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1. Abstract
Project goals
Spanish telecommunication operators are not showing interest to deploy an optical fiber
network in towns with small population(less than 20.000 inhabitants) in order to offer the same
service as in the big cities. So, Rubrera’s council have decided to apply for the start up of a
project to establish a telecommunication network operator with the aim of deploying and
making use of an optical fiber network in their 10,000 population of municipality. The main
goals are listed below:
 Build a public company in order to plan, design, deploy, operate and maintain the
network with coverage around the whole Rubrera’s territory. This network will be open
to all service providers.
 Provide high broadband to all companies and residents in Rubrera in order to allow the
transport of high speed digital telecommunication services (more than 50Mb/s),for each
customer.
 Promote the maxim number of service providers in the network with competitive prices
at the same level as in big cities and offer to the citizens the possibility to choose
between different providers depending on their requirements.
 This project wants to be, as well, a template for different catalan small populations in
order to supply the need of broadband with the aim to get institutional support and
economical help because it can be a pilot test.
Performing environment of the project
To deploy the project in Rubrera, placed in ‘El Baix Llobregat’ with a population of 10,000 and
900 companies, the council has decided to enroll the company GrupE (winner of the contest
celebrated on 20/09/2007) to elaborate the project of the open high broadband
telecommunication network, with the understanding that open refers to, offering the same
conditions to all the interested companies.
Rubrera’s council have issued a deadline of October 2008 in order to ensure that at the first
municipal meeting the document will be finished.
Once the project proposal is accepted, Rubrera’s council will create the public operator Rubrera
On-Light, to deploy and implement the project.
Description of the proposed solution
In general, the project defines, specifies and justifies all the formalities, programming work,
design and management in order to achieve an open network public operator.
In the technologic field of the project we define the steps to deploy the optical fiber network
from the telecommunications center of Rubrera On-Light to the spot in the curb or in the door
of every house or company on Rubrera.
The service providers will be responsible to connect the optical fiber to every end user once the
service is contracted. Rubrera On-Light would do this work as well.
Finally, Rubrera On-Light will contract the deployment of the network to a specialized company
selected in a public contest. Then, Rubrera On-Light will operate, manage and maintain this
network.
Rubrera On-Light will offer different services: dark fiber, enabled fiber, complete circuit until the
end user (including the terminal ONU), etc.
So, Rubrera On-Light is a public network provider for the service providers. We can see a
functional split that we consider important in order to avoid duplicated infrastructures. Another
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important aspect is that doing this we make it more interesting for the service providers to offer
better services in small populations.
Business plan
The business plan is taking account the next 30 years but focusing in the next 10 years.
This plan is composed by an initial investment of 200,000€ as a social capital, but applying for
bank loans and public grants, which can be up to 1,100,000€, in order to deploy the network
and start the activity in November 2008.
The study about the Current Net Value, TIR, payback or investment performance can justify the
investment taking in account the particular conditions of the company: very high initial
investment, market conditions very little because of the demand of the different service
providers and a social motivation in order to offer better quality services to the citizens.
The performance is moderated with a 4 year payback over the initial investment, a TIR upper
than 8% (discount tax applied, until 21% in the year 2015) and an investment performance
between 20 and 35% from 2012.
Network design and evaluation
In order to deploy the solution the technical project involves:
 Technical project definition.


Design, management and maintenance criteria.



Construction map symbols.



Construction maps of the network (underground and aerie).



Materials and workforce ratio.



Technical project evaluation.

In addition to this, there are some steps to follow in order to make the design:
 Fieldwork.


Canalization design.



Cable deployment in canalizations, facade and posts.



Fiber numeration and assignation.



Differentiation of termination box zones.



Definition of the work done by the Operation Center.



Definition of the canalization details.

Project programming
In order to accomplish the deadline the programming is essential work. The different parts of
the programming are:
 Municipal company creation.


Technical solution design.



Solution deployment.
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This programming is based on the spiral model, which allows a risk oriented programming. With
this operation mode we can purchase a prevision programming (more details in the final
document).
Processes and systems of Rubrera On-Light
Processes are mainly split in 4: company establishment, network deployment, customer
agreement and company management.
These aspects fit with the project deployment phases. The first three aspects are grouping
temporal processes while the 4th encloses the daily management of the company, this one is
split in 4 areas: network, commercial, business and finances.
For the systems, Rubrera On-Light will need the next tools for the process management:
 Network management tool.


Customer management tool.



Incidences management tool.



Business and finances processes tools (integral ERP).

The commercial selection of these tools is not done yet. This selection will be done once all the
processes are fully defined.
Furthermore, for the TIC topology a 3 layer based model is chosen with the application servers
between the customers and the databases. This topology allows a separation between
presentations, business logic and data management and provides the system with a better
flexibility, security, scalability and operation. Servers and databases will be connected in the
same network (SAN). In this way we can achieve a strong and flexible topology with a high
performance and data access availablity.
Conclusion
In this course term Grup E has continued the project definition activities of “Creació d’un
Operador Municipal de Telecommunicacions” (public telecommunication network provider), in
six very important aspects to know the economic and technical viability:
 Detailed network design including cables.


Business plan showing satisfactory results for a public company



Process map defining the most important activities



System maps



Public company activity programming



Programming the deployment activities of the public company



Guidebook to build this kind of provider for other cities



ITIL best practices
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2. Introducció
L’any 2008 la societat està encarant la seva activitat diària a un món interconnectat, el
concepte de serveis adquireix un àmbit global, on la informació ja no està centralitzada, ni es
requereix de desplaçaments per adquirir productes. El concepte de televisió, telèfon o treball ha
canviat per donar pas a una mobilitat implícita en els seus usos, podent cursar trucades a
través de la xarxa, visualitzar continguts audiovisuals o fins i tot realitzar les tasques pròpies del
treball des de pràcticament qualsevol lloc. Podria dir-se que s’han creat noves necessitats de
bens i serveis que requereixen de connectivitat permanent i de qualitat, i per fer front aquesta
demanda es responsabilitat del mercat oferir condicions i mitjans per satisfer-les, i si és
menester ser propulsat per l’Administració. A l’Estat Espanyol, i més concretament a Catalunya,
existeix una discriminació de les infraestructures necessàries per tal de satisfer l’esmentada
demanda de béns i serveis al ciutadà en concepte de connectivitat, depenent de la seva
localització, deixant al marge dels avenços en xarxes de nova generació aquelles zones que per
la seva baixa rendibilitat no presenten oportunitats de negoci atractives a les Operadores de
telecomunicacions.
Les telecomunicacions a l’Estat espanyol, personalitzades per les Operadores privades, no estan
disposades a realitzar inversions rellevants per tal d’establir aquestes xarxes de nova generació
que garanteixin prestacions suficients a les demandes dels ciutadans dels pobles. Davant la
falta de compromís immediat i interès de les Operadores en desplegar una moderna xarxa de
Fibra Òptica en els municipis “poc atractius”, l’Ajuntament de Rubrera (nom fictici, exemplificant
els mitjans i petits municipis de Catalunya), ha decidit encarregar a la prestigiosa consultoria
Grup E, el projecte de crear un Operador Públic de Xarxes de Telecomunicacions que gestioni la
infraestructura de manera oberta a tots els Operdors de Serveis que desitgin oferir connexions
de Banda Ampla i Molt Ampla, als ciutadans de Rubrera. Aquesta iniciativa pretén revaloritzar
l’oportunitat de negoci per les Operadores privades en aquest Municipi i impulsar, així, una
connexió de qualitat pels ciutadans i empreses de Rubrera a tots els serveis i avantatges que
gaudeixen aquelles zones escollides per les Operadores com a centres d’interès de negoci, com
són les grans urbs.
L’Ajuntament de Rubrera vol presentar i debatre aquest projecte a la primera sessió plenària del
mes de Novembre del 2008, on es decidirà si s'aprova la seva execució, en funció de l’impacte
social i exigència econòmica pel municipi. Per aquest motiu el Ajuntament ha demanat a Grup E
una proposta de projecte precisa, acurada i conclusiva, que il·lustri els beneficis reals de
desenvolupar aquesta iniciativa de renovació tecnològica a Rubrera.
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3. Objectius
En el present projecte es tracta de la creació d’una Operadora de Xarxa de Telecomunicacions
pel desplegament i explotació d’una xarxa de fibra òptica a la població de Rubrera per tal
d’oferir a tots els seus habitants connexió a serveis que necessitaran el suport de banda molt
ampla. D’aquesta manera s’intenta apropar a tots el Rubrerencs la possibilitat d’accés a aquest
tipus de serveis al mateix temps que els habitants de les poblacions més importants del país,
integrant-los immediatament a la Societat de la Informació. Així doncs, es dur a terme el
present projecte que es defineix amb els següents objectius:
-

És un fet que la Societat de la informació cada dia és més important en la vida diària de
les persones. Per això, l’Ajuntament de Rubrera és conscient de que el seu objectiu
principal és fer arribar la connexió a banda molt ampla a tots els seus habitants, sinó ho
fan les empreses privades que tenen les autoritzacions corresponents. Com que cap
operador s’ha compromès a construir aquest tipus de xarxa a Rubrera a mig termini ,
és per això que es proposa establir una xarxa per transportar serveis d’alta capacitat,
de tal manera que Rubrera no es quedi desfasada respecte poblacions i territoris de
l’entorn.

-

Proporcionar als Rubrerencs un ventall d‘Operadores de Serveis, d’altre manera
inaccessible, on poder escollir. Afavorir i promoure la lliure competència entre les
Operadores a la localitat de Rubrera, que ajudarà a reduir els futurs costos en
telecomunicacions.

-

Constitució d’una empresa de caràcter públic, lligada directament a l’Ajuntament de
Rubrera, per planificar, dissenyar, desplegar, operar i mantenir la xarxa de caràcter
obert a tots els operadors de serveis i en cobertura de tot el territori municipal.

-

Promoure la inserció del màxim número possible d’operadors de serveis, sobre aquesta
xarxa pública oberta, per que se’ls hi garantirà el mateix cost que aquestes han assumit
en les poblacions més importants. S’intenta d’aquesta manera oferir a diverses
operadores, la possibilitat de prestar serveis a una població on, en principi no els és
rentable el desplegament d’una xarxa pròpia.

-

Finalment s’intenta des d’aquest projecte oferir un model a seguir per altres poblacions
que es trobin en la mateixa situació. La necessitat de banda molt ampla a tot el territori
català i espanyol és imminent.
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4. Anàlisi DAFO
Per tal d’avaluar el posicionament de Rubrera On-light com a Operadora de Xarxes Pública de
Telecomunicacions a Rubrera, s’ha definit un conjunt de factors a tenir en compte. Els
esmentats factors es recopilen en l’anàlisi DAFO per ordre d’importància segons una ponderació
sobre 20 punts aplicades per rellevància amb la finalitat de donar el corresponent pes a les
activitats constructives.
Debilitats


Inexperiència de l’Ajuntament en un projecte similar. (7 punts/20)



Retorn econòmic de la inversió a llarg termini. (5 punts/20)



Cost inicial del desplegament de la xarxa per a l’Ajuntament. (4 punts/20)



Pocs usuaris finals per les operadores, en els primers anys d’explotació. (3 punts/20)



Possibles problemes d’interconnexió amb la xarxa troncal. (1 punt/20)

Amenaces


Que hi hagi veïns del poble que posin problemes a l’hora de tirar cablejat per les seves
propietats o en la instal·lació d’equips a prop de casa seva. (7 punts/20)



Oposició d’altres grups polítics o socials al desplegament de la xarxa per part d’una
Empresa Municipal. (6 punts/20)



Poder de negociació de les grans operadores. La limitada capacitat que tindrà l’Ajuntament
per imposar condicions a les operadores. (3 punts/20)



Que part de la població aposti més per tecnologies inal·làmbriques (WiMAX). (2 punts/20)



Que cap operadora estigui interessada en donar servei a través de la xarxa creada.(1
punt/20)



Molts edificis sense ICT(Infraestructura Comú de Telecomunicacions). (1 punt/20)

Fortaleses


Legistlació favorable a la implantanció d’una xarxa i/o serveis per part d’un operador públic
per la seva explotació en un mercat de lliure competència.(5 punts/20)



Subvencions per part de la Diputació, Govern, Unió Europea com a projecte innovador com
una infraestructura moderna i necessària per desenvolupar l’àrea TIC en poblacions
mitjanes i petites. (4 punts/20)



Difícil implantació, en inversions, de les operadores per la impossibilitat d’obtenir beneficis a
curt termini. (4 punts/20)
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Quantitat important d’empreses amb considerables recursos econòmics interessants com
clients de banda molt ampla per a les operadores de serveis. (2 punts/20)



Creixement continuat de la població i de les empreses de forma que es garanteix un
augment en el nombre de clients. (2 punts/20)



Actualment no hi ha, ni es preveu a mig termini, competència en fibra òptica. (1 punts/20)



Ús de infraestructures públiques ja existents per desplegar la nova xarxa. (1 punt/20)



Diferents tipus de clients amb la possibilitat d’oferir diferents i nous serveis. (1 punt/20)

Oportunitats


Inclusió digital. Gaudiran de la banda molt ampla diversos segments de la població que
abans no tenien accés a la banda ampla per la seva situació geogràfica i pel cost que
suposava. D’aquesta forma augmentarà l’ús de les TIC en la població. (5 punts/20)



La població podrà accedir a nous serveis i disposar de connexions més ràpides a un preu
raonable. (5 punts/20)



Les operadores podran oferir nous serveis de banda ampla que no podien oferir amb la
infraestructura actual. (4 punts/20)



Àrea geogràfica i socioeconòmica molt variada (polígons industrials, nucli urbà, zones
residencials aïllades) el farà més interessant com a projecte a imitar. (2 punts/20)



Clima d’opinió favorable per a la inversió en les TIC i el desenvolupament de la Societat de
la Informació. (2 punts/20)



Oportunitat de desenvolupament econòmic i social de la població. (1 punt/20)



Millora en les comunicacions per als serveis públics i l’Ajuntament. (1 punt/20)
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5. Anàlisi socioeconòmic de Rubrera
Per a deduiri calcular un dels principals paràmetres del Pla de Negocis, la futura demanda de
serveis de telecomunicació de banda ampla a Rubrera, es necessari fer un anàlisi socioeconòmic
del municipi de Rubrera.

5.1 Anàlisi social
Per a realitzar un anàlisi sobre els possibles usuaris de la nova infraestructura que es planteja
instal·lar a Rubrera, s’ha de contemplar tant les característiques socials de la població així com
les econòmiques.
Nombre d’habitants
Segons els còmputs de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Rubrera disposava de
10.000 habitants l’any 2006. Es tracta de les dades més recents de que es disposen al cadastre.
Altres de la resta de dades només recullen informació fins a l’any 2001. No obstant això, totes
les dades donen a entendre que la població de Rubrera s’ha incrementat any rere any des de la
dècada dels 60.
La figura 1 es una comparativa de la evolució de la població entre Catalunya, El Baix Llobregat i
Rubrera.
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Figura 1. Evolució de la població en percentatges. Font: Socintec
Segmentació de la població per edats
Un altre dels factors que marcaran la utilització de les noves tecnologies és l’edat dels habitants
de Rubrera. Com és conegut, els ciutadans joves tendeixen a utilitzar més les noves
tecnologies, mentre que els més grans en fan poc ús. Un altre factor interessant sobre la
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utilització o contractació d’aquest tipus de tecnologies és l’origen dels immigrants, ja que
existeixen moltes diferencies depenent del lloc d’origen d’aquests.
Abans de res, s’analitzarà quins són els grups d’edat que existeixen a Rubrera, per passar,
posteriorment, a analitzar la utilització de les noves tecnologies que en fan aquests.
S’ha de fer incís en que la població del municipi és estadísticament més jove que la mitja de
l’Àrea Metropolitana i la de la seva comarca.
La taula 1 mostra quins són aquests grups d’edats.
Taula 1. Grups d’edats. Font: Socintec
Edat
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Segmentació per nivell de formació
Primerament se identifiquen el nivell de formació dels habitants de Rubrera. A la figura 2 es pot
observar l’evolució que ha sofert la formació dels habitants de Rubrera des del 1996 fins al
2001 des de primer grau fins a la Universitat.
% de estudios de la población
100%

1996
2001
Rubrera Rubrera

90%
1996
Rubrera

80%
70%

1996
2001
B. Llob. B. Llob.

2001
Rubrera

1996
B. Llob.
2001
B. Llob.

60%

1996
2001
Catalunya Catalunya
1996
Catalunya
2001
Catalunya

50%
1996
Rubrera

40%
30%

2001
Rubrera

20%
10%
0%

2001
1996
Rubrera Rubrera

1996
B. Llob.
2001
B. Llob.

1996
2001
B. Llob. B. Llob.

Universitari
Segon grau

1996
Catalunya

Primer grau
Sense títol

2001
Catalunya

2001
1996
CatalunyaCatalunya

Figura 2. Nivell d’estudis de la població els anys 1996 i 2001. Font: Idescat
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Evolució futura dels habitants
Abans de començar a analitzar cap xifra, és convenient aclarir que les dades mostrades en
aquest apartat sobre el futur són únicament estadístiques i, per tant, cal tractar-les com a tal.
Segons les estimacions de l’Idescat sobre la projecció de la població de Catalunya, la població
actual patirà petites variacions que no alteraran molt el nombre d’habitants. En concret la taula
2 mostra aquestes dades.
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Taula 2. Evolució de població a Rubrera del 2002-2030. Font: Idescat [TJ2]
Com es pot observar a la taula, la projecció de la població serà positiva en totes elles, encara
que diferents en cada cas. A l’escenari baix, l’evolució de la població presenta un punt d’inflexió
entre els anys 2013–2014, es a dir, canvia la tendència a l’alça per a convertir-se en
descendent. No obstant això, la resta d’escenaris presenta una tendència ascendent, pel que
ens fa pensar que la població de Catalunya experimentarà augments mitjanament
considerables. La mitjana de creixement dels tres escenaris es del 122,5% respecte l’any 2002
a l’any 2030, es per això que diem que es mitjanament considerable.
En resum, tot indica que la població de Rubrera presentarà una tendència a l’alça de cara als
pròxims anys. Aquest augment podria suposar un augment en percentatge major al que podria
experimentar el país, que es preveu que serà del 112,5% l’any 2030 respecte a la població del
2002.
Població no nascuda al municipi
A l’anàlisi anterior es pot observar que hi ha hagut un saldo positiu d’habitants en aquests
últims anys. Però aquestes dades no reflecteixen la quantitat de persones que han marxat del
poble i les que han vingut de fora.
És important realitzar l’anàlisi de la població no nata a Rubrera ja que són clients potencials dels
serveis de telecomunicació degut a la comunicació que duen a terme amb els seus familiars que
resten fora.
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En un anàlisi més detallat, es pot observar que en el període comprès entre els anys 1991 i
2001, la població varia de 5.700 habitants a 8.700. Però aquest fet no suposa un increment
directe de 3.000 habitants, sinó un augment de 5.500 persones. El què va passar durant aquest
període és que es van perdre aproximadament 2.750 habitants. És per aquest motiu, que el
saldo final va ser positiu, però si analitzem les persones que portaven més de deu anys
empadronats, observem que menys 40 habitants, la resta no havien estat empadronats al poble
més de 10 anys. Aproximadament, es calcula que dels 5.500 que van venir al voltant de 2.700
van optar per marxar.
TOTAL

1991-1995

1996-2001

Altes per període

5.531

2.087

3.444

Residents per any d’arribada

3.035

1.045

1.990

Saldo

2.496

1.042

1.454

Baixes per períodes

2.532

783

1.749

Taula 3. Altes i baixes de Rubrera. Font: Socintec
El gran nombre de nous habitants que ha rebut Rubrera fan que des de 1991 els nous habitants
siguin tants com els que han arribat de fora. De la mateixa manera, la població amb menys de
10 anys al poble representava el 36% del total de la població en el 2001, i en el mateix any, el
23% de la població portava menys de cinc anys empadronats.
La població estrangera resident a Rubrera representa una petita proporció del total dels
ciutadans. En percentatge, els estrangers són aproximadament l’11% de la població. Aquesta
quantitat és poc significativa, ja que no variarà de forma pronunciada les preferències dels
ciutadans.
No obstant això, s’analitzarà el percentatge dels estrangers residents al poble que es sotmeten
a anàlisi.

EUR - UE
EUR - Est
AFR - Marroc
AFR - Altres
AMR - USA i Canadà
AMR - Am èrica llatina
ALtres

Figura 3. Percentatges de població no nascut a Rubrera. Font: Socintec
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Per altre banda, la utilització de serveis de telecomunicació dels estrangers varia segons la
comunitat a la que pertanyen aquests. És per això que és convenient analitzar cada cas per
separat. La següent gràfica mostra el percentatge d’utilització d’Internet de cada comunitat.
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Figura 4. Percentatges de població no nascut a Rubrera. Font: Socintec
Habitatge i llars, Nombre de persones per llar:
Segons els últims estudis sobre aquest tema realitzats l’any 2001, a Rubrera hi havia 3.100
cases. Si s’analitzà la dimensió de la casa tenint en compte el nombre de persones que viuen en
ella, es pot comprovar que cada vegada és menor la quantitat de persones que viuen a cada
casa.
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Figura 5. Nombre de persones per casa. Font: Idescat.
Pot apreciar-se un augment considerable en el nombre d’habitatges entre els anys 1996 i 2001,
ja que van passar a ser 2200 a 3100. De la mateixa manera, s’observa una clara tendència de
que cada vegada ocupen menys persones una vivenda. Es pot observar que augmenta entre
aquests anys el número de vivendes d’un o dos habitants i aquestes persones es traslladen des
de les vivendes de 4 persones o més. Un paràmetre a tenir en compte és que no varia la
quantitat de les cases amb tres habitants i per això, es suposa que es tracta com una xifra
estàndard de les famílies amb fills o persones independents.
Una altre característica que es pot extreure d’aquestes dades és que es mostren una tendència
a viure cada vegada menys persones en cada casa. Aquesta dada, si es traduïda al projecte que
s’està analitzant, podrem observar que és una xifra beneficiosa, per que mostra que cada
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vegada hi haurà més cases amb menys ocupants i això implica una major quantitat de serveis
de telecomunicacions.
Habitatges per tipus
Un altre aspecte important dels habitatges és l’ús que se’n fa d’ells. O dit d’una altra manera, si
són principals o secundaris o d’un altre tipus. Aquestes dades estan reflectides en la figura 20.
En aquesta s’hi poden apreciar que la gran majoria dels habitatges de Rubrera són familiars
principals convencionals i que de les no principals, 597 són secundaries per tant de segona
residència, 423 queden vacants i 21 restants són d’un altre tipus. Aquests representen un terç
de les vivendes, però la gran majoria segueixen essent primers habitatges.

Rubrera
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Rubrera

Rubrera

Figura 6. Habitatges per tipus. Font: Idescat
Aquesta informació és un indicador de les contractacions de telecomunicacions. Encara que per
fer un estudi en profunditat no es disposa de més dades, majoritàriament s’observa que en les
segones residències no es solen contractar tants serveis de telecomunicacions com en el cas de
les primeres. Aquest fet es degut a què avui dia, amb la utilització massiva del mòbil, no es veu
necessària la instal·lació de serveis bàsics de telecomunicacions per utilitzar-los només durant
poc temps a l’any. Per exemple, no es contractarà Internet només per utilitzar-lo el cap de
setmana sinó és una necessitat que tingui algun dels habitants de la vivenda o que sigui a un
preu raonable per aquest tipus d’utilització. Aquest fet fa que no es contractin serveis de
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telecomunicacions en aquestes llars tipus segones residències tant de propietat com de lloguer.
Però cal tenir en compte, que al contrari del què passa en els pobles més turístics, a Rubrera, la
quantitat d’habitatges d’aquest tipus no és molt elevat.
Llars per tipus de habitants
Una altra de les xifres interessants que s’està analitzant, és la relació que existeix entre les
persones que comparteixen una casa. Segons dades extretes de Idescat i mostrades en la
següent figura 7, quasi la meitat de les cases es troben ocupades per famílies amb fills.
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Figura 7. Habitatges compartits. Font: Idescat
Amb la mateixa quantitat de llars que en l’apartat anterior, 2200 hab. al 1996 i 3100 hab. al
2001, s’aprecia un augment de les vivendes d’un sòl pare amb fills i de les parelles sense fills al
mateix temps que disminueix la quantitat de llars amb parelles i fills.
Concentració de la població en funció de l’habitatge
La densitat dels edificis que es troben a Rubrera és bastant baixa. Això és degut a que la
majoria dels edificis tenen poques plantes i la majoria d’elles són cases unifamiliars.
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Figura 8. Edificis per nombre de plantes a 2001. Font: Idescat.
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Com es pot observar en la figura anterior, els edificis d’aquest poble són d’una sola planta i el
número d’edificis de dos o tres plantes són molt significatius. La quantitat d’edificis de més
plantes és molt inferior, casi insignificant. Aquesta mateixa tendència es repeteix a Catalunya,
encara que baixa de manera considerable la quantitat d’edificis d’una planta augmenta de la
mateixa manera que la de dos i els altres valors mostren percentatges majors. És a dir, a
Rubrera, al contrari que en altres llocs hi ha edificis amb poques (<3) plantes.
Aquest fet està directament relacionat amb la capacitat d’ocupació. De fet, quan menys densitat
d’ocupació hi hagi en el poble, l’extensió de la xarxa és més costosa. En el present cas,
l’existència de zones residencials fa que el desplegament de la xarxa sigui més costós, ja que
s’ha d’invertir més diners a l’hora de portar la xarxa a tots els habitatges, que si fossin blocs de
pisos amb major densitat.
Localització de la població
Com s’ha indicat en l’apartat anterior, Rubrera és un poble amb baixa densitat d’ocupació i alta
extensió. Per això cal donar importància en aquest fet perquè serà un paràmetre important a
l’hora de calcular el desplegament de la xarxa.
El poble en sí està fragmentat en diferents parts per a grans infraestructures i accidents
geogràfics. En primer lloc, l’autovia separa els polígons industrials i el barri de Ca n’Amaralt del
nucli. Respecte al nucli central, la C50 separa el barri de Rebarté, del barri de nou creixement al
nord de la població, la Floresta, el casc antic i els barris de nou creixement al sud, Sant Hilariet i
Can Marrot. Per altre banda, els barris de Can Villalet, Santa Marina de Villalet i els Carpets
queden separades del centre del poble per un riu.

5.2 Anàlisi econòmic
Per a conèixer la capacitat econòmica del municipi de Rubrera, a efectes d’us de
telecomunicacions, s’han analitzat les dades següents.

PIB
Analitzant les dades, veiem que el PIB per habitant va créixer quan Automóviles Españoles es
va instal·lar a la zona. Exactament entre 1991 i 1996. En aquests anys, l'índex de PIB/habitant
va passar de 106 (Catalunya=100) a 136.
Però això no va reflectir-se en la renda per càpita. Es a dir, tot i les millores, l'indicador de
renda per càpita es mantenia durant aquests anys per sota de la mitjana catalana (84 sobre
100 el 1991 i 92 el 1996).
Renda familiar disponible
Si s’analitza el percentatge de la renda disponible bruta per recursos, veiem que cada any la
remuneració de assalariats va pujant. Succeeix el mateix a Catalunya i al Baix Llobregat. Passa
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el mateix en els tres casos, però amb baixada de percentatge en ascendent brut d’explotació i
prestacions socials.
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Figura 9. Renda familiar. Font: Idescat

IBI
El IBI o l’Impost de béns immobles urbans és un impost sobre el patrimoni, i el seu caràcter
real es dedueix del gravament que fa sobre la titularitat dels immobles o sobre els drets que
recauen als immobles, independentment de que el subjecte ostenti la titularitat. Té, a més,
caràcter objectiu, derivat d'una quantificació de la càrrega tributaria que atén exclusivament al
valor de l'objecte, i no a les circumstancies dels subjectes passius.
Pot apreciar-se en els següents gràfics el valor d’aquest impost en milers d’euros en Rubrera,
Baix Llobregat i Catalunya respectivament:
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Figura 10. IBI a Rubrera. Font: Idescat
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Figura 11. IBI a Baix Llobregat. Font Idescat
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Figura 12. IBI a Catalunya. Font Idescat
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IRPF
És tracta d’un impost personal, progressiu i directe que grava la renda obtinguda en un any
natural per les persones físiques residents a Espanya.
Si es compara l’ IRPF amb l'impost que grava la propietat, anomenat impost sobre el patrimoni
que apareix a la taula 4, s’observa:
Estructura dels rendiments declarats (%)

Rendiments

Quota

Del

mitjans

mitjana

declarats

pagada per

per

contribuent

contribuent

(€)
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Llobregat

1997

87,7

6,9

2,6

2,9

14.280

2.229

Catalunya

1998

83,7

7,1

4

5,2

15.025

2.566

1997

82,2

7,5

3,9

6,4

14.622

2.452

Taula 4. IRPF. Font Idescat
Principals elements patrimonials declarats

Rendiments

(%)

declarats per contribuent

Actius reals

Actius financers

(€)

1998

92,8

6,5

14.304

1997

93

6,7

13.745

Baix

1998

88,9

6,6

14.772

Llobregat

1997

87,7

6,9

14.280

Catalunya

1998

83,7

7,1

15.025

1997

82,2

7,5

14.622

Rubrera

mitjans

Taula 5. Impost sobre el patrimoni. Font Idescat
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Població ocupada per sectors i atur
Si diferenciem els diferents sectors industrials presents a Rubrera hi identifiquem l’agricultura, la
indústria, la construcció i els serveis bàsicament.
Al següent gràfic podem observar els percentatges de població que es dediquen a cada sector i
la relació entre la ocupació entre els diferents serveis.

Ocupació per sectors
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40
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agricultura

20

indústria
construcció

10

serveis

Cat - 1996

agricultura
Cat - 2001

B.Ll - 1996

B.Ll - 2001

construcció
Ru - 1996

Ru - 2001

0

Figura 13. Percentatges d’ocupacions en els sectors a Rubrera als anys 1996 i 2001.
Font: Idescat
De totes maneres s’observa que la majoria de població està concentrada en 2 sectors: indústria
i serveis. Aquest fet és rellevant ja que indica que es tracta d’una societat amb un alt grau
d’industrialització i de serveis, fet bàsic en societats avançades. Això també aporta informació
rellevant per la finalitat de l’estudi ja que amb una població amb aquestes característiques de
població es fa bastant visible els requisits de connectivitat que poden demandar, ja que major
grau d’industrialització i serveis, major demanda podem esperar.
A la següent gràfica es pot observar quants dels treballadors de Rubrera hi són residents, i els
que hi viuen però hi treballen fora:
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Treballadors a Rubrera
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3.000
2.000
1.000

Ru - 1996

0
Residents

Ru - 2001
No residents

Treballen fora

Figura 14. Percentatge de residents, no residents i treballadors fora de la població
de Rubrera. Font: Idescat
Es pot observar que la tendència ha estat a que força gent de fora ha arribat al municipi a
treballar amb un augment força moderat, és a dir, poc considerable, dels altres 2 factors, per
tant és un poble que ha generat molta ocupació entre el període analitzat. Amb aquesta
ocupació augmenta els requeriments d’ample de banda per part de les noves empreses.
Finalment, fer una revisió a l’atur del municipi. La figura 15 mostra l’evolució de l’atur.
Atur per génere
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0

Figura 15. Evolució de l’atur a Rubrera respecte el Baix Llobregat i Catalunya els
anys 2005 i 2006. Font: Idescat
Només comentar que és un municipi amb taxes d’atur lleugerament inferiors a la mitjana de la
comarca i de la comunitat autònoma, per tant no pateix problemes d’atur massa pronunciats en
comparació, fet que no resta interès pels serveis de banda ample.
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Empreses
Al 2002 a Rubrera hi havia un total de 900 empreses dividides de la següent manera per
sectors:
Establiment d'empreses per sector

Indústria
Construcció
al detall
comerç detall
i artistes

Figura 16. Sectors a Rubrera. Fonts: Idescat

5.3 Us de serveis avançats de telecomunicació
Per a poder definir la demanda de serveis avançats de telecomunicació mes detallada, es fa un
anàlisi de la utilització tant d’Internet com de la televisió de pagament.
Utilització d’Internet
Les dades sobre la utilització d’Internet per edats ens ofereix una aproximació al nombre
d’usuaris finals que podrà haver-hi a Rubrera. La figura 21 ens mostra les dades.
100
80

16-24
25-34

60

35-44

40

45-54
55-64

20
0

65-74
Utilización de Internet %

Figura 17. Utilització d’Internet per edats. Font: Idescat
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Creuant les dades sobre el cens de Rubrera i la utilització d’Internet per edats, s’aconsegueix el
valor aproximat de possibles usuaris finals de les operadores.
Rang d’edat

# habitants per edat

% utilització d’Internet per edat

TOTAL

16-24

1536

% 89,9

1381

25-34

1728

% 73,2

1265

35-44

1352

% 59,7

807

45-54

1352

% 44,3

599

55-64

1352

% 20,8

281

65-74

574

% 5,9

34

Total

4367
Taula 6. Percentatges d’ús d’Internet per edats. Font:

Penetració d’Internet segons nivell d’estudis
Si s’analitza aquestes dades de nivell d’estudis amb els que es mostres a la figura 18 (%
d’internautes en funció del nivell d’estudis) es pot obtenir dades significatives de xifres de
penetració dels habitants de Rubrera.

% de internautas
100
80
60
Serie1

40
20
0

Sin titulo

Primer grado

Segundo
grado

Universitario

Figura 18. Tipologia d’estudis de la població de Rubrera. Font: Idescat
Si s’observa la gràfica anterior, es pot veure que a major grau d’estudis de la població, major es
la seva penetració a Internet. Ara es fixa en el gràfic de la evolució de la població amb estudis a
Rubrera i observem que la tendència és a major nivell d’estudis. Al 2001 més de la meitat de la
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població de Rubrera ja tenia estudis de segon grau o grau superior, per tant la demanda de
serveis d’Internet de banda ampla augmenta si relacionem les dues gràfiques.

Renda familiar disponible bruta per recursos
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2001
Rubrera

0

Prestacions
socials

Remuneració
d'assalariats

Figura 19. Rendes familiars a Rubrera. Font: Idescat
Consum de la televisió de pagament
Com ja s’ha comentat anteriorment, un altre aspecte interessant a tenir en compte en el
present anàlisi de la utilització de la nova xarxa que es planteja, és el consum mig de la
televisió de pagament que es realitza a la població de Rubrera. És a dir, en un primer moment,
els serveis que es podrien oferir per a la nova xarxa es considera que serien accés a Internet de
banda ampla i la de televisió de pagament.
Per començar amb l’anàlisi de la televisió de pagament, primer s’ha centrat en les diferents
plataformes mitjançant les que poden oferir aquest servei.
Penetració de la televisió de pagament
A l’hora d’analitzar la penetració de la televisió de pagament cal tenir en compte diferents
aspectes importants. Un d’ells és que avui dia a Rubrera només ofereix serveis d’aquest tipus
una única operadora. Es tracta de Digital+. Encara que en altres localitats existeixen més d’una
alternativa no passa el mateix en el municipi de Rubrera. Seguint en aquesta vessant, es perfila
un altre aspecte important, que és la infraestructura que utilitzaran per transmetre la seva
senyal. Com ja sabem, existeixen diferents mètodes, però fins ara, els més importants han estat
via cable, parell de coure (IPTV), satèl·lit o terrenal (per exemple Quiero). Una característica
important que ha fet que Digital+ pugui oferir els seus serveis en qualsevol localitat és la senyal
per satèl·lit. D’aquesta manera, arriba fins els municipis sense infraestructures de
telecomunicacions moderna i sense cap mena d’inversió en obres. Però al contrari que altres
operadores, la xarxa que es pretén implantar en el poble no suposa una alternativa tècnica
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viable per a Digital+, ja que el seu mitjà de difusió és el satèl·lit i per ara no sembla que tingui
cap interès especial de canviar el mitja de difusió per un altre.
Aquest fet genera una situació especial en la localitat, ja que els abonats actuals de Digital+
són els únics que gaudeixen de televisió de pagament, però la seva operadora no estaria
disposada a usar la xarxa que es proposa en aquest projecte. Conseqüentment aquests no
passarien directament a formar part dels usuaris finals de la xarxa implantada a Rubrera.
Només podem assegurar com a cota d’usuaris la migració dels que ja disposen d’aquest servei i
volen canviar d’operadora. En aquest cas, s’espera que la cota de migració sigui més alta que la
convencional, ja que en aquests moments tant sols hi ha una operadora que pels usuaris es
tradueix com a única alternativa. Es pot copsar l’interès d’un nou perfil d’usuari que tingui
contractat el servei per que és la operadora actual la única alternativa i no perquè el servei sigui
satisfactori per ell. Per tant, aquests podrien passar a formar part dels clients de les noves
operadores quan la nova xarxa de fibra òptica estigui implantada a Rubrera.
En el present cas, les potencials operadores de la nostra xarxa serien les que utilitzen avui dia
xarxes de cable o parell de coure. Per això, es podria esperar que Digital+ volgués utilitzar-la.
En el llistat d’operadores que es mostren a continuació s’han exclòs pels motius mencionats a
Digital+ i les operadores de cable que no treballen a Catalunya.










Imagenio
o Operadora: Telefònica de Espanya (TESA)
o Tipus: IP-TV
o Mitjà actual : Parell de coure
o Número de canals: 200
o Inici d’emissions: De forma massiva el 2005
Jazztelia TV
o Operadora: Jazztel
o Tipus: IP-TV
o Mitjà actual : Parell de coure
o Número de canals: 60
o Inici d’emissions: 13 de Març de 2006
Ono
o Operadora: Ono
o Tipus: Cable-TV
o Medi actual : Cable coaxial
o Número de canals: 154
o Inici d’emissions: 1998
Orange TV
o Operadora: France Telecom España (Orange)
o Tipus: IP-TV
o Medi actual : Parell de coure
o Número de canals: 70
o Inici d’emissions: 23 de maig de 2006
Ya.com
Aquesta companyia va ser adquirida per Orange, per tant les dades que mostrem a
continuació són tant sols orientatives.
o Operadora: T-Online Telecommunications Spain (Actualment France Telecom
España)
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Tipus: IP-TV
Medi actual : Parell de coure
Número de canals: 25
Inici d’emissions: 4º trimestre de 2006

Font de totes les fitxes: “El libro verde de los canales temáticos” [TJ3]
Per tal de reflectir l’audiència actual dels mitjans de pagament, s’ha inserit la següent figura 24.
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Figura 20. Audiencia dels mitjans de pagament des del 1999 al 2006. Font: “El libro
verde de los canales temáticos” [TJ3]
L’evolució de l’audiència dels canals de pagament ha patit oscil·lacions durant els últims anys,
però en els últims 3 anys la tendència és clarament a l’alça. Per tant, és previsible que la
tendència segueixi en aquests termes i que els operadors que s’implantaran a Rubrera disposin
cada any el major número de clients.
De totes maneres, abans de treure’n conclusions de les dades que puguin ser precipitades,
convé analitzar dades més específiques que mostren la penetració de la TV de pagament
segons el perfil de la societat.
Consum per edat de la població
La figura 26 mostra els abonats a la televisió de pagament respecte a la edat dels habitants. En
aquesta gràfica podem observar clarament que la major quota d’abonats es compren entre els
25 i els 54 anys.
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Figura 21. Percentatge d’abonats a televisió de pagament per edats. Font: “El libro
verde de los canales temáticos” [TJ3]
Se creuem aquestes dades amb les de la taula 7, que mostra quines són les quantitats
d’aquests segments en el poble analitzat, s’observa que els segments on l’edat que s’ajusta a
les quantitats més elevades de consum són també majors en nombre de persones. Cal ressaltar
que no es disposa de dades objectives per realitzar aquesta afirmació, per que els segments
d’edat de la que disposem no coincideix exactament amb les taules.

Edat

1996

2001

0-14

17,6 %

15,7 %

15-34

37,2 %

35,6 %

35-64

37,7 %

39,6 %

65-74

4,7 %

5,6 %

>74

2,9 %

3,5 %

Taula 7. Percentatges de població per franja d’edat. Font: Idescat
Conum per classe social
La classe social és un altre dels paràmetres importants per analitzar el consum de la televisió de
pagament. S’observa, que la classe social que més televisió de pagament consumeix és la
classe mitja, i més concretament la subclasse mitja dins d’aquest segment. Les dades de la
figura 27 mostren aquesta característica clarament. El 46.3% de la classe social mitja disposa
de televisió de pagament. El poble analitzat, com és una localitat amb més gran presència del
sector industrial, podem concloure que la majoria de la població formarà part de la classe mitja.
Encara que en les dades es distingeixen tres subclasses dins d’aquesta classe, no es disposen
de dades més exactes per poder determinar més exactament el consum. De totes maneres, es
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poden constatar que la classe mitja, i dins d’ella la subclasse mitja, és la que més TV de
pagament consumeix, tractant-se aquesta classe com la més extensa en la població de Rubrera.
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Media Media Media
alta media baja
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Figura 22. Percentatges d’estatus social abonats a la televisió de pagament. Font:
“El libro verde de los canales temáticos” [TJ3]
Consum per perfil d’estudis
Les dades que es mostren en aquest apartat, juntament amb l’anterior, mostren el perfil de
l’abonat a la televisió de pagament. Encara que aquestes dades no ens ajudin a realitzar un
perfil més adequat, han de ser tractats amb la importància merescuda.
Dins dels abonats a la Televisió de pagament, s’observa que la majoria d’abonats disposa de
títol de EGB o BUP. Amb això concloem que aquest segment és el més representatiu.
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Figura 23. Percentatges d’habitants segons grau d’estudis abonats a televisió de
pagament. Font: “El libro verde de los canales temáticos” [TJ3]
Amb les dades complementàries que ens ofereix la figura 24 es por treure la conclusió que el
perfil d’estudis dels ciutadans és majoritàriament de segon grau. Per això, i sabent que aquests
són dins dels abonats els que més consumeixen, pot ser que siguin els que més serveis
d’aquest tipus contractin o, al contrari, pot ser que tots els segments els contractin per igual,
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però al ser els de segon grau els més representatius, en les dades d’abonats de la TV de
pagament tenen igual valor, sense que això signifiqui que percentualment contractin més.
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Figura 24. Nivell d’estudis a Rubrera
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6 Estudi de mercat
Al principi del document, s’han definit els objectius d’aquest projecte i ara, abans de fer un
anàlisi de mercat sobre la situació de la banda ampla a nivell mundial, es farà un anàlisi sobre
les cinc forces de Porter per tal de conèixer si el projecte pot tenir èxit o no. A continuació es
descriuen:


Amenaça d’entrada de competidors, donat que és Rubrera On-light, empresa pública

creada per l’Ajuntament de Rubrera, la que dissenya, crea i manté la xarxa, no trobem cap
possibilitat d’amenaça per competidors, ja que realment s’ ha creat per la mancança de oferta a
curt i mig termini.


Rivalitat entre competidors, com s’ha comentat abans, és Rubrera On-light la que

dissenya la xarxa i per tant té lliure decisió sobre la tecnologia a proporcionar, que serà la que
faci aquest projecte mes atractiu social i econòmicament. . Realment el que pretén es que
aquest projecte generi i provoqui gran competència a nivell de serveis


Poder de negociació dels proveïdors, afegint a lo comentat abans, podem avançar que

els proveïdors no tindran gaire poder de negociació perquè Rubrera On-light serà la que
decidirà quins proveïdors s’adapten més a les seves condicions i necessitats.


Poder de negociació dels compradors, en aquest cas l’Ajuntament de Rubrera, tindrà

una bona posició respecte a la negociació amb els operadors de serveis, donat que
l’infrastructura que han desplegat té un cost elevat i que no és assumit per cap dels operadors
de serveis. Així podran treure un benefici, encara que sigui mínim, per recuperar la inversió, i
perquè probablement serà un model a copiar en altres municipis semblants.


Amenaça d’entrada de productes substitutius, donada la novetat d’aquest projecte,

no es preveuen amenaces per productes substitutius, fins a un termini no inferior als 30 anys, o
altres i que tenen menys capacitat que la que oferim (WiMAX) o que són massa cars (WDM).

6.1 Situació de la Banda Ampla a nivell mundial
6.1.1

Concepte de banda ampla

La denominació de banda ampla s’ha associat a les formes de transmissió d’alta velocitat tals
com les que proporcionen les connexions DSL.
La recomanació I.113 de la ITU-T, el sector de l’estandarització de la Unió Internacional de
Telecomunicacions, enquadra dins de banda ampla les tècniques que permeten transmetre més
ràpid que un accés primari de RDSI, sigui aquest de 1,5 o 2 Mbps. No obstant, les velocitats de
256 Kbps o fins i tot de 128 Kbps es comercialitzen com de "banda ampla", convenció que
segueixen tant els proveïdors de serveis com els governs en les seves polítiques.
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Quan parlem de banda ampla pensem en un operador històric de ADSL o cable, amb velocitats
asimètriques, amb serveis en mans de les operadores, amb velocitats molt rentables per a elles
però decebedores per innovar i amb tarifes molt cares.
Ara però, pressionats pels avenços dels països asiàtics, s’està començant a parlar d’una nova
banda ampla que superi aquest escenari: la gran banda ampla o la banda molt ampla es pot
anomenar per diferenciar la primera banda ampla, i que ha de facilitar velocitats de transmissió
superiors a 50 Mb/s.
S’ha d’entendre que la banda molt ampla s’ha de proporcionar a través d’unes infraestructures
bassades en cables de fibres òptiques que no han de ser necessariament desplegades pels
actuals operadors de telecomunicacions. Una Administració Local o una Empresa privada pot
constituir-se en propietària d’una xarxa de fibra fins la llar, després de complir els requisits de
CMT. És de vital importància disposar d’infraestructures d’alta velocitat per poder seguir
innovant i garantir el desenvolupament econòmic.
Xarxes de fibra òptica fins la llar, neutrals, obertes als serveis de tercers, econòmiques i
simètriques amb amples de banda de 50 a 100 Mbps com a punt de partida. Aquest és
l’objectiu de futur immediat que s’ha de marcar qualsevol país respecte a la banda ampla.
La justificació de la Banda Molt Ampla es en la necessitat de fer de suport dels següents serveis
segons les necessitats aproximades de banda de cada llar a mig termini, són aproximadament
les següents:
-

Canals de TV d’ alta de definició ( 3 canals) ........................................................ 45 Mb/s

-

Accés a Internet 2 ( 3 usuaris) .......................................................................... 50 Mb/s

-

Videotelefonia ( 2 línies ) ...................................................................................... 2 Mb/s

-

Altres serveis ....................................................................................................... 2 Mb/s

-

TOTAL BANDA(DESCENDENT), NECESSARIA ...................................................... 100 Mb/s

6.1.2

Banda Ampla al món

A continuació podem veure un conjunt de gràfics que mostren l’estat de la banda ampla en el
món segons els informes de la OECD (Organització per la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic) i la ITIF (Fundació per la Informació, innovació i la tecnologia). Les connexions de
banda ampla que s’inclouen són aquelles connexions iguals o superiors a 256 Kbps que és el
que considera la OECD com a banda ampla.
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Connexions de Banda Ampla per habitant:

OECD Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, June 2007
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Figura 25. Connexions de banda ampla per habitant segons la tecnologia a nivell
mundial [BA1]
Com podem veure en el gràfic els països amb major nombre de connexions són els països del
nord d’Europa. Dinamarca lidera el ranking amb més de 34 connexions de banda ampla per
cada 100 habitants. En aquest ranking, Corea i el Japó no estan en els llocs capdavanters.
Ara bé, aquest ranking no reflecteix correctament la penetració de la banda ampla en els països
de la OECD. Corea del sud, el Japó i Hong-Kong gairebé tripliquen els països nòrdics en el
nombre de persones per habitatge. Així es normal que tinguin menys connexions per habitant
perquè una connexió en un habitatge és utilitzada per moltes més persones. En el gràfic
següent, la classificació es fa per connexions de banda ampla per habitatge. Corea del sud i
Hong-Kong lideren el ranking amb penetracions que superen el 80%. Dinamarca que liderava
l’anterior ranking baixa fins la desena posició.
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Connexions de banda ampla per habitatge:

Figura 26. Connexions de banda ampla per habitatge a nivell mundial [BA2]

Països amb més connexions de Banda Ampla

Figura 27. Els 10 països amb més connexions mundialment [BA3]
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Respecte al nombre total de connexions de banda ampla, Estats Units continua dominant el
ranking tot i que es preveu que en el pròxim informe, finalitzat l’any 2007, Xina hagi esdevingut
ja el primer país en nombre de connexions de banda ampla.
Per altra banda, cal tenir en compte el concepte de banda ampla (a partir de 256 Kbps) utilitzat
per l’OECD, perquè si es definís com a banda ampla les connexions superiors a 20 Mbps, Japó,
Corea del sud i Hong-Kong liderarien tots els rankings.

Tecnologies de les connexions de banda ampla
A Juny del 2007 la proporció de les tecnologies utilitzades per donar banda ampla a nivell
mundial era la següent:


DSL: 62%



Cable mòdem: 29%



FTTH/FTTB: 8%



Altres: 1%

OECD Broadband subscriptions, by technology, June 2007

Cable Modem
29%

DSL
62%

Fibre + LAN
8%
Total subscribers: 221 million
Source : OECD

Other
1%

Figura 28. Abonats a banda ampla per tecnologies a Juny de 2007 [BA4]
Respecte a l’ús de la fibra òptica per donar banda ampla, els països capdavanters els trobem en
el continent asiàtic. Japó amb una 36 % de les connexions de banda ampla amb fibra òptica
lidera el ranking. El segueix Corea del Sud amb un 6 %. Hong-Kong, en l’últim estudi de finals
de 2006 disposava d’un 21 % de connexions amb fibra òptica, de forma que actualment es
podria situar al nivell del Japó en penetració d’aquesta tecnologia.
Per contra, als Estats Units, la penetració de la fibra òptica en el mercat de banda ampla és tan
sols d’un 2%.
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A continuació detallem l’estat de la banda ampla en les diferents regions i països que hem
considerat més representatius.

Mercat de Banda ampla
En la següent taula s’han reunit diferents paràmetres per tal de donar una plena visió
comparativa de l’estat de la banda ampla dels països més significatius de la OECD:
Usuaris de

Connexions de

B.A per país

F.O. en el total

(% sobre el

de tecnologies

total)

de B.A.

Velocitat
Penetració

Rang de

mitjana

de B.A. per

preus per

oferta

habitatge

Mbps ($)

Downlink
(Mbps)

14.250.000

França

44,157

2%

30%

0,33 – 33,83

3%

16%

1,97 – 13,55

2%

44%

1,24 – 17,74

2%

34%

1.10 – 33,90

1%

29%

2,27 – 61,57

31%

94%

0,37 – 6,94

43,301

36%

65%

0,13 – 30,48

93,693

4%

51%

2,83 – 38,41

8,860

2%

63%

3.81 – 131.08

7,797

6,44%
9.307.000

Itàlia

13,056

4,21%

Regne
Unit

14.361.816

10,624

6,49%
17.472.000

Alemanya

9,188

7,90%
7.483.790

Espanya

6,901

3,38%

Corea del
Sud

14.441.687
6,53%
27.152.349

Japó
12.28%

Estats
Units

66.213.257
29,96%
8.142.320

Canadà
3,68%

Taula 8. Comparativa de Banda Ampla als països de la OECD, l’any 2007 [BA5]
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En la següent taula es mostra una comparativa de les velocitats mitjanes de baixada (downlink)
i pujada (uplink) de les principals tecnologies amb les que s’ofereix banda ampla:

Velocitat mitjana de pujada (Mbps) Velocitat mitjana de baixada (Mbps)
Wireless
Cable
DSL
FTTx
Mitjana

0,736

1,840

0,722

8,619

1,603

8,993

58,591

77,120

5,920

13,707

Taula 9. Comparativa de Velocitats vs. Tecnologia [BA6]

6.1.3

Mercat de banda ampla a Àsia

En el continent asiàtic, ens hem centrat en els països capdavanters en penetració i
desplegament: Corea del Sud i Japó. I en menor mesura, Hong-Kong i Xina. Al continent asiàtic
hi ha una gran diferència entre aquests països i la resta.
Corea del Sud:
Nº Total Connexions Banda Ampla: 14.441.687.
Penetració: 94% llars.
Velocitat mitjana: 45,6 Mbps.
Preu mitjà per mes per 1Mb: 0,45 $.
Tecnologies: 33 % DSL, 36 % Cable, 31% fibra.
Punts clau en el desplegament de la Banda Ampla:


Recolzament públic, incloent el compromís del Govern a la promoció de la banda ampla i
l’ajuda pública al finançament a tipus preferencials de las inversions en les noves xarxes
d’accés. Les inversions públiques (un 40% de la inversió total) s’han centrat tant en l'impuls
de l’oferta com en l’estímul de la demanda.
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Oferta de serveis atractius. El servei de veu sobre IP i la possibilitat de fer trucades
telefòniques gratuïtes, ha ocupat el paper de “killer application” per a l’expansió de la
banda ampla.



L’èmfasi en educació i en serveis per a l’educació, un valor socialment reconegut i de
prestigi a Corea.



Suport a la I+D i al desenvolupament de continguts en coreà, incloent jocs.



Mesures de suport a la lliure competència. La liberalització del sector ha millorat els serveis,
ha impulsat la innovació i ha reduït els preus.



Una geografia urbana favorable, ja que prop del 48% de la població viu en complexes
d’apartaments.



L’estratègia de desenvolupament del mercat interior de banda ampla s’ha d’entendre, entre
d’altres factors, com un element de la revitalització de ofertes de futur per a l’exportació de
la indústria electrònica coreana.



L’estratègia coreana presta especial atenció a les tarifes: perquè l’accés a la banda ampla
sigui generalitzat, són necessaris preus assequibles per a les famílies amb ingressos
mitjans.

Situació actual i perspectives:


Corea té una de les connexions residencials més barates i ràpides del món.



Els abonats de ADSL han començant a disminuir per la migració dels clients cap a serveis
VDSL i LAN per fibra, que ja representen gairebé una quarta part del total de connexions.



L’objectiu és assolir l’accés universal a la banda ampla un cop finalitzat el 2007 i connexions
d‘entre 50 i 100 Mbps per a totes les llars al 2010.



Desplegament de xarxes òptiques i promoció continuada de la societat de la informació.
Xarxa nacional de 22.000 quilòmetres de fibra òptica.



Integració de les xarxes troncals i d’accés.



Política de suport a la competència entre els operadors (garantir llicències als proveïdors
múltiples, impulsar sistemes de tarifes planes i preus baixos, etc).



Programa de certificació d’edificis i apartaments connectats.
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Préstecs als proveïdors de serveis per a construir xarxes d’accés d’alta velocitat.

Japó:
Nº Total Connexions Banda Ampla: 27.152.349.
Penetració: 65% llars.
Velocitat mitjana: 61Mbps.
Preu mitjà per mes per 1Mb: 0,27 $.
Tecnologies: 50.7 % DSL, 13,7 % Cable, 35,6% fibra.
Punts clau en el desplegament de la Banda Ampla:



Creació d’un entorn competitiu. Divisió del principal operador japonès (NTT) en 3 empreses.



Preus reduïts per a la venda a l’engròs de línies.



La NTT va obligar a desagregar la xarxa troncal dels seus operadors locals de fibra, i a
llogar tota aquesta capacitat òptica a les empreses que desitgessin utilitzar-la.



La NTT va utilitzar extensos recursos en la construcció de xarxes de fibra òptica a nivell
nacional, basant-se en altres factors que no fossin en base al retorn esperat.



Inversió del Govern: 14,5 bilions d’euros incloent-hi incentius fiscals i préstecs de baix
interès per desplegar fibra òptica d’alta velocitat, cable i xarxes mòbils.



Fort impuls públic al desplegament de la FTTH.

Situació actual i perspectives:


L’estratègia de Corea del Sud (e-Korea strategy), que va permetre a aquest país tenir la
penetració de banda ampla més elevada del món, va motivar l’estratègia japonesa.



Actualment, la FTTH està disponible per utilitzar en aproximadament el 80% de les llars. El
Japó lidera els països de la OECD en connexions de banda ampla de FTTH amb més de 7.9
milions d’usuaris al desembre del 2006.



L’e-Japan Strategy ha aconseguit una extensió ràpida de xarxes de banda ampla a uns
preus molt econòmics. El Japó ha esdevingut líder en accés a Internet Mòbil amb avenços
ràpids en terminals mòbils.



Ara ha començat la iniciativa ”u-Japan” per a la creació d’ una Societat Xarxa Ubiqua (nou
paradigma on les TIC esdevenen tan naturals com l’aigua o l’aire).



Suport actiu del govern en les iniciatives de banda ampla amb les estratègies e-Japan/uJapan.



La xarxa troncal s’ha convertit bàsicament a fibra. Les operadores promocionen activament
els serveis FTTH. De moment la FTTH competeix encara amb l’ADSL i el Cable en l’accés al
mercat de banda ampla, però en un futur s’espera que siguin la forma predominant d’accés
per a tots els usuaris d’Internet japonesos.
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El govern nacional paga un terç o la meitat dels costos totals de la construcció de les
Xarxes Públiques Regionals.



Es vol aconseguir que el 2010 hi hagi accés a banda ampla al 100% de llars.

Hong-Kong i Xina:
Sobre Hong-Kong i Xina, hi ha poques dades sobre el desplegament i ús de la banda ampla ja
que cap dels dos països pertany a la OECD i no s’inclouen en la majoria d’informes.
Hong-Kong es calcula que té una penetració de la banda ampla en les llars lleugerament
superior al 80%, tan sols superada per Corea del Sud. Prop d’una quarta part d’aquestes
connexions són amb FFTH. Les velocitats de la banda ampla, proporcionades per les connexions
de fibra òptica, són les més elevades del món a uns preus molt econòmics (0,50$/1Mbps). Així
les velocitats més usuals que es poden contractar són de l’ordre de 100 Mbps simètrics, 200
Mbps i fins a 1Gbps. La velocitat mínima és de 25Mbps.
La Xina, és el país que més creix anualment en noves connexions de banda ampla molt per
sobre de la resta. No hi ha dades oficials però ha superat US i s’ha situat com el país amb més
connexions de banda ampla, tot i que la penetració continua sent molt baixa i les velocitats
només es poden comparar amb les dels seus veïns asiàtics en les grans ciutats. S’estima que a
finals del 2007, el nombre de connexions de banda ampla serà de 79 milions i per al 2010 es
podria arribar als 130 milions. Estats Units era fins a 2006 el país amb més connexions de
banda ampla amb prop de 66 milions de connexions.

6.1.4

Mercat de banda ampla a Amèrica del Nord:

Del continent americà hem agafat els 2 països més significatius tan en l’ús de banda ampla com
en la seva importància a nivell mundial: Canadà i Estats Units.
Canadà:
Nº Total Connexions Banda Ampla: 8.142.320.
Penetració: 63% llars.
Velocitat mitjana: 7,6 Mbps.
Preu mitjà per mes per 1Mb: 6,5$.
Tecnologies: 51,6% cable; 46,6% DSL; 1,8% altres.
Punts clau en el desplegament de la Banda Ampla:


Els governs territorials i provincials han estat els encarregats d’impulsar el desenvolupament
d’infraestructures de banda ampla en les seves jurisdiccions.



Els reguladors han enfocat la seva tasca en implantar les bases per un mercat competitiu i
un accés obert, protegint els usuaris finals.
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Creació del Nacional Broadband Task Force (NBTF). El seu objectiu és dissenyar estratègies
per a facilitar serveis de banda ampla a totes les empreses i residents.



Desenvolupament de mercats competitius basats en: serveis wireless i Internet d’alta
velocitat, amb alts nivells de qualitat, preus baixos i millores contínues en innovació (un fet
característic al Canadà).

Situació actual i perspectives:


“Connecting Canadians” és la visió i pla del Govern federal per a convertir el Canadà en el
país més connectat del món.



Mitjançant el Fons Estratègic per a Infraestructures del Canadà (CSIF), el govern col·labora
amb les autoritats provincials, territorials i també amb administracions municipals i el sector
privat per a cobrir les necessitats en infraestructures. Aquest fons ha contribuït al
desenvolupament de projectes públics d’infraestructura de Banda Ampla amb una inversió
de 551 milions d’€. Com a complement de les inversions federals, les províncies han invertit
492 milions d’€ per a la connectivitat de banda ampla.



Pla “Ubiquitous Canadian Access Network” per fer arribar la banda ampla a àrees on els
operadors no donen servei perquè no són rentables econòmicament.



Xarxes en condomini (multipropietat). Les xarxes en condomini agrupen a un conjunt
d’organitzacions/institucions, com escoles, hospitals, empreses i universitats que s’associen
per compartir costos de construcció d’una xarxa de fibra òptica (tant a nivell
d’infraestructura com d’equipament), alhora que se’n divideixen els recursos per a satisfer
les seves pròpies necessitats. Els operadors també són convidats a formar part del projecte
en condomini.



El desplegament de FTTH està encara en fase inicial amb un número limitat de comunitats
residencials amb accés a les xarxes de fibra òptica.



Cap al 2008, Bell planeja desplegar FTTH i FTTN per abastir el 85 % de les llars urbanes en
la ruta de les ciutats Windsor-Québec, oferint velocitats de fins a 26 Mbps.

Estats Units:
Nº Total Connexions Banda Ampla: 66.213.257
Penetració: 51% llars.
Velocitat mitjana: 4,8 Mbps.
Preu mitjà per mes per 1Mb: 3,33 $.
Tecnologies: 52% cable, 43% DSL, 2% fibra òptica, 3% altres.
Punts clau en el desplegament de la Banda Ampla:



Promoure la confiança del consumidor i la “ciber-seguretat”.



Assegurar el lliure flux de mercaderies, serveis i continguts on-line.
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Reduir la regulació en els serveis de banda ampla.



Millorar l’accés als drets de pas.



Donar suport la inversió empresarial en equips de banda ampla.



Incentivar la inversió en I+D en noves aplicacions i tecnologies.



Protegir la propietat intel·lectual i els continguts digitals.

Conclusions a les que s’arriba al 2006:


Els Estats Units s’estan quedant endarrerits pel que fa a la resta del món en penetració de
banda ampla.



El mercat nord-americà de banda ampla està controlat pels duopolis regionals de les
companyies de cable i les empreses telefòniques, que afronten una escassa competència.



La fractura digital nord-americana entre àrees riques i pobres i urbanes i rurals continua
sense signes que pugui canviar.



El regulador (Federal Communications Comission, FCC) decideix a favor de les grans
operadores al alliberar-les de les exigències per obrir les seves línies de banda ampla als
ISP rivals. D’aquesta forma, els incumbents no estan obligats a compartir amb els
competidors els seus accessos DSL o Cable. L’accés a Internet mitjançant banda ampla fixa
és considerat “informació” i no “telecomunicacions”.



La FCC utilitza mesures enganyoses que no impulsen realment la competència en el mercat
de la banda ampla.



El govern d'EEUU no té una política definida de banda ampla, però l’administració Bush
s’havia plantejat l’objectiu d’assolir el 2007 un accés universal i econòmic a la banda ampla.

Nova Política proposada per la FCC:


Restaurar els principis de no discriminació i d’accés obert. Impulsar la competència.



Augmentar la disponibilitat de franges lliures de l’espectre per a Internet de banda ampla i
altres innovacions. Augmentar les llicències per a l’ús de l’espectre disponible.



Modernitzar els programes del Fons de Servei Universal per a donar suport al desplegament
de banda ampla.



Impulsar el paper de la FCC com promotor de la competència i de la disminució dels preus.



Donar suport al desenvolupament de tecnologies de banda ampla alternatives (com les
xarxes sense fils i la banda ampla sobre power-line).



Impulsar una veritable estratègia de banda ampla per als EEUU com han fet a Corea
del sud, al Japó o en d’altres països que estan al capdavant en banda ampla.
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Situació actual i perspectives:


Malgrat

alguns

ambiciosos

desplegaments

de

fibra

per

part

d’empreses

de

telecomunicacions com Verizon, la indústria del cable està "posicionada per guanyar” en la
majoria del país, segons un informe de Sanford C. Bernstein & Co.


Encara que els operadors telefònics comencen a desplegar xarxes de FTTH i FTTN
avançades i han creat algunes ofertes competitives, l’abast d’aquestes tecnologies es pot
veure molt limitat. El cable, mentrestant, ja pot oferir veu, vídeo i serveis de dades
mitjançant una sola xarxa.



Es preveu que cap a finals del 2010, les xarxes de FTTH arribaran a menys del 14% de les
llars nord-americanes mentre que les xarxes FTTN arribaran al 26%.



S’estan desenvolupant molts projectes municipals de xarxes de banda ampla amb fibra
òptica. Per a molts organismes del poder públic, els serveis de banda ampla de comunitat
són una extensió natural de les seves responsabilitats. Les úniques estratègies de
desplegament de banda ampla són a nivell municipal i xoquen amb els interessos dels
operadors i amb la regulació del sector. Gairebé 300 ciutats planifiquen o impulsen
projectes municipals de banda ampla.



14 estats del país han aprovat lleis per

limitar els serveis municipals de banda ampla.

Grans operadors, Verizon i SBC Communications, pressionen per a limitar els serveis oferts
per les ciutats, mentre que fabricants com Intel fan campanya a favor d’aquests serveis.


Els operadors de telecomunicacions gasten milers de milions per a desplegar fibra òptica,
però falten encara anys perquè les xarxes estiguin culminades i, en última instància, es
deixarà que els consumidors paguin altes quotes de subscripció vinculades a un paquet de
“triple-play” que inclou el vídeo.

6.1.5

Mercat de banda ampla a Europa

La situació del mercat de les telecomunicacions de banda ampla a Europa ha anat creixent des
que es van anar liberalitzant el sector, de la següent manera:


Rati de penetració un 30%



Rati de subscrits un 32%

La major concentració de desplegaments de tecnologia de banda molt ampla és la zona nord
europea, encara que països com França o Itàlia també han pres les mesures adients per no
quedar-se enrere en aquest procés.
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Fent referència a aquestes tecnologies, a nivell europeu encara domina Ethernet, per sobre de
tecnologies PON (Passive Optical Network), encara que PON s’està començant a fer servir en els
nous desplegaments.
Típicament es fan servir:


FTTN + VDSL o Wimax (Last Mille)



FTTH Point to Point (Ethernet) o Point to Multipoint (PON o Ethernet)

Tot i això, el creixement és lent, encara que ara comença a disparar-se cap a una nova
generació d’accessos de banda ampla.
Conceptes o factors que s’han de tenir en compte en el desenvolupament de la tecnologia en
cada país són les característiques de la població, la política regulatòria de l'Estat, les topologies
d’accés a la xarxa més desenvolupada o la demanda del serveis empaquetats, de la qual podem
dir que segons es desprèn de l’ ‘Informe Anual de Telecomunicaciones’, publicat per la CMT, la
paquetització de serveis té la següent distribució entre els diferents països de la UE:

Figura 29. Llars amb dos o més serveis empaquetats
I és aquesta política de paquetització de serveis, la que provoca cada cop més demanda
d’infraestructures que puguin suportar les necessitats dels usuaris.
Però la realitat porta a que encara que sigui el quart país en demanda de serveis empaquetats,
sent els novens en penetració de banda ampla, per la qual cosa, no es poden cobrir totes les
necessitats dels usuaris.
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I també en l’informe de la CMT es fa referència a la penetració de la banda ampla, a partir de
3Mbps, dins de l’UE.

Figura 30. Penetració de la banda ampla a Europa
És per això que la UE preveu que per al 2015, les topologies abans presentades, creixin de la
següent manera:


FTTH  19%



FTTN + VDSL  29%

A més a més, proposa diferents escenaris de desplegament, com poden ser:


Very High Speed (VHS) com a necessitat, ofereix gran cobertura i típicament s’ofereix a
les operadores tradicionals.



Als nous operadors, també se’ls proposa que facin servir VHS, per tal de marcar una
diferència competitiva.



VHS per a participants que tindran una cobertura limitada.

L’estratègia que es proposa arreu d'Europa és la de convergència i absorció d’operadors i la
desagregació total del bucle per tal de poder actualitzar les xarxes d’accés.
A continuació, passem a descriure l’estat de la banda ampla en països com França, Itàlia, Regne
Unit, Alemanya i Espanya.
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1. França
En aquests moments, les administracions locals i regionals estan duent a terme diferents
actuacions que donin impuls al desplegament i utilització de xarxes de banda ampla. Aquesta
acció és conseqüència de 'l'Article L.1425-1, Code Général des Collectivités Territoriales', on:
regions, departaments o municipis poden establir o subvencionar noves xarxes de
telecomunicacions, mentre compleixin:


La promoció d’infraestructures passives per oferir-les a operadors o usuaris.



Desplegament de xarxes al territori per oferir-les a operadors o usuaris.



Explotació de les pròpies xarxes.



Donar Servei de Comunicacions Electròniques als usuaris finals, on no hagi
competència.

Els objectius que es volen aconseguir des del govern, són els següents:


Arribar a 10 milions d’abonats al servei de banda ampla al 2008.



Accessos de banda ampla disponibles a cada districte.



Que les autoritats locals permetin almenys al 80% de la població, poder accedir a
connexions de 2Mbps.

Actualment la penetració del telèfon és d’un 85%, mentre que la penetració de gran banda
ampla no arriba al 16%, tot i que des del govern s’han pres mesures com:


No permetre estendre cobertura de xarxes sense coneixement del govern.



Fixar les regles d’explotació.



Potenciar l'I+R



Desenvolupar punts d’accés a banda ampla.



Desenvolupar infraestructures amb ofertes atractives per als usuaris.



Preu mig d’abonat: 30€/mes

Les tecnologies que s’estan utilitzant en els diferents projectes són fibra òptica, PON, DWDM
GigabitEthernet, IP, Wimax o Wifi.

2. Itàlia
En aquest país, les accions que es prenen des del govern, també van orientades a fer un
desplegament de xarxes de banda molt ample, i entre els seus objectius trobem:


Promoure la demanda, ja sigui pública o provada.



Desenvolupar continguts específics.



Desenvolupar factors que permetin la utilització o l’accés a aquests continguts.

Entre 2002 i 2003, el creixement de la penetració de banda ampla (ADSL principalment) ha
estat d'un 135%, per la qual cosa, amb la intenció de mantenir aquesta tendència i seguir
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aprofitant les infraestructures desplegades, s’ha d’enfortir el desenvolupament de serveis i
continguts.
Entre les estratègies i accions que s’han pres, trobem que el govern ha donat carta blanca i
confiança plena a l'Agència Nacional de Desenvolupament d'Indústria per encarregar-se
d’aquesta tasca. Això ho ha fet mitjançant la creació de dues empreses de caràcter públic:


Infratel  per al desplegament d'infraestructures i formada per els següents socis:
DataSystem, S.A.(Grupo Bull) - Lucent Technologies - Computer Sciencies Corporation,
com equip de gestió. I DataSystem, S.A. (Grupo Bull) - Lucent Technologies - Siemens -

Telefónica - UNI2 com a equips humans.


Innovazione  per a la creació de nous serveis i continguts a l’administració,
residencials i empreses, pertany al Ministeri per la Reforma i la Innovació i està
composat per dos departaments, el de Funció Pública i el de Innovació i Tecnologia

També s’ha hagut de modificar la legislació per incentivar el desplegament, subvencionar l’ús, i
també per fer accessible la infraestructura sense discriminació i amb transparència.
Cal dir, que la diferència entre necessitats i capacitat d’inversió per part del sector privat porta a
definir diferents plans de banda ampla per tal d’igualar el desplegament a tot el territori.
Per això es troba que al Nord i Centre d'Itàlia, on es troben les zones més riques, participen
moltes operadores d’infraestructures que redueixen els costos d’inversió en crear MAN's i xarxes
d’accés, mentre que a la zona Sud l’objectiu es basa més en connectar centrals a la fibra òptica
per poder intervenir en aquelles zones que no tenen disponible encara l'ADSL, la demanda és
elevada i permet tenir els municipis connectats.
Entre les tecnologies que es fan servir en els diferents projectes trobem que molts d'ells fan
servir fibra òptica com a xarxa de transport i Wifi o Wimax per a l'accés. També s’estan portant
a terme probes amb la xarxa elèctrica (PLC).

3. Regne Unit
El Govern britànic té com a objectiu prioritari el desenvolupament de les telecomunicacions, i
per això considera que s’han de prendre mesures en funció de les necessitats del mercat, son:


Assegurar una regulació competitiva.



Promoure les TIC entre la població.



Desenvolupar infraestructures públiques per garantir l’accés al servei universal.



Assegurar que tots tinguin l’oportunitat d’accedir a les TIC.

Això dóna impuls a les autoritats locals per aconseguir l’accés universal als serveis públics
digitals i molts dels projectes es centren en tecnologies d’accés, amb wifi com a principal
tecnologia, i en el desenvolupament de continguts i serveis.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 50/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

51/380

L’acció del govern ha estat propiciar un operador neutral (Open Reach) a través de la
segregació funcional del primer operador (British Telecom), com proveïdor de connectivitat de
banda ampla i serveis de xarxa per al sector públic per tal de construir una gran xarxa de B.A.
A més a més, des de l’UE s’incentiva al Govern per que inverteixi en infraestructura de banda
ampla regional i així afavorir el sector privat amb més disponibilitat d’infraestructures, donat
que al 2003, el 80% de nuclis urbans o propers disposaven d’accés a banda ample, ja sigui amb
ADSL, WiMAX o CableMòdem, mentre que la resta de zones rurals podian accedir via satèl·lit.
Tot això s’està fent tenint en compte que actualment hi ha un percentatge d’habitants que no
disposen de les velocitats necessàries per accedir al servei i com a mesura de prevenció
s’estudia que la capacitat demandada estarà al voltant dels 20Mbps i que només un 50% de la
població voldrà aquest servei. Per això al 2.012 els amples de banda, seràn:


23Mbps per Downstream



14Mbps per Upstream

L’ADSL, al 2004 tenia una penetració del 78%, mentre que les companyies de televisió per
cable tenien el 50% de la xarxa amb capacitat per suportar banda ampla, de manera que a
partir d’aquest any es nota l’increment i l’interès per donar més banda ampla.
Aquesta tendència de creixement la podem apreciar a la següent gràfica, que presenta
l’evolució que han tingut les dues tecnologies d’accés des de 2001:

Figura 31. Connexions a Internet segons el tipus de connexió al llarg dels anys

4. Alemanya
Des del Govern Alemany, s’han fet diversos estudis i dels quals es desprèn que l’accés a banda
ampla és essencial per maximitzar les oportunitats que Internet ofereix, tant a nivell tecnològic
com de serveis. Per tant, els punts claus en els que es centra el govern, són:


Models integrats d’accés, comunicacions i continguts.



Desenvolupar comunicacions (VoIP) i continguts.



Vídeo-telefonia, inclosa dins del TriplePlay, serà un punt important per l’expansió de la
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banda ampla.
La penetració que té la banda ampla és d’un 60% en residencials i d’un 95% en empreses. Aixó
vol dir que més o menys van seguint les tendències tecnològiques i adaptant-se a elles.
L’expectativa que es té per al 2.015 és que s’arribi a velocitats de 30Mbps, tot i que al 2.004 les
velocitats eren d'1 o 2 Mbps.
El desplegament s’aconseguirà executant els següents passos:


Desenvolupant tecnologia mòbil de banda ampla.



Portant a terme una convergència tecnològica.



Fent integració de les diferents xarxes que coexisteixen actualment.

Tenint en compte les preferències d’ús dels usuaris, s’observa que en el període 2005-2010, la
demanda de més ample de banda augmentarà per tal de fer front a les activitats dels usuaris,
ja sigui correu electrònic, compres per Internet, buscar informació, jocs o descàrregues.
En quant a les tecnologies, ara per ara, DSL segueix sent la referència però amb possibilitat de
ser substituïda per qualsevol de les tecnologies alternatives que existeixen, com PLC, WiMaX,
CATV o Satèl·lit.

6.1.6

Mercat de banda ampla a Espanya i Catalunya

1. Espanya
A l'Estat Espanyol, les coses no es troben en millor situació que en els països veïns, donat que
banda ampla, hi ha en gran part del territori, però l’accés a tecnologies de banda ampla encara
es troba en una fase de creixement. Per part del Govern Central, es promouen iniciatives on
s’incentiven aquells consorcis entre governs regionals i operadores de telecomunicacions per tal
de permetre el dret d’ús de les infraestructures des de diferents companyies o institucions.
A més a més, la incorporació de les noves tecnologies en el procés educatiu i l’administració
electrònica, també ha de permetre l'impuls de la banda ampla.
També es promou una política contínua de reduir el preu dels serveis, normalment amb ofertes
comercials, però que si es comparen amb les velocitats i preus que paguen altres països
europeus, veiem que encara queda molt camí per recórrer. Actualment, es paguen uns 40€ per
unes velocitats de 3Mbps. La penetració actual en banda ampla és d’un 40%, però només un
4% disposa de connexions de 20Mbps. Encara que, segons comenta Telefònica de Espanya, el
2009 el 50% de les llars disposaran d’una connexió de fins 50Mbps
Ara per ara, la taxa de penetració de banda ampla és la següent:
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Figura 32. Penetració de la banda ampla per províncies a Espanya
En quant a les tecnologies que es proposen per oferir aquests serveis de banda molt ampla
trobem que les més consistents o que més agraden són les xarxes PON, ja sigui GPON o EPON.
També s’interessen per l’evolució de les tecnologies DSL, com VDSL2, i l’evolució de les
tecnologies cable, com DOCSIS 3.0. La següent gràfica ens ho resumeix:

Figura 33. Evolució de la banda ample per tecnologies a Espanya
Amb totes aquestes mesures lo que es pretén és que el 80% de serveis de banda ampla que es
donen amb coure al 2005, es vagi reduint gradualment en favor d’altres tecnologies d’accés que
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donen més velocitat, ja que sinó es podria arribar a una situació de fractura digital, que es
podria dividir en:


FD1: llars i empreses que no necessiten banda ampla.



FD2: llars i empreses amb banda ampla bàsica.



FD3: llars i empreses amb banda molt ampla.

La única solució passaria per FTTH, tenint en compte, que segons es desprèn de l’informe de
desplegament de banda ampla, per al 2008 es preveu que les principals variables que
caracteritzaran el mercat, seran:


Les noves tecnologies entrants, no perjudicaran les que ja existeixen (coure i cable).



Es projectarà l’ús de les tecnologies PLC, LMDS i WiMAX.



S’inclouran connexions residencials i d’empresa, conjuntament.

La situació actual de les velocitats ofertes és:

Figura 34. Evolució de les línies de banda ampla per velocitat a Espanya

2. Catalunya
La deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions a moltes poblacions de Catalunya va
ser el motiu pel qual la Generalitat de Catalunya va engegar el projecte de Banda Ampla Rural,
per tal de fer arribar l’accés a la banda ampla a totes les poblacions de més de 100 habitants
que no tinguessin cobertura del servei ADSL, tot suprimint la fractura digital territorial existent
en aquests moments i assolint la cohesió del país.
L’empresa Iberbanda és la responsable de desplegar aquesta xarxa de comunicacions
electròniques arreu del territori.
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Actualment, el desplegament i explotació de la xarxa s’està fent mitjançant el sistema WiMAX,
una tecnologia via ràdio de nova aparició que incorpora millores en capacitat de cobertura i
aporta nous serveis com la telefonia IP. La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la

Informació està avaluant noves actuacions en el marc del Projecte Banda Ampla Rural per tal
de cobrir totes les poblacions a partir de 50 habitants.
A la següent imatge, trobem la relació de llars amb pc, Internet i banda ampla: [1]

Figura 35. Adopció de les TIC al territori Català al 2005
També es poden comparar el grau de penetració segons la densitat de població, i això es troba
en el gràfic següent:

Figura 36. Penetració de la Banda Ampla i densitats de població a Catalunya.
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La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació també treballa en el
desplegament de banda ampla mitjançant diverses tecnologies adaptades a l’entorn i a les
necessitats de diferents col·lectius, com ara les tecnologies sense fils (wireless), el PLC (Power
Line Communications) i, per descomptat, la fibra òptica.
L’estratègia del Govern és la d’enfortir la xarxa de projectes existents, prioritzar i impulsar-ne de
nous i garantir que els seus beneficis arribin al conjunt de la societat.
La base d’aquest sistema són les infraestructures de telecomunicacions, i el seu objectiu
principal és fornir la connectivitat bàsica a tota l’àrea d’acció, Catalunya en aquest cas. A més a
més, promou projectes com el 'Pla director d’infraestructures de telecomunicacions' on els
objectius que vol aconseguir son:



Desplegar la telefonia de tercera generació (UMTS) i garantir que hi hagi cobertura a
tot el territori.



Impulsar la disposició d’ordinadors a totes les llars mitjançant acords amb la indústria.



Connectar amb xarxa sense cables totes les escoles de Catalunya.



Desenvolupar el punt neutre de Catalunya (CATNIX).



Accelerar el desplegament de la televisió digital terrestre (TDT) i la ràdio digital (DAB)
mitjançant actuacions que converteixin Catalunya en pionera de “l’apagada analògica”.



Fomentar la creació de clústers en el sector de les TIC i el sector de l’audiovisual a
Catalunya.

Entre les fites que s’assoliran mitjançant el Pla director d’infraestructures de telecomunicacions
(PDIT) es persegueix que la banda ampla de 2 Mbps arribi al 100% de la població catalana el
2008 i que el percentatge de llars amb ordinador arribi al 65%.
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7 Estudi tecnològic
Les xarxes d’accés basades en fibra òptica ofereixen diferents possibilitats a l’hora de realitzar el
desplegament. Una classificació a tenir en compte i que condiciona les prestacions, escalabilitat
i solució tecnològica del desplegament és la profunditat que la fibra assoleix dins del tram entre
la central i l’usuari final (FTTx).
Donat que Rubrera On-light no dona el servei final, serà l’operador de serveis el que
s’encarregui, en el tram final, de fer arribar la fibra de la forma més adient possible a l’usuari
final, en la part del recorregut amb línia individual (escomesa).

7.1 Tecnologies de desplegament i solucions:
Dins de les solucions FTTx existeixen dues topologies a considerar:


Punt a Punt (P2P), on una fibra en exclusiva està dedicada des de la central fins a cada
usuari.



Punt a Multipunt (P2MP), on hi ha una FO comuna per a un conjunt d’usuaris que es
divideix per mitjà d’un dispositiu òptic passiu en N usuaris a partir d’un cert punt
intermedi.

Aquestes dues arquitectures són de la família Xarxa Òptica Passiva (PON), ja que no hi ha cap
equip actiu(que necessiti alimentació elèctrica) a la planta externa.
Una arquitectura PON està constituïda per:


Terminació de Línia Òptica (OLT), que és l’equip situat a la central de commutació.



Unitat de Xarxa d’Usuari (ONU), que és l’equip de l’usuari.

Per això es decideix que s’establiran dues arquitectures per arribar als usuaris finals, i segons el
nucli urbà, polígons industrials i urbanitzacions aïllades relativament del nucli urbà, es creu que
les topologies més adients són:


Xarxes GPON-P2MP per al sector residencial amb la següent arquitectura:

Figura 37. Arquitectura xarxa GPON residencial. [T1]
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En aquest cas, els ONT’s poden ubicar-se en diferents llocs segons el client final:
Residencials  al carrer o a l’edifici si aquest és més alt de 3 altures.
Empreses  a l’edifici.


Xarxes Ethernet in the First Mile-P2P per les àrees comercials i industrials de empreses
grans i mitjanes, amb la següent arquitectura:

Figura 38. Xarxes Ethernet in the First Mile a zones industrials. [T2]
A més a més, es donarà l’opció de llogar fibra fosca als operadors que tinguin interès en oferir
serveis de telecomunicació a Rubrera i a més vulguin fer-ho amb una xarxa activada per ells
mateixos, i d’aquesta manera disposarien de una xarxa “virtual” pròpia.
A continuació es presenta l’estudi comparatiu sobre les diferents tecnologies i la justificació
sobre les eleccions triades.
PON (Passive Optical Network)
Una xarxa òptica passiva és una xarxa formada per una fibra bidireccional i compartida que fa
servir divisors òptics per separar-se i formar una xarxa amb topologia punt-multipunt fins
l’usuari final.
Actualment, els estàndards més importants són GPON i EPON, per això és necessari fer una
comparació amb la qual es justifica l’elecció de GPON sobre EPON per al desplegament a
Rubrera.
Els trets diferencials estan relacionats amb els aspectes següents:
a. Escalabilitat/Flexibilitat:
En referència a l’escalabilitat de cadascuna de les topologies, trobem que EPON suporta
només una taxa de transferència simètrica a 1.25Gbps, mentre que GPON suporta taxes de
transferència asimètrica de 1.25 o 2.5Gbps per el Downlink de 155 o 622Mbps, i 1.25 o
2.5Gbps per l’Uplink. Per tant, i donat que són escenaris FTTH residencials, es considera
més apropiat fer servir taxes asimètriques perquè permet al proveïdor configurar la taxa de
transmissió segons les necessitats reals.
Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 58/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

59/380

b. Utilització de Ample de Banda
Ambdues topologies poden oferir amples de banda similars, la qual cosa fa pensar que a
nivells pràctics seria indiferent fer servir una o altre, però fent un anàlisi més exhaustiu es
comprova la carència d’eficiència en EPON per a la transmissió de veu i dades.
Eficiència: 10% TDM, 90% Dades
EPON

49%

GPON

93%

Taula 10. Percentatges d’eficiència de dades i veu en tecnologies EPON i GPON. [T5]
Classes d' Elements


Splitter òptic: És el dispositiu ubicat entre els usuaris finals i la seva central i que
s’encarrega de dividir o agregar l’ample de banda entre i des dels usuaris finals.



Central Office: És l’oficina, a una localitat, on les línies dels usuaris finals, empreses o
residencials, es connecten al bucle d’abonat, mitjançant l’equipament necessari ubicat
allà mateix i així poder mantenir comunicacions de dades i telefonia.



Optical Line Terminal: És el punt final de l’operador de serveis ubicat a l’oficina central i
la seva funció és la de transmetre i rebre senyals fent servir el mode de transferència
asíncrona. És el punt de comunicació amb la resta de serveis.



Optical Network Terminal: És el dispositiu que s’instal·la a prop de l’usuari final i
s’encarrega principalment de fer possible la comunicació entre la xarxa òptica i els
equips dels usuaris.

Assignació longituds d' ona
Les xarxes GPON es basen en tècniques d’accés TDM (Time Division Multiplexing) i utilitzen
l’espectre òptic entre 1260 nm. i 1500 nm.
L’assignació usual en les xarxes de fibra òptica segueix les següents indicacions:


1260nm – 1360nm per l’upstream



1480nm – 1500nm per el downstream
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Ethernet in the First Mile Point to Point (EFM P2P)
El fet que sigui una arquitectura punt a punt ve provocat per l’optimització de l’accés als
usuaris, amb enllaços simètrics capaços de fer servir tot l’ample de banda.
L’equipament de l’operador de xarxa consisteix en un node d’accés, al central office, que rep,
concentra i reenvia dades, en ambdues direccions d’una xarxa d’alta velocitat.
L’usuari és l’altre part de la primera milla i es pot connectar mitjançant tecnologies d’accés com
fibra o DSL al CPE (Customer Premises Equipment).

Figura 39. Esquema d’equips de la primera milla.
La primera milla, és aquella connexió que hi ha entre l’usuari final i la central office. La primera
milla ofereix diferents connexions Ethernet de LAN a WAN que transporten protocols IP sense
haver de fer la conversió de protocols i són les següents:
a. Punt a Punt sobre coure:


Curta distància: 750 metres fins 10 Mbit/s, mitjançant VDSL



Llarga distància: 2.700 metres, però a només 2 Mbit/s, fent servir G.SHDSL

b. Punt a Punt sobre fibra: 100 Mbit/s a 1 Gbit/s sobre una o dues fibres .
c.

Punt a Multipunt sobre fibra: Aquesta topologia es crea fent servir les xarxes PON,
EPON, on un port de l’ONU pot suportar fins a 16 usuaris finals sobre la mateixa fibra.

d. A més, la connexió a desplegar requereix de:


Costos reduïts, fent servir infraestructures o canalitzacions ja existents.



Ample de banda d’alta velocitat, essencial per a la demanda de serveis de les
empreses.



Fàcil implementació, donades les característiques topològiques del polígon i les
facilitats dels costos reduïts.



Escalabilitat, en previsió de futures empreses que s’instal·lin al polígon.
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Per al nostre desplegament al polígon industrial, s’ha decidit escollir l’opció punt a punt sobre
fibra, donat que les necessitats d’ample de banda de cada empresa són diferents entre elles i
s’ha de garantir la seguretat de les dades i les transaccions que tinguin lloc.
Classe d' Elements
Com s’ha comentat amb anterioritat, els diferents elements que intervenen en aquest tipus de
connexions són:


CPE: És qualsevol terminal associat a un equipament (cable-módem en el nostre cas),
situat a l’edifici o a la vorera i connectat a l’operador a un punt de demarcació, que és
on es troben els diferents dispositius de tractament de dades i que no tenen relació
amb els equips de telefonia fixa.



Access Node: És aquell dispositiu ubicat a la central office que permet les
comunicacions des dels usuaris finals (empreses) fins a l’exterior (Internet). Donat que
rep, agrega i reenvia el tràfic, com s’ha comentat amb anterioritat.

Assignació longituds d' ona
Ethernet in the first mile, pot fer servir una o dues fibres per a la transmissió-recepció de
dades, i el que es pretén des de Rubrera On-light és mantenir separats els canals de
comunicació.
Per aquesta tecnologia, es fan servir longituds d’ona de 1310nm, per ambdues fibres.
Fibra Fosca
La fibra fosca, en aquest cas, és aquella xarxa de fibra òptica que ha estat desplegada por
Rubrera On-light però que no seria activada per ella, és a dir, serà el propi client el que
s’encarregarà de instal·lar els equips intermitjos necessaris per el seu funcionament. Aquest
tipus d’ oferta obliga a Rubrera On-light a tenir disponibilitat suficient de fibra fosca en cada
RIT, edifici o caixa de distribució de carrer.
En aquest cas la empresa Rubrera On-light gestionarà i mantindrà nomes la fibra i els seus
suports (cables, canalitzacions i pals), coordinant-ho amb el client, que s’encarregarà de la resta
de la xarxa, com són els elements actius i passius. Per això l’equip de gestió de Rubrera Onlight ha de possibilitar la interacció amb el del client, i diferenciar els diversos elements del
circuit de fibra òptica fins al client final.
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Això es pot solucionar amb el concepte de UCLP (User Controled Lightpath Provisioning) que és
un software que permet segmentar una xarxa en diferents dominis de gestió, independents, i
exposa el ‘lightpaths’ (equips) en forma d’objectes o serveis i d’aquesta manera poder ser
controlats per els diferents usuaris de la xarxa i crear les seves pròpies topologies de xarxa.
Selecció d’un sistema de Gestió
En ambdós casos, GPON i EFM, trobem que el sistema de gestió de xarxa més adient serà
aquell que faci servir SNMP donat que és fàcil d’implantar, no requereix de molts recursos i és
extensible.
A una xarxa gestionada amb SNMP trobem diferents elements que intervenen:


Entitat Gestora: És una aplicació amb control humà que s’executa al centre
d’operacions de xarxa (NOC) i s’encarrega de controlar la recollida, processament,
anàlisi i visualització de la informació de gestió i permet a l’administrador interactuar
amb els dispositius de xarxa. En el present cas, serà a la central de Rubrera On-light
des de on es faci la gestió de la xarxa.



Dispositius Gestionats: Són els dispositius de xarxa ( equip i software ) i dins de cada
equip es troba un:
o

Agent: és un procés que s’executa a cada dispositiu i s’encarrega de
comunicar-se amb l’entitat gestora i actualitzar la MIB.

o

MIB: és la base de dades que emmagatzema totes les alarmes, valors o accions
que aquell dispositiu realitza.



Protocol de Gestió: És el protocol que permet a l’entitat gestora comunicar-se amb els
agents per conèixer l’estat dels dispositius, situacions anòmales, etc., i d’aquesta
manera poder realitzar diverses accions sobre els dispositius, com són configurar,
avaluar rendiments, controlar dispositius, etc.

En aquest moment una de les eines que més s’apropa a les condicions de gestió que ens
interessa és la HP-OVIS, que permet conèixer l’estat dels dispositius i actuar en conseqüència
des de la central. A més, permet configuracions segons els serveis, paràmetres de disponibilitat
i és integrable amb altres aplicacions de Helpdesk. I l’aspecte més important serà que es farà
servir un sistema únic i compatible amb les dues arquitectures de xarxa GPON i EFM.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 62/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

63/380

7.2 Mercat i rendibilitat de la xarxa
En aquest apartat es realitza un estudi inicial sobre la rendibilitat del desplegament de la xarxa
de fibra òptica a Rubrera. Quan es parla de rendibilitat no es refereix al fet que sigui rentable
per a l’Ajuntament el desplegament i explotació de la xarxa ja que aquest no té tan sols un
interès econòmic sinó preferentment social, en el projecte. Per tant, amb rendibilitat ens
referim al fet que sigui rendible econòmicament per a un operador l’explotació de la xarxa.
L’objectiu d’aquest estudi és determinar la demanda de serveis i els ingressos que es poden
obtenir dels usuaris finals per aquests serveis per tal de determinar els preus de lloguer que
s’haurien d’aplicar per fer rendible l’explotació de la xarxa a Rubrera On-light, a mig termini, i
dintre dels preus de mercat.

7.2.1

Anàlisi dels possibles clients de Rubrera On-light

Un cop desplegada la xarxa, l’empresa creada per l’Ajuntament de Rubrera (Rubrera On-ligth)
s’encarregarà de la gestió, operació i manteniment d’aquesta. L’explotació dels serveis finals es
deixarà en mans de tots aquells operadors que estiguin interessats en donar aquest tipus de
serveis a través de la xarxa de fibra òptica. D’aquesta forma es vol promoure una xarxa oberta
que pugui utilitzar qualsevol operador. A continuació es donen una sèrie de factors clau per a
l’interès dels operadors en la utilització de la xarxa:
a) Xarxa pròpia dels operadors
Els operadors més interessats seran aquells que ja disposen d’una sòlida infraestructura de
xarxa a nivell de Catalunya i per als quals no els suposi un cost rellevant la connexió de la xarxa
òptica de Rubrera amb la seva xarxa. Per aquells operadors de serveis que no disposen de
xarxa pròpia, la interconnexió amb la xarxa de Rubrera els pot suposar un cost més elevat.
b) Accesibilitat de la xarxa
Un altre punt rellevant és l’accesibilitat de la xarxa de fibra òptica. Els operadors de serveis
sense xarxa necessitaran que se’ls proporcioni una infraestructura que el permeti arribar al
client final sense que hagin de col·locar cap equip. S’ha contemplat aquest aspecte com un punt
clau per tal de fer accessible la xarxa a un major nombre de operadors.
c) Mercat i serveis
A continuació es detallaran breument els operadors amb presència a Espanya que poden estar
interessats en explotar la xarxa òptica de Rubrera. En les taules es detallen els operadors i la
seva quota de mercat residencial i empresarial a nivell estatal, a inicis de 2007:
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Quota de mercat

Quota de mercat

residencial a

empresarial a Espanya

Operador

País seu central

Telefónica

Espanya

55,6%

57,2%

ONO

Espanya

17,1%

10,4%

BT

Regne Unit

-

7,8%

Espanya

Colt

Regne Unit

-

3,2%

Jazztel

Espanya

3,8%

<1%

Tele2 –Comunitel

Espanya

1%

2,5%

Iberbanda

Espanya

<1%

<1%

França

9,6%

1%

França

5,3%

-

França

<1%

3,1%

France Telecom Orange
France Telecom Ya.com
France Telecom –
Al-Pi

Taula 11. Quota de mercat dels operadors fixes a l’estat espanyol[MR1]
Inicialment s’han descartat les empreses que podrien vendre serveis finals (ISP’s, Corte Ingles,
Caprabo...). Aquestes empreses necessitarien d’altres operadors per a la interconnexió amb la
xarxa de Rubrera i no s’adeqüen al perfil d’operadors que puguin estar interessats en
l’explotació de la xarxa.
També s’han descartat els operadors de telefonia mòbil perquè es considera que aquest tipus
d’operadors encara no tenen prou rellevància, experiència i solidesa en el mercat com per estar
interessats en l’explotació d’una xarxa fixa.

7.2.2

Demanda de serveis finals

Per determinar si hi ha una oportunitat de negoci en utilitzar la xarxa de fibra òptica de Rubrera
s’ha de fer una anàlisi del nombre de clients que pot tenir l’operador per servei final i els
ingressos que pot obtenir amb els serveis que proporcioni a aquests clients. A continuació es
calculen els factors mencionats.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 64/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

65/380

A partir de les dades recollides en l’anàlisi socioeconòmic i l’anàlisi de mercat de banda ampla (habitants, empreses, serveis, competència, ús d’Internet...)
s’ha pogut estimar la penetració i realitzar la següent previsió de l’evolució de la demanda de serveis finals sobre la xarxa de banda ampla de Rubrera:
ANYS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2028

2038

10.201

10.303

10.406

10.510

10.615

10.721

10.828

10.936

11.045

11.155

12.323

13.601

4.080

4.121

4.336

4.379

4.423

4.467

4.708

4.755

4.802

4.850

5.601

6.182

Empreses mitjanes i grans

100

104

108

112

116

120

124

128

130

132

140

150

Empreses petites

800

810

820

828

836

843

850

856

862

867

890

910

185

313

456

660

868

1.080

1.406

1.706

2.081

2.463

3.386

5.175

Dades Generals
Habitants
Llars

Serveis (nº connexions)
Telefonia
Penetració (%)

Accés a Internet alta velocitat >20Mb/s
Penetració (%)

3%

5%

7%

10%

13%

16%

20%

24%

29%

34%

50%

70%

267

475

706

1.002

1.306

1.618

2.065

2.479

2.974

3.478

2.828

2.188

4%

7%

10%

14%

18%

22%

27%

32%

38%

44%

35%

25%

100

151

263

372

537

760

909

1.033

1.159

1.287

1.658

1.086

Penetració (%)

2%

3%

5%

7%

10%

14%

16%

18%

20%

22%

25%

15%

Videotelefonia

52

52

110

166

224

340

474

599

727

917

1.382

1.886

Penetració (%)

1%

1%

2%

3%

4%

6%

8%

10%

12%

15%

20%

25%

Accés a Internet 2 > 50Mb/s

62

125

195

264

400

540

703

853

1.076

1.304

3.513

4.751

Penetració (%)

1%

2%

3%

4%

6%

8%

10%

12%

15%

18%

40%

50%

TV en HD per Cable

50

101

158

266

376

543

795

1.033

1.333

1.638

2.321

3.259

Penetració (%)

1%

2%

3%

5%

7%

10%

14%

18%

23%

28%

35%

45%

110

222

406

588

834

1.085

1.449

1.722

2.127

2.539

3.666

4.396

2%

4%

7%

10%

14%

18%

23%

27%

33%

39%

50%

55%

TV per Cable

Altres tipus de serveis en BA
Penetració (%)

Total connexions fibra òptica
199
352
526
745
967 1.195 1.534 1.836 2.202 2.574
3.316
Taula 11. Previsió de l’evolució de la demanda de serveis finals sobre la xarxa de banda ampla de Rubrera
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Per fer la previsió de demanda s’han realitzat les següents estimacions:


Creixement mitjà de la població de l’1% tenint en compte la mitjana de creixement
calculada en l’anàlisi socioeconòmic. Aquest increment de l’1% s’ha començat a aplicar a
partir dels 10.000 habitants que té Rubrera a finals de 2007.



El nombre de persones/llar s’ha estimat en 2,4 segons l’anàlisi socioeconòmic. Aquesta
dada s’ha utilitzat per calcular l’evolució en el nombre de llars que pot tenir Rubrera. Amb
els anys s’ha previst que es reduirà lleument el nombre de persones per llar seguint la
tendència dels últims anys.



El nombre d’empreses a Rubrera és de 900. D’aquestes 100 són mitjanes o grans empreses
i 800 petites empreses. S’ha estimat un augment moderat del nombre de petites, mitjanes i
grans empreses. Tot i que no hi ha estudis puguin recolzar aquesta estimació s’ha seguit la
tendència a l’augment del nombre d’empreses dels últims anys.



S’han estimat diferents percentatges de penetració pels diferents serveis, així com la seva
evolució amb els anys. Per estimar els percentatges s’ha tingut en compte diversos factors:
la demanda en l’actualitat i en el futur, el preu dels serveis i la possible competència.



El nombre de connexions de cada servei per client que s’ha previst es detalla en la següent
taula. S’ha estimat que els residencials només requeriran una connexió del servei que
sol·licitin, en canvi, les empreses grans requeriran de vàries línies de telefonia, accés
Internet, Videotelefonia, etc.
Accés

Accés a

Internet alta

Internet

velocitat

2

5

10

Empreses petites

2

Residencials

1

Línies de

Tipus client

telefonia

Empreses
mitjanes/grans

TV per

TV per

Video-

cable

cable HD

telefonia

5

1

1

3

6

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Altres

Taula 11. Nombre de connexions per servei i tipus de client
El nombre de connexions especificades en la taula és una estimació per els propers 10 anys.
Per a les previsions de 20 a 30 anys s’ha invertit la demanda de connexions d’Internet d’alta
velocitat i d’Internet 2 ja que amb el pas dels anys la tendència serà a augmentar la demanda
de connexions més ràpides. També s’ha de tenir en compte la possibilitat de l’ús d’Internet per
a la telefonia i que el nombre de línies de telèfon disminueixi.
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El nombre total de connexions és el resultat de la suma de les empreses i les llars
multiplicat pel nombre de connexions d’accés a Internet d’alta velocitat ja que es preveu
que aquest serà el servei amb una taxa de penetració més elevada. Així podrem determinar
el nombre de connexions de fibra òptica que es requeriran.

7.2.3

Previsió d’ingressos pels serveis finals

A continuació s’estimen els ingressos que s’obtindrien d’acord amb la previsió de demanda de
serveis finals calculada en l’apartat anterior.
Aquests ingressos s’han calculat agafant com a referència de preus la mitjana dels preus de
cada servei que actualment es paguen en el mercat espanyol. Per aquells serveis que encara no
es donen en el nostre país s’han agafat els preus d’aquells països on es donen adequant-los als
preus del mercat espanyol. S’ha de tenir en compte que els preus utilitzats són una mitjana dels
preus del mercat i no es pot assegurar que siguin els preus que facturi l’operador als usuaris
finals. Aquests preus es poden consultar en l’apartat d’anàlisi del mercat de banda ampla.
La taxa de penetració es basa en l’ús d’uns preus moderats d’acord amb la mitjana de preus del
mercat de forma que l’ús d’uns preus elevats o molt reduïts modificaria la previsió de demanda
calculada i el resultat d’aquest estudi.
Els preus utilitzats per calcular els ingressos de cada servei són els següents:

Serveis

Quota/mes (€)

Alta+ equipament (€)

Telefonia

15

10

Accés a Internet alta velocitat >20Mb/s

40

40

TV per Cable

20

10

Videotelefonia

20

100

Accés a Internet 2 >50 Mb/s

80

100

TV en HD per Cable

40

10

Altres tipus de serveis en BA

40

20

Taula 13. Preus del serveis utilitzats per estimar els ingressos
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ANYS

2009

2010

2011

2012

Telefonia
Ingressos alta
Ingressos mensuals

185
1.854 €
2.781 €

313
3.131 €
4.696 €

456
4.561 €
6.842 €

660
6.595 €
9.893 €

Accés a Internet alta velocitat >20Mb/s

2013
868
8.677 €
13.016 €

2014

2015

2016

1.080
10.805 €
16.207 €

1.406
14.056 €
21.083 €

1.706
17.056 €
25.584 €

267

475

706

1.002

1.306

1.618

2.065

2.479

Ingressos alta

10.689 €

18.987 €

28.223 €

40.069 €

52.235 €

64.707 €

82.597 €

99.159 €

1

Ingressos mensuals

10.689 €

18.987 €

28.223 €

40.069 €

52.235 €

64.707 €

82.597 €

99.159 €

1

TV per Cable

100

151

263

372

537

760

909

1.033

Ingressos alta

996 €

1.511 €

2.632 €

3.723 €

5.375 €

7.602 €

9.091 €

10.330 €

1.992 €

3.021 €

5.264 €

7.447 €

10.750 €

15.204 €

18.182 €

20.660 €

Ingressos mensuals
Videotelefonia

52

52

110

166

224

340

474

599

Ingressos alta

5.180 €

5.243 €

10.960 €

16.630 €

22.428 €

34.021 €

47.439 €

59.948 €

Ingressos mensuals

1.036 €

1.049 €

2.192 €

3.326 €

4.486 €

6.804 €

9.488 €

11.990 €

62

125

195

264

400

540

703

853

Ingressos alta

6.180 €

12.522 €

19.548 €

26.381 €

40.050 €

54.025 €

70.278 €

85.281 €

Ingressos mensuals

4.944 €

10.018 €

15.638 €

21.105 €

32.040 €

43.220 €

56.223 €

68.225 €

50

101

158

266

376

543

795

1.033

Accés a Internet 2 >50 Mb/s

TV en HD per Cable
Ingressos alta

1

498 €

1.007 €

1.579 €

2.660 €

3.762 €

5.430 €

7.955 €

10.330 €

1.992 €

4.028 €

6.317 €

10.638 €

15.050 €

21.720 €

31.818 €

41.319 €

110

222

406

588

834

1.085

1.449

1.722

Ingressos alta

2.192 €

4.444 €

8.125 €

11.758 €

16.674 €

21.708 €

28.988 €

34.445 €

Ingressos mensuals

4.384 €

8.888 €

16.251 €

23.517 €

33.348 €

43.417 €

57.977 €

68.891 €

199

352

526

745

967

1.195

1.534

1.836

27.590

46.845

75.628

107.816

149.201

198.298

260.403

316.549

Total ingressos quotes (€)

333.826

608.249

968.713

1.391.927

1.931.085

2.535.354

3.328.406

4.029.931

4

TOTAL INGRESSOS ANUALS (€)

361.416

655.094

1.044.341

1.499.743

2.080.286

2.733.652

3.588.809

4.346.481

5

Ingressos mensuals
Altres serveis en BA

Total connexions fibra
Total ingressos altes (€)
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8. Societat de la informació
Es defineix la Societat de la Informació com un estadi de desenvolupament social caracteritzat per la
capacitat dels seus membres (ciutadans, empreses i Administració Pública) a fi i efecte d’aconseguir i
compartir i treballar la informació instantàneament, des de qualsevol lloc i de la manera que es vulgui.
Un cop definit i entès el concepte de Societat de la Informació es passa a analitzar el gran interès que
mostren els governs per que aquest concepte sigui estès per tota la població i s’imposi com a
fonaments de la nova societat superant el què fins ara vivim.

8.1 Plans Governamentals a Espanya i Catalunya
Espanya ha intentat seguir també aquesta línea impulsant el desenvolupament de la Societat de la
Informació de desigual impacte i intensitat. En el pla que ha ideat el govern espanyol s’intenta corregir
la situació per tal de permetre a la societat espanyola accedir al procés de convergència cap a Europa
l’any 2010 i posar-se al mateix nivell.
En altres dimensions Catalunya també es planteja els mateixos reptes duent a terme diferents
estratègies per tal d’aconseguir la major penetració de la Societat de la Informació i Tecnologies de la
Informació i Comunicació a tots els catalans.

8.1.1

Espanya

Plan Avanza 2006-2010, aprovat pel govern amb l’objectiu d’impulsar la Societat de la Informació a
Espanya i assolir d’aquesta manera els índexs en els quals es mouen països europeus més avançats.
Els objectius d’aquest pla són:


62% de penetració d’Internet a les llars



45% de llars amb banda ampla



65% internautes habituals

Aquest pla s’estructura en tres grans àrees:


Llar i ciutadans



Competitivitat i innovació



Educació en la Era Digital



Serveis Públics Digitals



Reforma de propostes i normatives per incrementar el desenvolupament de la SI.



Nou context Digital
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Aquest últim punt és el que més interessa pel què fa al projecte d’implantació de banda ampla a
Rubrera ja que consisteix en el desplegament d’infraestructura de banda ampla que arribi a tot el país.
Es pretén que aquesta generi confiança als ciutadans i empreses en l’ús de les noves tecnologies,
proporcioni mecanismes de seguretat avançats i promogui la creació de nous continguts digitals.

8.1.2

Catalunya

En aquest nou marc, Catalunya fomenta tres capacitats clau de la societat de la informació:


Crear coneixements nous i noves aplicacions amb els que ja tenim.



Transferir i transformar els coneixements en valor.



Fomentar l’aprenentatge permanent.

El govern català, defineix un conjunt d’indicadors per tal de mesurar i reflectir el procés d’adopció de
les TIC a Catalunya, d’aquesta manera s’intenta disposar d’instruments de mesura de l’evolució,
homogeneïtzar i difondre el sistema d’indicadors quantitatius en línia amb i2010 i Plan Avanza. Es
pretén d’aquesta manera detectar tendències que permetin actuar amb visió de futur i corregir-ne els
errors a temps.
A continuació s’enumera les millores actuals que impulsa el govern català en les infraestructures de
telecomunicacions a Catalunya:


Projecte RADIOCOM: Facilitar la construcció de torres de radiocomunicacions.



Gestor d’infraestructures, ITCat: La Generalitat i Localret ha creat un consorci de
gestió de infraestructures de telecomunicacions públiques existents oberts als operadors de
serveis i posar en la seva disposició una xarxa d’alta capacitat en condicions
d’infraestructura oberta.



Cablejat escoles i biblioteques: S’intenta posar cablejat per tal de fer arribar Internet
de banda ampla a centres educatius públics durant els anys 2006-2007.



FITH: Projecte per fer arribar la fibra òptica fins a les llars en una prova pilot al municipi
de Callús (Bages).



Potenciació de les comunicacions electròniques als polígons industrials: S’estudia
la situació actual dels polígons industrials per identificar oportunitats i potenciar l’arribada
de diferents tecnologies. Es creu que d’aquesta manera es potencia la competència entre
operadors de banda ampla.
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Torres singulars: S’agrupa diferents torres de telecomunicacions existents construint-ne
de noves i així millorar l’eficiència dels equipaments de radiocomunicació existents al
territori català.



Banda ampla al món rural: S’executa un projecte de desplegament de la xarxa pública
de banda ampla a món rural per tal d’oferir el servei d’accés ràpid a Internet a les
poblacions de Catalunya sense cobertura d'ADSL.



Televisió Digital Terrestre: La Televisió Digital Terrestre (TDT) substituirà la televisió
analògica convencional el 3 d’Abril de 2010. S’intenta fer un canvi progressiu del 2007 al
2009.



Infraestructures comunes de telecomunicacions: S’intenta adequar els habitatges a
les noves necessitats de la Societat de la Informació i a les noves infraestructures de
telecomunicació.



Pla d’extensió de telefonia mòbil:

Fer arribar a les zones rurals, àrees d’interès

estratègic i vies de comunicació d’alta capacitat la telefonia mòbil.


Gestió de l’espectre radioelèctric: S’analitza l’espectre radioelèctric per desplegar una
xarxa de monitorització remota d’emissions audiovisuals.

8.2 Influència i impactes
Com ha hem comentat els objectius del Plan Avanza estan definits i fixats en proporció als definits en
l’estratègia i2010 de la Unió Europea. A continuació es fa una comparació dels objectius acomplir l’any
2010, les dades de l’any 2004 abans dels plans descrits anteriorment i els últims resultats obtinguts a
Espanya. La comparació que es dur a terme a continuació és sobre la penetració d’Internet i de la
banda ampla a les llars ja que es creu que són les més significatives a tenir en compte en la proposta
del projecte d’implantació de banda ampla a Rubrera.




Penetració d’Internet a les llars:


Objectiu d’Espanya al 2010: 62%



Espanya 2004 abans del Plan Avanza: 31%



Unió Europea 2004 abans de l’estratègia i2010: 47%



Espanya 2006: 46%

Llars amb ampla de banda:


Objectiu d’Espanya al 2010: 45%



Espanya 2004 abans del Plan Avanza:13%



Unió Europea 2004 abans de l’estratègia i2010: 17%



Espanya 2006: 25%
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Internautes habituals:


Objectiu d’Espanya al 2010: 65%



Espanya 2004 abans del Plan Avanza:37,46%



Unió Europea 2004 abans de l’estratègia i2010: 43%



Espanya 2006: 43%

En les dades anteriors es pot observar que l’avenç des del 2004 al 2006 en els tres conceptes ha estat
quasi el doble. Comparant, en primer lloc, les dades de penetració d’Internet a les llars espanyoles
podem dir que ha augmentat un 50% en respecte a l’estat al 2004. S’espera que al 2010 s’arribi a
100% més de les xifres de 2004. Es pot esperar per tant, que serà possible encara que tal i com
s’observa en les estratègies dutes a terme per Catalunya, la necessitat d’Internet es troba en zones
rurals o de baixa densitat de població. Conseqüentment l’estat és on invertirà més esforços i on l’accés
es considera més dificultós.
Pel què fa a les dades de banda ampla, s’observa que l’increment ha estat gairebé del 50% més
respecte les xifres captades l’any 2004. Cal esmentar que la banda ampla es considera a velocitats de 3
o 4 Mbps quan en realitat a altres països la banda ampla es considera a 10Mbps. L’accés a la banda
ampla per part de la població es veu limitada a nivell tecnològic per això a nivell de Catalunya es dur a
terme el projecte FITH a la població de Callús al Bages. Aquest projecte, al igual que el que s’està
proposant, intenta buscar una solució a l’accés a banda ampla al 99,9% de la població.
Finalment, caldria remarcar que l’avenç entre els anys 2004 i 2006 a l’Estat espanyol ha estat
considerable. Es considera que queda un llarg camí per assolir les xifres definides l’any 2010 ja que per
assolir els objectius definits caldrà en molts casos renovar infraestructures i desplegar-ne de noves. Per
tant, adequar la xarxa existent i estendre-la arreu del territori és costós econòmicament i en temps.
Així doncs el projecte d’implantació de banda ampla a Rubrera pretén ser un model o alternativa a
seguir per l’administració per tal de que els objectius presentats anteriorment siguin assolits i no quedin
obsolets en pocs anys.
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Projecte Tècnic

9.1 Descripció del projecte tècnic
El projecte de xarxa de cable de fibres òptiques per Rubrera consisteix en el desplegament de cables
de fibres òptiques per tot al municipi, començant en el repartidor del Centre d’ Operacions, situat en els
baixos del

edifici del Ajuntament de Rubrera i que l’ha llogat a la Empresa Rubrera On-light per

aquesta finalitat. Des d’aquest punt, i a través de una canalització de 1,5 Km de 4 tubs de 110 mm. de
diàmetre, i seccionada per pericons en intervals de 150 a 200 m., distribueix vuit cables de fibres
òptiques de diferents capacitats ( de 8 a 256 fibres), segons la necessitat de les zones que ha de
cobrir, a més d’anar acompanyat de canalitzacions de 2 tubs de 63 mm. de diàmetre en aquelles zones
des de les quals s’hagi de derivar des de el pericó corresponent.
Des de cada pericó surten les derivacions dels cables subterranis que a través de façanes i pals es van
distribuint per las àrees del municipi a on hi residencies o edificis per empreses. En el recorregut dels
cables s’intercalen les caixes terminals, a on s’hi deixa aproximadament un metro de fibra (enrotllada
en les safates de les caixes, sense tallar), i a on es connectaran les escomeses que arribaran a cada
client final, quan contracti el servei als corresponents Operadors.
En funció del tipus de contracte que es faci als clients de Rubrera On-light, que són els Operadors de
Serveis, l’acabament d’aquesta xarxa bàsica serà diferent. Si l’operador de Serveis només vol contractar
fibra fosca, el treball de Rubrera On-light es reduirà a monitoritzar la xarxa existent per garantir la
qualitat del circuit.
Si contracta xarxa activada, Rubrera On-light, connectarà la fibra al OLT(Optic Line Terminal-Equip de
Capçalera de les Fibres Òptiques) de l’operador que tindrà en el Centre d’ Operacions, i instal·larà
derivadors (“splitters”) en les caixes terminals a on es derivin clients d’ aquest Operador.
I si contracta xarxa complerta, Rubrera On-light connectarà el circuit al OLT de la mateixa Empresa
(Rubrera On-light), col·locarà els derivadors en la caixes terminals amb clients, instal·larà les
escomeses fins a casa dels clients finals, a on també instal·larà i provarà la ONU (Optic Network UnitUnitat per la connexió de la Fibra Optica en el domicili del client final) per deixar el circuit preparat per
proveir el servei.
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Les escomeses necessitaran d’un projecte específic i consistirà en el desplegament d’un cable de dues
fibres des de la caixa terminal fins casa del client final, tenint com suport les grapes clavades a la
façana (cada 60 cm,) i els pals de formigó (cada 50 m.).
Tots els materials que s’utilitzaran en el desplegament de la xarxa estan normalitzats per el Itecat o
Localret, a fi d’ assegurar qualitat, millors preus, compatibilitat i inter-connectivitat.

9.2 Criteris considerats en aquest projecte
Pel disseny


S’ ha dissenyat una xarxa simple perquè sigui econòmica i fàcil gestionar.



La xarxa només te un punt de derivació (“splitters”), situats en les caixes terminals (CT)



El màxim numero de connexions a una caixa terminal, es de 32 abonats (aproximadament
unes 40 vivendes + locals comercials), perquè cada abonat pugui connectar-se a un mínim de
100 Mb/s simètrics.



La caixa terminal s’ ha procurat instal·lar en el centre geomètric de la seva area geogràfica de
cobertura, per tal de que les escomeses tinguin el mínim recorregut.



El disseny esta pensat per poder oferir qualsevol forma de contractació de la xarxa de fibra
òptica: com fibra fosca, fibra activada, o circuit complert.



En cada caixa terminal es reservaran i assignaran en exclusivitat 4 fibres òptiques. Les tres
primeres, per a tres Operadors que les contractin i una per la pròpia Empresa Rubrera On-light
que utilitzarà per aquells Operadors de Serveis que sol·licitin reserva únicament de circuits fins
a casa dels seus abonats.



S’ha procurat fer el mínim canvi de capacitat dels cables de fibres òptiques per reduir el
nombre de empalmaments de fibres.



Els Operadors de Serveis, disposen de espai (que han de llogar) en el Centre d’operacions per
acabar les seves fibres troncals (si en disposen) i ubicar-hi el equipament de capçalera pels
seus circuits urbans que lloguin a Rubrera On-light.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 74/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

75/380

Per instal·lació i manteniment


Els cables de fibres òptiques s’estendran fins on canviïn de capacitat, sense tallar cap fibra, i es
deixaran amb un longitud suficient en cada caixa que permetin ser manipulades posteriorment,
quan els clients demanin servei.



Els derivadors (“splitters”), només se instal·laran a petició dels clients de la Empresa Rubrera
On-light, es a dir, dels Operadors de Serveis.



Els Operadors de Serveis poden instal·lar les escomeses des de les caixes terminals fins a casa
del seu client o encarregar-ho a Rubrera On-light, que també es pot responsabilitzar del seu
manteniment. Aquestes activitats es poden repetir amb les ONU’s, que són les unitats actives a
on finalitza la fibra a casa del client



Els clients de Rubrera On-light podran seguir la supervisió i monitorització de la xarxa, a través
dels seus sistemes de gestió.

9.3 Simbologia
A continuació es presenta la simbologia que s’ha fet servir per al desplegament sobre els plànols i que
serveix com a guia per entendre’ls.
Símbol

Explicació
En els mapes es distingeix
P1

perquè

tenen

una

forma

rectangular i s’indica a sobre

Pericó

el

número

de

pericó

corresponent. Són els punts
de distribució.
Així es vol representar que
Canalització 4C

4C

per aquesta canalització hi
passen

4

conductes

de

110mm de diàmetre i que
connecten tots els pericons.
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Així es vol representar que
2C
Canalització 2C

per aquesta canalització hi
passen 2 conductes de 63mm
de

diàmetre

i

indiquen

derivacions des dels pericons.
El pal es representa amb una
rodona mentre que el cable
de

Pals i cables de suport

suport

és

una

línia

puntejada. S’utilitzen alhora
de fer el desplegament de
xarxa per carrers i façanes.
Els canvis de capacitat entre
fibres, es representen amb
una

Canvis de Capacitat

rodona

ombrejada

i

representa el punt on es
distribueixen

els grups

de

fibres que es distribueixen per
cada ramal.
El primer nombre indica la
quantitat de fibres que té
aquell cable i sota, s’indica les
fibres que s’han assignat per
Assignació de Fibres

24 F.O.
107- 131

aquell

tram

de

fibra.

L’assignació es fa seguint un
ordre per tal que alhora de
fer el desplegament hi hagi
un ordre i coherència.

Caixa Terminal

Primer el número de caixa
79
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115 – 122

fibres que s’han assignat a
aquella

caixa

terminal.

La

caixa terminal es representa
amb una línia de color, i que
en

els

mapes

es

poden

distingir gràcies a les àrees
d’actuació, perquè tenen el
mateix color.
Són les zones ombrejades
que

es

poden

veure

als

mapes i representen l’avast,

Àrea d’actuació

edificis, cases i empreses, a
les que pot arribar una sola
caixa terminal.
Taula 15 .Relació de la simbologia emprada

9.4 Plànols
Els podem trobar a l’annexe corresponent.

9.5 Relació de material i mà d’obra
A mode de resum, s’inclou la relació i el detall del material i la mà d’obra necessari per al desplegament
de la xarxa de fibra òptica a la població de Rubrera.
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Figura 46. Detall del material i mà d’obra en el desplegament de xarxa

9.6 Previsió de pèrdues de potència
En aquest apartat, es tractarà mitjançant l’esquema de la imatge següent, la previsió de pèrdues que
es poden produir en els enllaços de la fibra desplegada a Rubrera.
Hi apareixen quatre escenaris diferents, cadascun dels quals fa referència a les diferents modalitats de
contracte de la xarxa i que ja han estat explicats en apartats anteriors.
El punt clau és aquell on es produeixen els empalmes de la fibra òptica, donat que cal molta precisió
perquè si no es poden donar moltes pèrdues. Els valors típics , són les que es suposen per aquest cas,
es troben entorn a 0,2-0,3 dBm de pèrdua de potència a cada punt indicat amb una rodona en
l’esquema.
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Aquesta previsió serveix a Rubrera On-light per poder calcular la potència dels equips que haurà de fer
servir i on la variable més important es podria considerar la sensibilitat del receptor, donat que si arriba
menys potència de la necessària, la comunicació no es produirà o amb errors de transmissió.

Figura 47. Esquema de pèrdues de potència
A continuació es presenta un anàlisi detallat de les pèrdues per cada cas i tenint en compte que s’ha
fet l’estudi amb la longitud d’ona que més pèrdues provocaria ( λ = 1310 nm):
Fibra Fosca:
Les pèrdues previstes són les següents:

2 connectors * 0.5 dB/connector + 6 empalmaments intermitjos (fusió)*0.1 dB/empalmament + 3Km *
0.4dB/Km = 2.8dB/fibra
Fibra Activada:
Les pèrdues previstes són les següents:

3 connectors * 0.5 dB/connector + 6 empalmaments intermitjos (fusió)*0.1 dB/empalmament + 3Km *
0.4dB/Km + 3log216 (splitter) = 14.8dB/fibra
Fibra Completa:
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Les pèrdues previstes són les següents:

3 connectors * 0.5 dB/connector + 6 empalmaments intermitjos (fusió)*0.1 dB/empalmament + 3Km *
0.4dB/Km + 3log216 (splitter) +

2 connectors * 0.5 dB/connector + 0.5Km*0.4dB/Km(Roseta)=

16dB/fibra
Fibra a Empreses:
Les pèrdues previstes són les següents:

3 connectors * 0.5 dB/connector + 6 empalmaments intermitjos (fusió)*0.1 dB/empalmament + 3Km *
0.4dB/Km = 2.8dB/fibra
El tipus d’ONU que es farà servir, té una potència de sortida de 28dB, per tant, considerant el cas més
desfavorable (fibra completa) es pot observar que el balanç queda positiu:
28dB – 16dB = 12 dB de marge amb els que s’assegura que l’efecte del temps sobre les fibres, que
acaba afegint 3 o 4 dB més de pèrdues, no afecti a les comunicacions.
Quadre de conclusions sobre la previsió de pèrdues de potència:
Tipus de desplegament

Pèrdues/fibra

Fibra Fosca

2.8 dB

Fibra Activada

14.8 dB

Fibra Completa

16 dB

Fibra per Empreses

2.8 dB

Taula 16 .Relació de pèrdues de potència per desplegament
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10. Pla de projecte
10.1 Descripció general del projecte
Es proposa crear una infraestructura pública que consistiria en una xarxa de fibra òptica que seria
gestionada per una empresa pública pertanyent a l'ajuntament.
Per a això el primer pas seria la de crear aquesta empresa pública. A part de les labors exposades, dir
que l'empresa rendiria comptes a l'ajuntament, pel que hauria de presentar sengles informes
econòmics i funcionals al consistori.
Una vegada creada, aquesta empresa seria l'encarregada de realitzar el projecte de la xarxa, tant el
disseny lògic com el dels plànols físics d'aquesta. Posteriorment la seva labor seria la de promoure
l'execució de l'obra, licitar-la i triar al millor candidat per a realitzar-la. Durant l'obra vetllaria per la
correcta execució de la mateixa proveint dels mecanismes de control de qualitat necessàries per a
minimitzar les possibles fallades.
Quan es tingui construïda la infraestructura, l'empresa pública en qüestió serà l'encarregada de
realitzar la promoció i comercialització dels serveis. Serveis que seran comercialitzats a operadores de
serveis en termes d’igualtat i sense discriminació. Dita d'altra forma, es permetrà llogar la xarxa a les
operadores de serveis per a oferir serveis als usuaris finals.
Només dir que tot aquest procés tindrà una durada d'un any i mig amb un cost de 1.045.000€, preu
que provindrà de les arques de l'ajuntament i finançament extern com subvencions.

10.2 Meta
Creació d'una empresa pública en Rubrera que ocupi el paper d'operadora d'infraestructura.
Estudi, disseny i desplegament de l'accés a les tecnologies de la informació mitjançant fibra òptica per
a les operadores de serveis en Rubrera.

10.3 Objectius


Constitució de l'empresa pública en un període de 3 mesos.



Disseny de la xarxa de fibra òptica en Rubrera en un període de 3 mesos.



Desplegament de la xarxa de fibra òptica en un període de 1 any.
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Cobertura al 95% del territori habitable de la població de Rubrera.



Inserció del 50% com a mínim d'operadors de serveis oferint-los costos igualats al de les grans
ciutats i més baixos que operar en la seva pròpia infraestructura (segons dades de la CMT).

10.4 Anàlisi d’escenaris
Existeix certa possibilitat que no es pugui portar a terme el projecte com es planteja actualment per
tant s'han de preveure aquestes alternatives. És possible que aquestes signifiquin canvis menors o de
major envergadura que modifiquin el projecte. Els possibles grans problemes que suposen un canvi
d'estratègia o de projecte, per ordre cronològic d'importància són els següents:
–

Desplegament utilitzant les canalitzacions i els suports aeris de Telefònica.

–

Utilització d'una tecnologia de ràdio en les zones allunyades per problemes econòmics o
constructius.

–

Telefònica o altra Operadora construeïxen infraestructures de xarxa NGA cobrint en la seva
totalitat o parcialment la població objecte del projecte.

10.4.1

Escenari

1:

Desplegament

de

la

xarxa,

utilitzant

les

canalitzacions i els suports aèries de Telefónica
A l'hora d'escriure aquesta secció es va notificar per part de la CMT la intenció de permetre a les
operadores alternatives l'accés a l'obra civil de Telefònica. L'objectiu d'aquesta mesura és, en part, la
mateixa que té aquest projecte, és a dir, l'impuls al desplegament de la fibra òptica i fomentar la
competència en infraestructures de xarxes de nova generació (NGN). Dita d'altra forma, vista la falta
de regulació actual sobre NGN i que Telefònica ja ha començat el desplegament d'aquestes xarxes, la
CMT ha decidit temporalment permetre l'accés de les altres operadores a la citada infraestructura
perquè no es quedin ressagats en la implantació d'aquest tipus de xarxes.
De totes maneres, es tracta de mesures cautelars que s'aplicaran fins que el regulador acabi l'anàlisi
dels mercats majoristes de banda ampla i fixi les obligacions definitives. Es preveu que això ocorrerà a
la fi del 2008.
Es constata del regulador que la nova regulació que pertoca a les xarxes de nova generació serà
l'adaptació de l'actual als nous escenaris que han sorgit últimament de fibra òptica. D'altra banda
pretén fomentar la inversió de les operadores en xarxes, aspecte que algunes operadores alternatives
no han complert de bon tros. Finalment aborda els possibles problemes que puguin sorgir a l'hora que
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tots els operadors intentin accedir a les infraestructures civils, amb el conseqüent perjudici per a la
competència.
En concret, la nova normativa explica que la infraestructura d'obra civil amb la qual compte Telefònica
va ser desplegada durant el monopoli d'aquest i que avui dia s'està aprofitant per a desplegar la nova
xarxa d'accés de fibra òptica. Segons les dades de la CMT, per als operadors alternatius el
desplegament de la Xarxa d'Accés de Nova Generació suposa el 80% de la inversió total del
desplegament, suposant una gran barrera d'entrada. Per aquests motius i amb la clara intenció de
facilitar a les operadores alternatives pujar-se al carro de les NGN, la CMT ha decidit el compartiment
de la infraestructura d'obra civil perquè despleguin les seves xarxes per aquestes canalitzacions. En
aquesta resolució, el regulador ha determinat també les condicions. D'aquesta forma, l'accés a la
canalització serà sense discriminació i amb preus orientats a costos. De la mateixa forma, l'operadora
afectada és obligada a facilitar els seus plans d'extensió de la seva xarxa NGN actual i futura amb un
any d'antelació fins a l'any 2010.
A part d'aquestes mesures s'aplicarà una mesura transitòria per a les operadores que s'hagin
compromès a desplegar la seva pròpia xarxa sol·licitant el permís per a això i que actualment
desagreguin bucle. Aquesta mesura estarà en vigor mentre que no aquest implementat l'accés a les
infraestructures d'obra civil i permetrà emular els serveis minoristes que ofereix telefònica mitjançant la
seva xarxa NGN. Dit d'altra forma, mentre que els operadors alternatius despleguin la seva xarxa
podran utilitzar la xarxa FTTH de telefònica per a oferir serveis minoristes. Els preus d'aquests serveis
haurien de ser raonables i sense estrenyiment de marges.
Aquest nou escenari en el qual se'ns permet usar les infraestructures de l'operador dominant presenta
avantatges i desavantatges.
VIABILITAT:


Avantatges
D'una banda és gran avantatge para Rubrera On-light que es permeti la utilització de l'obra civil
de Telefònica. Aquest fet permet rebaixar els costos de desplegament de la infraestructura,
l'acceleració de la mateixa i la disminució dels perjudicis que creen les obres d'aquesta
envergadura. Factors a tenir molt en compte en projectes d'aquest tipus. Cap destacar que la
disminució de costos per la utilització d'infraestructura de Telefònica és un tema que es tracta
en la secció d'economia.
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Desavantatges
De totes maneres, la mesura no aporta només avantatges ja que el fet de rendir la
infraestructura a altre operador suposa despeses en el pressupost i al seu torn introdueix una
sèrie de restriccions en l'ús de la mateixa que dependrien de la legislació que es creés a aquest
efecte.

RISCOS:

–

Mesura poc legislada. Al tractar-se d'una mesura nova encara no aquesta degudament
legislada i això pot ser un risc per a realitzar el projecte d'aquesta forma. És a dir, en el futur
pot suposar inexactituds per a l'execució de les obres si es troba un punt poc definida.

–

Possible canvi de la legislació a la fi d'any. Com s'ha esmentat en la introducció, les mesures
adoptades per la CMT es revisaran al desembre. Aquest fet suposa que existeixi el risc que es
modifiquin les normes al desembre. Això últim pot dur al projecte que si s'endarrereixen les
obres, es canviï la legislació en la meitat de la seva execució. De totes maneres, no sembla que
aquest canvi sigui molt significatiu al que el lloguer d'infraestructura es refereix.

–

Antecedents de Telefònica d'incompliment de normativa. Tal com mostren les sancions
interposades per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions a aquesta companyia, s'han
constatat diversos incompliments de la legislació en els últims anys. Tenint en compte que es
tracta d'una mesura molt inadequada per a Telefònica, cal tenir en compte els retards que es
podran sofrir perquè aquesta companyia faci primer tot el possible en matèria legal per a
endarrerir aquestes mesures i posteriorment mitjançant incompliments de la normativa.

Fins a ara, els operadors alternatius que han hagut d'utilitzar la infraestructura de Telefònica han sofert
continus incompliments per part d'aquesta. Per aquesta raó cal tenir present la possible actitud que
pugui adquirir aquesta companyia.
PASSOS:
Els passos a seguir per a la realització del projecte utilitzant la citada infraestructura són els explicats a
continuació:
–

Analitzar la nova legislació i apuntar els dubtes, caps per lligar i problemes que planteja
aquesta mesura.

–

Posar-se en contacte amb la CMT i resoldre els dubtes prèviament citats.
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Posar-se en contacte amb Telefònica per a acordar el preus, condicions i les infraestructures
que són susceptibles de ser arrendades.

–

Realitzar un primer pla tècnic amb la legislació i la informació sobre infraestructura facilitat per
la incumbent. En ell caldrà realitzar una anàlisi per a conèixer fins que punt seran llogades les
infraestructures i fins que punt serà necessari realitzar l'obra civil per Rubrera On-light para
arribar als mateixos llocs plantejats en el projecte inicial.

–

Realitzar un estudi de viabilitat del nou pla tenint en compte les característiques de la
normativa, els preus citats per Telefònica així com el pla tècnic realitzat anteriorment.

–

Acordar amb Telefònica les característiques del lloguer així com els SLAs de la mateixa.

–

Signar l'acord d'arrendament amb telefònica i la CMT.

–

Realitzar un pla tècnic detallat de totes les obres a realitzar.

–

Contractar l'empresa que portarà a terme les obres mitjançant el mateix procediment plantejat
en el projecte.

–

Realització de les obres.

–

Mesura i seguiment de la qualitat de les infraestructures llogades.

CALENDARI:
El calendari resumit per aquest desplegament tenint en compte els pasos anteriorment definits:
Data inici

Data finalització

Anàlisis

10/11/2008

17/11/2008

Acords amb Telefònica

17/11/2008

15/01/2009

Pla d’obra

15/01/2009

11/03/2009

Realització d’obres

11/03/2009

06/04/2009

Taula 17 .Calendari de Escenari 1
DESPESES:
Aquest escenari suposa uns costos diferents. El cost aproximat de desplegar la xarxa mitjançant aquest
sistema serà de 960.000€.

10.4.2

Escenari 2: Utilització

d’una tecnologia ràdio a les zones

allunyades
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És evident que el desplegament de fibra òptica és molt cara i actualment existeixen alternatives per a
realitzar els desplegaments mitjançant altres tecnologies. Això no suposa que es tinguin les mateixes
característiques, ja que si s'utilitza tecnologia de ràdio es perd ample de banda i resulta impossible
mantenir la premissa d'oferir 50Mbps mitjançant aquest mitjà d'accés compartit.
Per tots aquests motius es pot plantejar la possibilitat d'oferir serveis en zones allunyades mitjançant
tecnologies que no siguin òptiques. Bé per estalviar costos o bé per a augmentar la cobertura sobre la
població. En el cas del primer vindria determinat per l'elevat cost del desplegament de la fibra, mentre
que el segon estaria relacionat amb l'ampliació de cobertura i estaria més enfocat a una segona fase
del desplegament. És a dir, una vegada que es comencin a oferir serveis es mitjançant fibra òptica es
començaria a planificar l'oferir serveis en zones allunyades que no estarien cobertes pel desplegament
de la fibra.
En aquest cas es podria utilitzar WiMax para oferir enllaços Ethernet entre el node central i els usuaris
finals que es trobarien allunyats d'aquest.
VIABILITAT:


Avantatges
El desplegament d'aquest tipus de tecnologia resulta menys costós ja que amb la instal·lació
d'una única estació base estalviaríem en canalitzacions.



Desavantatges
Cal tenir en compte que WiMax ofereix un ample de banda teòric de 75Mbps en 64QAM.
Aquest ample de banda és compartit pels usuaris, pel que disminuirà amb la incorporació
d'usuaris suposant un clar desavantatge respecte de l'opció de la fibra. Cal recordar que
Rubrera On-light ofereix 50 Mbps als seus clients mitjançant fibra, el que suposa que en el cas
d'utilitzar tecnologies de ràdio el contracte deuria ésser d'altre tipus.

RISCOS:
Aquesta alternativa planteja diversos riscos per al projecte. Riscos que s'enumeren a continuació:
–

Descens de la qualitat del servei

–

Rebuig d'aquesta via de part de les empreses

–

Complicacions per a canalitzar els serveis per Ethernet

–

Gran quantitat d'equips a utilitzar i el seu elevat cost a l'haver d'utilitzar connexions gairebé
dedicades o poc compartides als usuaris finals. Complicació de limitar les cel·les de
radiofreqüència.
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–

Retards en el desplegament per motius varis. En aquest cas agilitaran els tràmits per a poder
solucionar-los accelerant el desplegament operatiu de la resta de la xarxa.

–

Actitud poc receptiva per part de la resta d'operadors de l'ús de la infraestructura WIMAX. En
aquest cas s'obrirà als operadors de telefonia mòbil.

PASSOS:
–

Estudi tecnològic i econòmic de la viabilitat de la nova infraestructura

–

Petició de llicència d'espectre de 2,4Ghz a la CMT

–

Començament de les obres d'infraestructura per a la instal·lació de l'estació basi

–

Instal·lació de l'estació basi

–

Instal·lació dels receptors dels clients

–

Proves de funcionament de la tecnologia WIMAX

CALENDARI:
Data inici

Data finalització

Realització de l’estudi

10/11/2008

10/12/2008

Petició de llicències

10/12/2008

02/02/2009

Inici de les obres

11/03/2009

06/04/2009

Probes de funcionament de

06/04/2009

20/05/2009

la tecnologia WIMAX
Taula 19. Calendari Escenari 2
DESPESES:
Aquest escenari suposa així mateix tenir en compte una sèrie de costos addicionals motivats pel canvi
parcial de tecnologia. Entre ells estan:
–

Equipament que inclouria el ADM per a connectar-se amb la xarxa de fibra i l'Estació Base, la
pròpia Estació Base i l'antena per a transmetre

–

Llicències d'espectre en el cas en el qual es decideixi operar en la banda llicenciada

–

Obra civil associada al desplegament de l'Estació Basi

Una vegada realitzats els càlculs a grosso modo per a aquest desplegament el resultat obtingut és que
el cost total emprant WIMAX seria d'aproximadament 1.854.933 €.
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Escenari 3: Ajornament de l'execució de les obres i posada a punt
de la infraestructura per al millorar la qualitat i seguiment de la
qualitat de la mateixa

Possibilitat d'allargar el desplegament de la infraestructura tal com es planteja en el projecte original,
però aquesta vegada allargant el període de desplegament per a assegurar la qualitat de la
infraestructura mitjançant diverses proves que es portaran a terme durant l'execució de l'obra civil.
D'aquesta forma, en la fase de desplegament de la infraestructura s'inseriran diverses tasques de
verificació que comprovaran les fases de l'obra realitzades just després de la seva terminació, sense
esperar que l'obra estigui completament acabada. De la mateixa forma es verificaran les connexions
d'extrem a extrem tan aviat es realitzin les connexions.
Amb aquesta mesura s'aconseguirà que no apareguin problemes en l'últim moment amb les proves de
fibra òptica i per tant, es redueixi el nivell de risc.
Per altra banda, amb aquesta mesura s'obre la porta que terceres parts externes realitzin el treball de
supervisió de la qualitat de la infraestructura de manera que es guanyi en objectivitat en les mesures al
deixar aquesta tasca en mans de terceres parts sense interessos en el projecte.
L'anàlisi detallat d'aquest escenari es troba en el Gantt i anàlisi de processos afegits específics d'aquest
escenari.
VIABILITAT
La viabilitat és un factor molt important a analitzar. Cal observar quins seran els beneficis obtinguts
mitjançant l'allargament temporal de l'execució de les obres.


Avantatges

En concret, aquest escenari no presenta cap impediment considerable perquè es porti a terme. En
realitat aporta beneficis a la qualitat del projecte, ja que els controls sobre ell es veurien augmentats
de forma considerable.
Altre aspecte que s'aconsegueix mitjançant aquest procediment és la disminució dels riscos que poden
derivar d'una dolenta implantació de la xarxa.
Com s'ha comentat en la introducció, aquest treball es pot deixar en mans de terceres empreses
perquè siguin aquestes les encarregades del control de la qualitat i augmenti, d'aquesta forma
l'objectivitat de les mesures.
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Desavantatges

De totes maneres, la modificació no esta exempta d'inconvenients.
En primer lloc es dóna un augment de cost del desplegament. L'augment de tasques suposa augment
en el temps i per tant en el cost total. Encara que l'augment de temps es pot minimitzar amb la
contractació de més personal, això implicarà augmentar les despeses.
D'altra banda s'augmenta el nombre de recursos utilitzats pel fet d'augmentar tasques. Aquest fet
també es pot minimitzar contractant una empresa externa, però amb el consegüent augment de cost.
Resumint l'impacte d'aquest escenari en el cost, es pot dir que aquest serà un factor que apareixerà
sempre.

RISCOS
Els riscos que planteja aquest escenari no són excessius. Aquests riscos s'enumeren a continuació:


Realització de tasques que realment no tingui sentit realitzar-les, amb el consegüent
desaprofitament de temps, diners i recursos.



Retard de l'obra. Les conseqüències serien pèrdua d'oportunitats, allargament de terminis i
augment de període sense ingressos.

CALENDARI
Com s'ha comentat en diverses ocasions, el fet d'augmentar el control de l'obra augmentarà la durada
de la mateixa. En aquest cas l'augment serà de 2 mesos i 20 dies. En el projecte d'inicial el
desplegament es planificava amb una durada aproximada de vuit mesos, mentre que amb les
incorporacions d'augment de qualitat explicades la durada augmenta a 10 mesos i 20 dies.
Data inici

Data finalització

Original

31/12/2008

29/07/2008

Escenari 3

31/12/2008

19/10/2009

Taula 12 Calendari escenari 3
De totes formes, existeix informació ampliada en l’annex
DESPESES
Com s'ha indicat anteriorment, en aquest escenari repercutirà en les despeses i en el temps.
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Amb la nova planificació, la durada augmenta en 3 mesos respecte a la planificació original el cost en
31.506€. En total, el cost de l'escenari serà de 1.792.014€.

10.4.4

Escenari 4: Realització dels treballs segons el plantejament inicial

Segons la proposta inicial i el qual es desenvolupa en aquest escenari, en el projecte es realitzarà el
desplegament implantant una nova xarxa de telecomunicacions de fibra òptica en la localitat de
Rubrera. En principi l'Ajuntament de Rubrera està disposat a facilitar la labor en la concessió de
llicències d'obres i altres aspectes relatius al desplegament d'aquesta nova xarxa.

VIABILITAT
D'una banda representa un clar avantatge enfront de la resta d'operadors el fet de posseir
infraestructura pròpia de fibra ja que ens col·loca en cert avantatge competitiu en el mercat donada la
moratòria d'obres mitjançant la qual és necessari que transcorri un determinat període de temps fins al
qual altre operador pugui disposar dels permisos necessaris per a poder implantar una xarxa de
similars característiques en la zona.
RISCOS
Els riscos associats a aquest escenari són principalment:


Retards en la logística



Avenços en l'obres



Denegació administrativa



Compilacions polítiques quant a concessió de llicències i petició de les obres que impedissin
que es pogués començar amb el desplegament



Sabotatges en el desplegament provocats per associacions ecologistes

En la secció de riscos es detallarà l'impacte i la probabilitat de cadascun d'ells amb més detall.
PASSOS
- Crear l'empresa pública i dissenyar la xarxa (6 mesos) que inclou
o

Solucionar tràmits legals

o

Estudiar la viabilitat

o

Crear estatuts i legalitzar l'empresa

o

Organitzar departamentalment
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Dissenyar el desplegament


Realitzar tramitis legals i generar documentació

- Desplegar la infraestructura i posada a punt (1 any).


Contractes amb constructors



Contracte amb els proveïdors de materials



Petició de llicències



Desplegar les canalitzacions, fibres i pericons en Nucli Urbà



Proves Desplegui Nucli Urbà



Desplegament del Polígon industrial (fibres, canalitzacions)



Proves de testeig del desplegament polígon Industrial



Desplegament urbanització Can’ Amat (fibres, canalitzacions)



Proves de testeig del desplegament Can’ Amat



Desplegament urbanització les carpes (fibres, canalitzacions)



Proves de testeig del desplegament de les carpes



Desplegament urbanització Villalba (fibres, canalitzacions)



Proves de testeig del desplegament a Villalba

o

Crear i situar Central Office

o

Implantar el sistema de xarxes i serveis

o

Implantar sistemes administratius de gestió i manteniment de la xarxa

o

Proves de testeig per a garantir el bon funcionament

o

Habilitar d'accés a altres operadores


Establir preacords amb altres operadors



Interconnectar amb operadores de servei



Test d'interconnexió amb altres operadores

CALENDARI
Data inici

Data finalització

Crear empresa

18/06/2008

07/11/2008

Desplegar infraestructura

03/02/2009

20/05/2009

Testejar

16/04/2008

20/06/2009

Habilitar accés a operadores

17/04/2008

19/05/2008
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Taula 21 Calendari escenari 4
DESPESES
Les despeses associades a aquesta opció principal so han estat ja comentats en el desenvolupament
del projecte sent el cost total d'opció aproximadament 1.700.000 euros.

10.4.5

Comparativa escenaris

Afrontant els citats problemes, les alternatives en cada cas són les següents:
Taula comparativa d'escenaris amb valors de l'impacte de cada aspecte de 1 a 10
Avantatges

Inconvenients

Despeses

Riscos

Total

Escenari 4

9

6

3

5

24

Escenari 3

10

3

1

7

21

Escenari 1

8

5

4

3

20

Escenari 2

8

2

5

4

19

Taula 22 Comparativa d'escenaris

10.5
10.5.1

Gestió d'Abast
Definició d abast

L'abast del present pla de projecte engloba la creació d'una empresa pública en Rubrera que gestionarà
el disseny i desplegament d'una xarxa de fibra òptica en Rubrera.
1. Inclòs
Es pretén que l'equip d'enginyers a càrrec del disseny del projecte estudiï la millor solució segons
l'entorn ja que es tracta d'una població petita. Es vol desplegar en un nucli urbà, el polígon industrial i
en les tres urbanitzacions de Rubrera.
Tenint en compte les característiques geogràfiques de la zona Rubrera i el seu pla urbanístic, es
dissenyarà la xarxa física de fibra òptica. Per altra banda s'analitzaran les necessitats de l'empresa
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Rubrera On-light i les dels seus clients així com també dels usuaris finals del servei per a determinar el
disseny lògic més idoni.
En cada cas de desplegament s'estudiaran les alternatives de la escomesa final amb l'objectiu que la
solució per al client final i el seu operador sigui la mes optima possible i s'adeqüi a les seves
necessitats.
Per altra banda, es realitzà un estudi de viabilitat per la creació de l'empresa publica On-light i el
posterior desplegament de la xarxa de fibra òptica en la població de Rubrera. Aquest estudi de viabilitat
jaurà de mostrar els beneficis i costos del projecte i on també s'inclouran les subvencions per al
finançament que requereix l'èxit del projecte.
La creació d'una empresa pública per part de l'ajuntament de Rubrera, anomenada Rubrera On-light,
estarà constituïda pels departaments de: Direcció, Financer, Comercial, Tècnic i de Compres. Per a
cadascun d'aquests departaments es contractarà personal qualificat.
Abans de començar el desplegament de la xarxa o durant el mateix, es poden signar preacords amb
possibles operadores de la xarxa que tinguin clients interessats amb el servei. Per altra banda, també
s’establiran acords amb entitats públiques per prestar-li’s serveis de connectivitat mitjançant aquesta
xarxa de fibra òptica i la connectivitat amb altres entitats públiques.
Anterior al desplegament es presenta una planificació de tot el desplegament de la xarxa per les
diferents zones tenint en compte en primera instància aspectes com son el cost, abast i recursos i
posteriorment els riscos i qualitat. En aquesta planificació es contempla també la supervisió de les
obres al costat del control de qualitat de la xarxa una vegada muntada per fases.
Un altre dels passos previs inclosos en el nostre abast és la petició de llicències per a les obres que es
realitzessin en els diferents àmbits geogràfics de la població.
Per al desplegament de la xarxa que consta de 25.000 metres de fibra òptica es contractarà a una
empresa constructora que serà supervisada per l'equip d'enginyers de Rubrera On-light.
Posteriorment al desplegament de la xarxa es portarà a terme l'engegada de la xarxa perquè els
operadors puguin operar en ella com més aviat millor. Per al correcte funcionament de la xarxa es creu
que els treballadors de Rubrera On-light haurien de rebre una formació específica.
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2. Exclòs
En aquest projecte s'exclou la compra dels equips finals que faran servir els usuaris finals de la xarxa,
és a dir, els equips dels habitants i empreses de Rubrera para connectar-se a la xarxa. Es pretén que
Rubrera On-light ofereixi serveis a operadores de serveis i d'aquesta manera no tenir contacte directe
amb els habitants. Així doncs, tampoc es dedicaran recursos a la captació d'usuaris finals des de
Rubrera On-light com tampoc es farà publicitat sobre els beneficis de la banda ampla ja que es
considera que aquestes activitats són competència de les operadores de serveis que llogaran la xarxa.
Tal com s'ha explicat en la definició d'abast inclòs, les obres les realitzarà una empresa constructora
amb la qual cosa aquestes obres queden fora del nostre abast però no la supervisió i coordinació
d'elles.
Finalment, queda fora del nostre abast la subvenció a les operadores de servei ja que al tractar-se
d'una empresa pública es pot entendre que vol facilitar l'accés però no econòmicament.

10.5.2

Abast del producte

En aquest apartat es defineix l'abast del producte del projecte, és a dir, els resultats que s'esperen
d'aquest projecte.
En primer lloc s'espera disposar d'una xarxa de fibra òptica de titularitat pública que es trobi totalment
operativa. Això significa que es trobi desplegada, testejada i a punt d'agregar usuaris finals.
La característica anterior no té valor si no és possible l'accés de les operadores a ella. Per això, a l'hora
del lliurament, el producte ha d'estar llest perquè les operadores puguin connectar-se a ella. Això
implica que es disposi de l'accés físic i lògic, mitjançant manuals que facilitin les característiques
bàsiques d'ella.
L'empresa que gestionarà la xarxa també estarà operativa. És a dir, legalment constituïda, amb els
processos definits, els treballadors contractats, realitzant la gestió de la xarxa fins al moment i a punt
de començar a agregar clients a ella.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 94/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

95/380

Així mateix, estaran redactades les ofertes per a les operadores de serveis. Això significa que estaran
escrites en elles les característiques necessàries per a la informació dels clients juntament amb el cost
que tindrà el servei.
Es lliurarà la planificació, material i organització necessària per a realitzar la formació per a la població
de Rubrera, de manera que només falti engegar-la.

10.6

Pressupost detallat

Per al pressupost del projecte de creació de l'empresa Rubrera On-light i el desplegament d'una xarxa
de fibra òptica en la població de Rubrera s'han calculat els costos materials i de recursos humans com
costos directes.
En primer lloc els costos en material calculats en el excel adjunt a aquest document ascendeixen a
716.780 €.
Seguidament es calculessin els costos dels recursos humans involucrats en el projecte. Segun les hores
que ens dóna el gantt per a cadascun dels recursos
Personal
Hores Totals
Enginyer Superior
658
Enginyer Tècnic
444
Gerent
376
Administrativa
380
Advocat
112
Constructora
984
Comercial
162
Taula 13 Hores de personal en el projecte
S'han calculat els costos de personal de la següent manera tenint en compte els valors també indicats:


Ràtio de producció: 89%



Hores anuals: 1.558

Personal
Gerent
Comercial
Administrativa

Cost
Hores
Anual
Realitzades
Hores anuals
Cost/hora
50.000
1558
32
30.000
1558
19
24.000
1558
15
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1558
1558
1558

32
22
16
100

112
658
444
984

5.415 €
20.668 €
12.918 €
97.440 €
159.661 €

Taula 14. Costs de personal
Els costos totals de material i personal del projecte ascendeixen a:
Personal
Material
Costes Directes
159.661 €
716.778 €
Marge de Riscos
15,00%
0
Marge de Gestió
20,00%
0
Garantía
10,00%
5,00%
COSTES
290.293 €
754.503 € Cost Total
Preu de venda
290.293 €
754.503 € 1.044.796 €
Taula 15 Costs de personal i de material
Finalment els costos del projecte ascendeixen a: 1.045.000€.

11. Processos, sistemes i organització de Rubrera Onlight
11.1 Introducció
En aquest apartat es detallen els principals processos de negoci de Rubrera On-light que van des de la
creació de l’empresa fins a les activitats que marquen el dia a dia de la seva gestió.
La definició realitzada dels 3 nivell que es definiràn, permetran determinar els sistemes que es
requereixen per donar suport als diferents processos així com fer una primera estimació del personal
que necessitarà Rubrera On-light.

11.2

Processos de Rubrera On-light (1r nivell)

S’han diferenciat 4 línies que engloben els diferents processos. Cada línia representa un fase en el
desenvolupament del projecte de desplegament de la xarxa de Rubrera. Les tres primeres línies creació de l’empresa, desplegament de la xarxa i contractació general de clients- agrupen processos
temporals que acaben un cop finalitza la fase.
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La quarta línia -gestió de l’empresa- engloba tot el conjunt de processos que conformen la gestió diària
de l’empresa, la qual s’ha dividit en 4 àrees: xarxa, comercial, administrativa i finances.

Figura 48. Línies generals de Rubrera On-Light

11.3

Processos de Rubrera On-light (2n nivell)

A la definició de processos de 2n nivell, s’inclouen aspectes :


Creació de l’empresa



Desplegament de xarxa



Contractació de clients



Gestió de l’empresa

Per accedir a més informació sobre aquests processos, dirigiu-vos a l’annex corresponent.

11.4

Processos de Rubrera On-light (3r nivell): Implantació
millors pràctiques ITIL v.2

11.4.1

Anàlisi DAFO

Per fer l’anàlisi DAFO, es parteix de la base que al ser una empresa de nova constitució, a priori no hi
han problemes derivats de la pròpia activitat de l’empresa però que en tot cas, s’han de preveure i
contemplar tota una sèrie de casos per tal de poder aplicar la metodología ITIL a Rubrera On-light.
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Per tal d’avaluar el posicionament de Rubrera On-light com a Operadora de Xarxes Pública de
Telecomunicacions a Rubrera s’ha definit un conjunt de factors a tenir en compte. Els esmentats
factors es recopilen en l’anàlisi DAFO per ordre d’importància segons una ponderació sobre 20 punts
aplicades per rellevància amb la finalitat de donar el corresponent pes a les accions complementàries.
La totalitat dels factors classificats, en especial rellevància a Debilitats i Amenaces, seran ordenats en
funció de la sensibilitat envers Rubrera On-light, obtenint les màximes puntuacions aquells factors que
condicionen amb major mesura el desenvolupament de l’activitat.
Debilitats



Inexperiència de l’Ajuntament en un projecte similar. (7 punts)



Possibles problemes de gestió de la xarxa (5 punts)



Pocs usuaris finals per les operadores, en els primers anys d’explotació. (4 punts)



Possibles problemes en intercanvis d’informació interdepartamental (3 punts)



Possibles problemes d’interconnexió amb la xarxa troncal. (1 punt)

Amenaces


Que hi hagi veïns del poble que posin problemes a l’hora de tirar cablejat per les seves propietats o
en la instal·lació d’equips a prop de casa seva. (7 punts)



Poder de negociació de les grans operadores. La limitada capacitat que tindrà l’Ajuntament per
imposar condicions a les operadores. (3 punts)



Que part de la població aposti més per tecnologies inal·làmbriques (WiMAX). (2 punts)



Que cap operadora estigui interessada en donar servei a través de la xarxa creada.(1 punt)



Molts edificis sense ICT (Infraestructura Comú de Telecomunicacions). (1 punt)

Fortaleses


Projecte pioner i de caire social amb autosuficiència. (6 punts)



Quantitat important d’empreses amb considerables recursos econòmics interessants com clients de
banda molt ampla per a les operadores de serveis. (5 punts)



Creixement continuat de la població i de les empreses de forma que es garanteix un augment en el
nombre de clients. (4 punts)



Actualment no hi ha, ni es preveu a mig termini, competència en fibra òptica. (3 punts)



Ús de infraestructures públiques ja existents per desplegar la nova xarxa. (1 punt)



Diferents tipus de clients amb la possibilitat d’oferir diferents i nous serveis. (1 punt)
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Oportunitats


Inclusió digital. Gaudiran de la banda molt ampla diversos segments de la població que abans no
tenien accés a la banda ampla per la seva situació geogràfica i pel cost que suposava. D’aquesta
forma augmentarà l’ús de les TIC en la població. (5 punts)



La població podrà accedir a nous serveis i disposar de connexions més ràpides a un preu raonable.
(5 punts)



Les operadores podran oferir nous serveis de banda ampla que no podien oferir amb la
infraestructura actual. (4 punts)



Àrea geogràfica i socioeconòmica molt variada (polígons industrials, nucli urbà, zones residencials
aïllades) el farà més interessant com a projecte a imitar. (2 punts)



Clima d’opinió favorable per a la inversió en les TIC i el desenvolupament de la Societat de la
Informació. (2 punts)



Oportunitat de desenvolupament econòmic i social de la població. (1 punt)



Millora en les comunicacions per als serveis públics i l’Ajuntament. (1 punt)

Entre els objectius que s’han definit perquè Rubrera On-light treballi de forma correcta i
professionalitzar així les funcions de les TIC en les que es basa, per tal de reduir costos en TIC, en els
serveis oferts i cobrir les necessitats actuals i futures, trobem:


Correspondència dels serveis TIC amb les necessitats actuals i futures.



Millora de la qualitat dels serveis oferts.



Reducció a llarg termini dels costos de la prestació dels serveis.

La metodologia ITIL requereix d’un esforç molt gran i donat que l’èxit s’aconsegueix, a continuació es
nomenaran els mòduls que s’aplicaran a Rubrera On-light. Per aprofundir en el detall, poden consultar
l’annexe corresponent:

Service Desk :
El Service Desk esdevindrà el punt de contacte entre Rubrera On-light i els seus clients i usuaris de la
infraestructura desplegada. Aquesta comunicació haurà de complir unes premisses bàsiques en quan a
la qualitat i procediment per part de Rubrera On-light, des d’on es podrà accedir a la informació
detallada del client per tal d’oferir una atenció acord als nivells de servei detallats en les SLA.
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Per a Rubrera On-light s’ha escollit un sistema de Service Desk Centralitzat, per davant de sistemes
Descentralitzats o Virtuals, degut a la focalització geogràfica i única del negoci, Rubrera, que no
presentarà inconvenients en la llengua a emprar i una reducció de complexitat i costos associada a les
dues opcions anteriors. Sent així necessari la habilitació d’un local o espai especialitzat en el tractament
de punt de contacte amb l’usuari.

Gestió d’incidències :
La gestió d’incidencies per un operador de xarxa com Rubrera On-light esdevé prioritaria. El tractament
i resolució d’una manera eficient de les incidències que són processades pel Service Desk són factors
que, arribat el moment, els operadors clients valoraran positivament a l’hora de optar per l’ús de la
infraestructura desplegada.
S’ha dissenyat una estructura de gestió d’incidències basada en tres nivells. Cada nivell estarà format
per un equip degudament entrenat y format per les tasques de resolució i documentació de les
incidències detectades i/o comunicades pels operadors clients. La comunicació entre nivells es
realitzarà en el cas que les incidències no poguessin ser tancades en el nivell anterior, següent
imprescindible la progressió entre nivells des del primer fins el tercer.

Gestió de Problemes:
Quan algun tipus d’incident es converteix en recurrent o té un impacte significatiu en la infraestructura
IT és la funció del procés de Gestió de Problemes el determinar les causes i trobar les possibles
solucions. Definicions:


Problema: Concepte referent a una causa no identificada d’una sèrie d’incidències o incidència
aïllada de importància significativa.



error conegut “known error”: Concepte referent a un problema amb una causa identificada.

Per la gestió de problemes de Rubrera On-light s’ha determinat tres fases, aplicades sota l’ús del
Service Desk, sent:


Identificació i registre: Identificar el problema, esdevé el principal pas per la posterior
classificació i resolució del problema. Per tal de facilitar aquesta fase, es disposarà de l’accés a
la Base de dades que recull les incidències i problemes, la CMDB.



Classificació i assignació de recursos: La documentació del problema inclou les característiques
generals d’aquest, que determinarà la seva classificació. Ja classificat, es procedirà a
l’assignació dels recursos necessaris per a la resolució. Aquests recursos hauran de ser
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suficients per tractar els problemes eficaçment i així minimitzar el seu impacte sobre la
infraestructura IT.


Anàlisi i diagnòstic: Per tal de realitzar una correcte resolució, a partir de la recollida de dades,
precedents i estudi de les possibles causes es determinarà la causa o causes arrel del problema
i es proporcionaran solucions definitives o temporals, que mitjançant el Service Desk serà
informat la Gestió d’incidències de l’estat de les incidències afectades per el problema tractat.

Gestió de Configuració:
La gestió de la configuració i l’inventari, en el cas de Rubrera On-light i en qualsevol altre operador
d’infraestructura, és un dels punts crítics que s’ha de contemplar en el cas de l’implantació d’una
metodologia ITIL.
Donat que és un projecte que just és de nova creació, es considera important fer una bona gestió de la
configuració i inventari, des del començament.
La gestió de la configuració persegueix els següents objectius:


Realitzar anàlisis eficients de les causes arrels de les incidències i els problemes.



Realitzar aquests anàlisis en funció de la rellevància del servei contractat per el client.



Centralitzar tota la informació referent als Configuration Items (CI), que Rubrera On-light
posseeix.



Promoure una base per al correcte funcionament de la resta de processos inclosos en el
Service Support, de manera que aquests es podin dur a terme d’una forma eficaç.



Verificar que la totalitat de l’inventari de xarxa de Rubrera On-light quedi reflexada a la CMDB,
de forma que es pugui detectar qualsevol error de configuració/funcionament que es produeixi.

Gestió de Nivells de Servei:
La gestió dels nivells de servei serveix com a pont amb el client, perquè es dona la possibilitat de
identificar els requeriments de cada client segons el tipus de lloguer que faci sobre la infraestructura.
Després, aquestes necessitats seran traduïdes a especificacions i activitats que permetran a Rubrera
On-light, garantir el nivell de servei entre altres activitats permetran des d’un inici, oferir el servei amb
garantia i són les següents:


Identificació: de les necessitats dels clients i dels processos de negoci del client.



Definició: dels serveis a proveir per satisfer al client i les seves necessitats.



Finalització: es defineixen els nivells de servei en relació als costos i es defineixen SLA’s.



Monitorització: dels nivells de servei.



Informació: redacció d’informes que permetin al client conèixer l’estat real del seu servei.
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Revisió: del servei amb el client per determinar noves oportunitats per introduir-hi millores.

A més, s’ha de tenir en compte la relació que manté la gestió de nivells de servei amb la resta de
processos que intervenen en el correcte funcionament de l’empresa.

Gestió de la Continuïtat:
En referència a la gestió de la continuïtat que s’ha d’aplicar a Rubrera On-light per tal de poder garantir
els nivells de qualitat garantits en cas que es produeixi un desastre, s’han definit tres fases:


Definició del pla de riscos



Definició del pla d’emergències



Definició del pla de recuperació

Gestió de la Disponibilitat:
Sobre aquest aspecte de la gestió ha de tenir-se en compte que l’objectiu principal és el de garantir
que el servei TI es troba disponible per al client perquè hi ha poques fallades i el servei de recuperació
és elevat.
Per aconseguir-ho es fan servir mètriques, de les que es pot prendre mesura depenent de factors com:


Arquitectura de la infraestructura TIC



Fiabilitat dels components



Qualitat en el manteniment i en els proveïdors



Qualitat en els processos de gestió

Gestió d’Aplicacions:
La gestió d’aplicacions fa referència al cicle de vida de desenvolupament de Software, de forma que
manté lineal el suport al software amb les probes en els serveis IT, amb l’objectiu de no perjudicar
l’activitat empresarial, si no de millorar-la.
Donat que a Rubrera On-light la majoria de software que es fa servir és de propietat privada, aquestes
empreses seran les encarregades de proporcionar totes les actualitzacions necessàries, però serà la
pròpia Rubrera On-light la que s’encarregarà d’analitzar el funcionament i rendiment d’aquestes eines
per tal de prevenir possibles errors, detectar noves funcionalitats, millores, etc.... i així informar a les
empreses que correspongui, que s’haurien de fer reformes sobre el software original. En cap cas, el
personal de Rubrera On-light implementarà el codi per aquests aplicacions de pagament.
Per altra banda, el software que faci servir pròpia i internament Rubrera On-light s’haurà de
desenvolupar i mantenir internament.
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Gestió de Capacitat:
La gestió dels recursos per part de Rubrera On-light per tal d’oferir serveis de qualitat, es tradueix en
un control sobre la capacitat de la infraestructura, garantint així un ús eficient d’aquesta. El control de
l’eficiència amb la gestió de capacitat, permet a operadores de serveis i infraestructures arribar a reduïr
costos relacionats amb els recursos emprats per proveïr als seus clients i usuaris.
Rubrera On-light, com a operadora de infraestructures, uneix el desenvolupament de negoci amb el
desenvolupament técnic de la seva infraestructura IT, és per tant important incloure el procés de gestió
de capacitat per tal de esdevindre proactius en la necessitat de recursos, reduïr riscos en la adhesió
d’un nou servei o reduïr interrupcions de servei per mala previsió en la gestió de canvis.

Gestió de Seguretat:
La informació és el més important pel negoci i per aquesta raó la gestió d’aquesta ha de recolzar-se en
tres pilars fonamentals:


Confidencialitat: la informació ha de ser només accessible als destinataris pertinents, ja siguin
emprats o clients de Rubrera On-light



Integritat: la informació ha de ser correcta i completa



Disponibilitat: tenir accés a la informació quan es necessària

Gestió de Canvis:
Avui dia, l’evolució de les TI i del mercat dona a entendre que el canvi, es una cosa comú i que la
majoria d’incidències que afecten les aplicacions de negoci, venen provocades per els propis canvis. Per
això, des de Rubrera On-light, es vol fer una gestió acurada dels canvis, tenint en compte totes les
fases que comporta un canvi. Aquestes son:


Innovació i millora, on es desenvolupen propostes per a nous desenvolupaments



Canvis, on es produeixen tots els canvis pròpiament dit



Mesures correctives, on s’ofereixen i implementen solucions o correccions dels errors a llarg
termini

El principal objectiu d’aquest tipus de gestió és garantir que es facin servir els procediments i mètodes
estàndard per tractar els canvis amb rapidesa i amb el menor impacte possible a la qualitat del servei.

Gestió de Versions:
La gestió de versions, fa referència a les tasques necessàries a tota organització respecte a la
implementació de noves versions, ja sigui hardware o software, i del control de qualitat de les
mateixes.
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Tot i que Rubrera On-light és un projecte a llarg termini i amb objectius gairebé fixos en el temps, com
és el de fer arribar la fibra fins la llar i mantenir una infraestructura en bon estat i actualitzada segons
la pròpia tecnologia evolucioni, s’ha de contemplar aquest tipus de gestió, donat que serà un pas
elemental a l’hora de garantir un bon nivell de servei.

11.4.2

Eines de Rubrera On-light

En aquest apartat es presenten les diferents eines que Rubrera On-light incorporarà per tal de poder
crear l’empresa amb metodologia ITIL i entrar en un procés de millora contínua.
Aquestes eines son:


HP Open View Internet Services (OVIS)



HP Service Desk



CMDB – IBM (Tivoli)

Per aprofundir en el detall, poden consultar l’annexe corresponent.

11.5

Organigrama de tipus general

A continuació es mostra l’organigrama tipus d’una empresa operadora de xarxa en el qual es basarà
l’organigrama de Rubrera On-light. Donades les dimensions de Rubrera On-light, alguns dels
departaments s’ajuntaran i es reorganitzaran per tal d’adequar-los a les necessitats i personal de
l’empresa.
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Figura 40. Organigrama de Rubrera On-Light

11.6

Sistemes

Una vegada identificats els principals processos de Rubrera On-light, els següents passos són, per una
banda, determinar el personal necessari per dur-los a terme, i per l’altra, determinar els sistemes i
aplicacions que es requeriran. En aquest apartat s’identificaran els sistemes i aplicacions que
necessitarà Rubrera On-light. Per aprofundir en el detall, poden consultar l’annexe corresponent

11.6.1

Aplicacions

Tot procés necessita en menor o major mesura una aplicació/sistema que li doni suport. A continuació
només es llisten els aquells processos més rellevants que requereixen de sistemes específics per a la
seva gestió:



Manteniment i supervisió de la xarxa



Altes i baixes de línies
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Per simplificar la gestió, tan dels sistemes com dels propis processos, s’ha decidit utilitzar el mínim
d’aplicacions i gestionar tots aquells processos que es pugui mitjançant la mateixa aplicació. Així s’ha
determinat que es necessiten 4 grans aplicacions:

Figura 41. Aplicacions de Rubrera On-light
Aquestes aplicacions han de proporcionar les següents funcionalitats:
Aplicació
Eina

de

gestió

Funcionalitats
de

xarxa
Eina gestió clients
Eina gestió incidències
Aplicacions
administratives (ERP)

















Inventari de xarxa
Monitorització i mesures/consultes paràmetres
Activació/desactivació circuits
Generació d’informes
Base dades amb circuits i equipament de cada client
Gestió d’altes/baixes/modificacions
Generació d’informes
Alta i seguiment d’incidències
Històric d’incidències
Anàlisi i generació d’informes
Comptabilitat
Informes financers
Compres i facturació
Gestió inventari
Recursos humans
Taula 26. Funcionalitats aplicacions
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12. Gestio de qualitat
12.1.Qualitat en el desplegament
Per tal de garantir el nivell de qualitat en el desplegament de fibra òptica s’ha definit un pla de qualitat
que es durà a terme per part dels enginyers encarregats de supervisar el desplegament.
Es realitzaran revisions del progrés i un control de qualitat sobre els requeriments que cal que
compleixi el desplegament. D’aquestes revisions en sortiran informes que seran avaluats pel comitè de
seguiment el qual estarà format per membres de l’ajuntament i per el gerent de Rubrera On-light
Finalment, al final de cadascuna de les fases es realitzarà una avaluació de la fase per tal de detectar
possibles problemes repetitius i poder solucionar-los en properes fases. Com també per tal de dur un
control sobre el temps i viabilitat del projecte que s’està duent a terme.

12.2.Qualitat en la xarxa en explotació
Per tal de garantir la qualitat quan la xarxa es trobi en explotació s’ha implantat ITIL a la empresa
Rubrera On-light tenint en compte una monitorització de la xarxa entre altres aspecte importants com
las resolució d’incidències o problemes i l’atenció al client. Es pot consultar en l’apartat ITIL del present
document.

12.3.Processos crítics per la qualitat
En el aquest apartat s’han definit els processos crítics de l’empresa Rubrera On-light que caldrà tenir en
compte

12.3.1.

Definició dels processos crítics

Entre els processos existents a Rubrera On-light n’existeixen alguns que afecten més a la qualitat que
d’altres. Dita d’una altra forma, per tal d’oferir una alta qualitat del servei i poder ser donar segons lo
estipulat pel SLA signat amb el client existeixen diversos processos que són crítics dels quals s’haurà de
realitzar un seguiment exhaustiu si es vol que el projecte sigui acomplert amb èxit.
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Els processos crítics es reparteixen en dos grups segons la fase on es duen a terme. En el primer grup
es troben els processos que es realitzen durant el procés de desplegament de la xarxa, mentre que en
el segon es troben els que tenen a veure amb la gestió de l’empresa.


Durant el desplegament s’haurà de posar la màxima atenció en el procés de Desplegament de
la xarxa, mostrat en la figura 93.
Desplegament de la xarxa

Licitació del
projecte tècnic

Adjudicació de
l’obra

Supervisió dels
tècnics de RO

Aceptació de
l’obra

Control de qualitat

Figura 42 Desplegament de la xarxa
D’altra banda, hi ha un segon grup de processos crítics, els quals es desenvoluparan durant la gestió
de l’empresa o dit d’una altra forma, durant el normal funcionament de l’empresa allargant-se fins que
l’empresa deixi d’oferir els seus serveis.
Prenen part els següents processos:
El procés de Gestió de la xarxa.

Elaborar projectes d’ampliació i modificació xarxa
Planificació de la
xarxa

Proves i
acceptació

Anàlisis

Disseny

Permisos

Licitació i
adjudicació de
l’obra

Seguiment i
supervisió

Alta aplicacions
gestió xarxa
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Gestió de la xarxa
Es tracta d’un procés que s’ha de realitzar amb els paràmetres de qualitat establerts per a no patir una
deterioració en aquesta. Consistirà en realitzar la planificació de l’ampliació i modernització de la xarxa;
tasca que s’ha de fer amb gran cura per a no perjudicar les característiques de la qualitat de la xarxa
desplegada amb anterioritat i la qual es vol desplegar o millorar.
Les fases més crítiques d’aquest procés són el Disseny, el Seguiment i Supervisió dels treballs i les

Proves i Acceptació. Això es deu al fet que qualsevol error en aquestes fases tindria major impacte en
la qualitat que en l’altra. De totes maneres cal tenir en compte que tot el procés en general és un
procés crític i no cal restar-li importància alguna a cap fase.


El procés de Manteniment i Supervisió de la xarxa és un procés d’alta criticitat, el bon
funcionament de la qual ajudarà a aconseguir els compromisos de qualitat mentre que una
dolenta gestió pot implicar greus problemes amb el servei i pel conseqüent amb la qualitat.

Manteniment de la xarxa
Manteniment i supervisió de la xarxa
Treball diari de
manteniment
Planificació del
manteniment

Comprovació de la
xarxa
Recepció
d’incidències

Gestió i solució
d’incidències

Documentació

Planificació de la
supervisió

Monitorització de
la xarxa

Informes

Direcció
Comercial
CMT

Comunicació
d’incidències

D’altra banda haurà de gestionar i contrarestar les incidències que sorgeixin amb la xarxa. Això últim
implica que la resposta a aquestes incidències serà la establerta en el SLA (Service Level Agreement).
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El procés de Gestió d’aplicacions i de infraestructura TIC és l’últim procés en ser considerat
crític.
Gestió d’aplicacions i infrastructura TIC
Gestió
d’infrastructura
TIC

Gestió
d’aplicacions

Manteniment

Sol·licituds de
modificacions o
noves aplicacions

Incidències

Manteniment

Realització de
modificacions/
noves aplicacions

Planificació i
anàlisis

Incidències

Actuacions (canvis
i ampliacions)

Validació
aplicacions

Gestió de aplicacions i de infraestructura TIC
Un altre procés crític és la gestió d’aplicacions i infraestructures. La correcta gestió de la infraestructura
i aplicacions estableix les bases per a realitzar un millor control de la qualitat. S’aconseguirà augmentar
la qualitat de la infraestructura si la gestió que es troba darrera es realitza de forma adequada.

12.3.2.

Prioritat dels processos crítics

És necessari establir una prioritat als processos crítics, ja que en realitat no existeixen recursos
necessaris per a plantar cara a tots ells. Per això, cal marcar la importància de cadascun d’ells, per
deixar clar des del primer moment l'impacte que tindrà cadascun i planificar les accions a realitzar
sobre la base d’aquestes dades.
Dels processos crítics identificats en l’apartat anterior es mostra en la següent taula la prioritat que té
cadascun sobre la base de l'impacte que té en el projecte:
Taula 16 Prioritats impacte
Nom del procés

Prioritat (1-10)

Manteniment i supervisió de la xarxa

9

Gestió d’aplicacions i d’infraestructura TIC

7

Gestió de la xarxa

6

Desplegament de la xarxa

5
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12.4.Assegurança i gestió en cas de pèrdua del Servei

12.4.1. Pla d’emergència i Recuperació
El Pla d’emergència entra en funcionament durant la materialització d’una amenaça o immediatament
després. Contempla les contramesures necessàries per a plantar cara a l’amenaça i prevenir que no es
propagui, sent el seu objectiu recuperar en el menor temps un mínim servei.
El Pla de Recuperació es posa en funcionament després del d’emergència i per tant, després que s’hagi
materialitzat l’amenaça i es trobi controlada. La seva finalitat és restaurar tots els sistemes en l’estat
anterior a que es produís la seva interrupció. És durant aquest segon pas quan es recuperaran la
majoria dels paràmetres de qualitat, ja que l’objectiu del pla d’emergències tan sols és plantar cara a
les amenaces i recuperar el servei mínim el més aviat possible.

12.4.2. Pla d’emergència
Com s’ha comentat anteriorment, el pla d’emergència entra en funcionament en el moment en què es
detecta que algun paràmetre de qualitat supera els marges permesos o en el pitjor dels casos, quan el
client avisa que percep una degradació en aquests paràmetres.
Realitzar una taula amb el nom de les amenaces i la relació entre elles. En la mateixa taula
s’identificarà la prioritat que mereix la solució de cadascuna d’elles. S’intentarà actuar en primer lloc
sobre les més importants. Però abans d’actuar s’han de realitzar altres activitats.
Posteriorment i segons els recursos i personal disponible s’actuarà sobre les amenaces que posseeixen
majors indicadors de prioritat distribuint el personal i els recursos de la forma més eficient possible.

12.4.3. Pla de recuperació
Una vegada restablert el servei mínim s’ha de començar a treballar més profundament sobre els
paràmetres de qualitat. En aquesta fase participaran principalment el Grup de Suport Tècnic i el
Grup de Suport del Client. Una vegada recuperat mínimament el servei en la fase anterior, es
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posaran en marxa els mecanismes necessaris per a tornar als paràmetres de qualitat anteriors
al moment de produir-se l’emergència.

13. Estudi interès professional
13.1 Introducció
Per a qualsevol empresa és important saber què és el que volen els seus clients o què és el què
esperen d’ells. De fet, es tracta d’una informació molt valuosa per a les empreses. La millor forma per
aconseguir la informació és mitjançant entrevistes. Així podem entendre el què el nostre client desitja.
Per a l’empresa de Rubrera On-light és igual d’important la opinió dels seus clients. Per això, s’han dut
a terme una sèrie d’entrevistes als possibles clients d’aquesta. No s’ha d’oblidar que els clients no seran
els usuaris finals, sinó que seran els operadors i empreses privades que utilitzaran la nostra xarxa per a
oferir serveis als seus clients que són els usuaris finals.
Cal comentar que alguns dels entrevistats han preferit mantenir l’anonimat i és per això que només
apareixerà el nom de l’empresa per a la qual treballen. Aquest fet no significa una desvaloració
respecte als entrevistadors que coneixen la seva identitat.
Els usuaris de Rubrera On-light seran les operadores i empreses que utilitzin la xarxa com a mitjà per
tal d’oferir un servei a tercers o autoprestacions. Operadores que avui en dia treballen en aquest sector
i possibles noves que sorgeixin posteriorment, els qual els clients finals seran els habitants i empreses
de la localitat. Les empreses seran les que es trobin a Rubrera i vulguin beneficiar-se de la xarxa per
diferents mètodes.
Al final les entrevistes s’han realitzat a empleats d’operadores de telecomunicacions com Telefònica i
Al-Pi, grans empreses que utilitzarien la xarxa com I2Cat i per últim al Secretari de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de Catalunya. El model d’entrevista es va adaptar per aquest últim per tal de
recopilar la informació més interessant del càrrec que ocupa.
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13.2 Qui som
Davant del desinterès que presenten les diverses Operadores espanyoles per desplegar fibra òptica en
poblacions petites per tal d’oferir-los els mateixos serveis que en la gran ciutat, es proposa crear una
Operadora de Xarxa de Telecomunicacions pel desplegament i explotació d’una xarxa a Rubrera.
Aquest municipi té prop de 10.000 habitants i més 900 empreses.
Els principals objectius són:



Fer arribar la connexió de banda molt ampla a totes les empreses i residents del municipi per
tal de que aquesta permeti transportar serveis de telecomunicació que necessiten transmissió
digital d’alta velocitat.



Promoure l’ús de la xarxa de fibra òptica de Rubrera per part dels operadors de a preus de
lloguer igualats als de la gran ciutat.

13.3 Model d’entrevistes
Com s’ha comentat anteriorment, es van dissenyar dos models d’entrevista d’acord al perfil dels
entrevistats. El primer d’ells per als possibles clients de Rubrera On-light i un segon perfil de secretari
d’administracions públiques. Complementàriament se’ls va oferir la suficient informació sobre l’empresa
per a que poguessin respondre a les preguntes adequadament.
Model d’entrevistes A: Possibles clients


Dades sobre l’entrevistat (nom, responsabilitat a l’ Empresa, experiència, perfil -tècnic, planificació,
direcció...- etc.)



Dades de la empresa del entrevistat (Nom, sector, clients, etc).



Quins són els Plans de la seva empresa per estendre la xarxa de banda molt ampla



Quin es el criteri de la seva empresa per atendre el desplegament dels serveis de banda molt
ample (50 Mb/s) al territori de Catalunya.



Com veuen el projecte de Rubrera On-Ligth, sempre considerant que només es planteja per a
municipis de menys de 10.000 h.
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Com veuen el paper de l’ Administració Pública per proveir les telecomunicacions de banda molt
ample (> 50 Mb/s) a àrees que no són rentables a mig termini.



Quines són les condicions de la seva empresa per acceptar el us de una xarxa neutre de fibra
òptica



La seva Empresa podria utilitzar una xarxa municipal neutre, oberta a tots, si les condicions
econòmiques de desplegament fossin semblant a les de l’ Eixample de Barcelona.



Quan estaria disposat a pagar la seva empresa per aquet servei?



Si no esta interessada, com podria justificar el no us de una xarxa d’ aquest tipus, o quines
alternatives proposa



Quina seria el mètode de oferir el servei final al client? (VDSL, FTTH, etc.)



Com podria col·laborar el Ajuntament perquè la seva empresa estengui la mateixa xarxa que s’
esta implantant a les ciutats en aquest moment



Si atenent a les seves condicions, utilitzessin la xarxa neutre, estarien interessats contractar la
instal·lació de les escomeses i el ONU a una empresa municipal o local que satisfés les seves
exigències econòmiques?

Modelo de entrevistes B: Administració pública


Dades sobre el entrevistat (nom, responsabilitat, experiència, perfil (Tècnic, planificació, direcció,
etc.)). Si vols que l’entrevista sigui anònima indica-ho aquí.



Quins són els Plans de la Generalitat per estendre la xarxa de banda molt ampla.



Quin es el criteri de la Generalitat per atendre el desplegament dels serveis de banda molt ample
(50 Mb/s) al territori de Catalunya.



Com

veu la Generalitat el projecte

de Rubrera On-Ligth, sempre considerant que només es

planteja per a municipis de menys de 10.000 habitants.


Quines creus que serien les condicions de les empreses per acceptar l’ús d’una xarxa neutre de
fibra òptica.



Quina creus que serà la posició de l’operadora dominant? i de les altres?



Hi hauria alguna possibilitat que la Generalitat induís les operadores a utilitzar la xarxa.



Creus que el projecte pot tenir èxit? Quins creus que són els problemes que podria tenir?



Si les operadores no estiguessin interessades, quines alternatives proposaries.



Quina ajuda podria oferir la Generalitat per dur a terme aquest projecte.
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13.4 Conclusions
Abans de començar a analitzar les respostes de les entrevistes convé ressaltar les parts més importants
que s’han extret de cada uns d’elles.
Principals idees de la entrevista a Jordi Bosch


Acord amb ITCAT per a treballar i desplegar la xarxa conjuntament. Aquest organisme peten
crear en 10 anys xarxes municipals en anell que connectin els edificis públics.



L’oferta majorista ha de ser competitiva



L’operador dominant no reaccionarà



La resta de les operadores no reaccionarà



S’hauria d’estendre a més poblacions



Preacord amb un operador abans de començar el desplegament

Principals idees de l’entrevista a Xavier Peiró


Possible futura utilització de la xarxa per part d’organismes públics com I2CAT



Condicions: Qualitat i preu raonable



Preu: raonable i de mercat

Principals idees de l’entrevista anònima a Telefònica


No tenen interès en la utilització de la xarxa



No veuen amb bons ulls que l’administració pública inverteixi en diners.



D’usar-lo, la última part de l’obra la farien ells mateixos mitjançant l’empres que tenen
contractada.

Principals idees de l’entrevista anònima a Al-Pi


Tenen interès en la utilització de la xarxa.



Mostren interès pel projecte i s’interessen per poder oferir serveis d’aquesta forma



Preu de mercat



Bona qualitat



Connexió final FTTH
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Que els organismes públics licitin les seves comunicacions a operadors que utilitzin aquesta
xarxa com a incentiu.

Per a realitzar el processament de la informació recollida, s’ha seguit el mètode de agrupació de
conceptes. Com a primer pas s’han exposat les idees extretes en un panell.

Figura 43 Agrupació conceptes
A continuació s’especifica l’agrupació d’idees semblants:

Figura 44 Agrupació idees
Aplicant la reducció de les idees, ens queden les següents:
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Figura 45 Reducció idees
En un segon nivell d’agrupació, el resultat seria com mostra el següent quadre. La prioritat de cada una
de elles està marcada mitjançant un nombre en l’escala de un a deu. Les fletxes indiquen relacions
directes sobre les idees.

Figura 46 Relacions idees
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Les principals conclusions obtingudes de les entrevistes són que en primer lloc la operadora dominant i
antic monopoli és reticent a la utilització de la xarxa així com a la idea de que una administració pública
realitzi una despesa com aquesta. És per això que es poden esperar entrebancs per la seva part. De la
mateixa forma requerirà major esforç la seva captació degut a aquesta posició inicial desfavorable.
Les altres operadores així com organismes públics presenten posicions més favorables a la utilització.
Per a ells és una forma idònia de desplegar la seva xarxa en entorns on d’altre forma no ho farien o
seria molt costós.
Les principals exigències que imposen les operadores i organismes públics són la garantia de qualitat
de la xarxa i accés a ella per preu de mercat i competitiu. Un altre aspecte menys important és que
l’escomesa final la realitzaran ells mateixos i la seva idea principal seria la de fer-ho mitjançant FTTH.
Per últim s’han apreciat interessants idees que ens fan replantejar alguns aspectes del plantejament
inicial. Per això, és interessant que abans de començar cap obra s’intenti arribar a acords amb
organismes públics com poden ser I2CAT i les operadores per a assegurar uns clients fixes des del
primer moment. Un altre aspecte interessant és la possibilitat de realitzar el projecte en diversos
municipis per tal d’incrementar la quantitat d’usuaris finals de les operadores i d’aquesta forma,
augmentar les possibilitats de que les administracions públiques incentivin l’ús de la xarxa posant com
a requisit en els seus concursos públics per a accedir a gestionar les telecomunicacions d’aquests
organismes que facin ús de la nova xarxa. És a dir, que per a gestionar les telecomunicacions d’aquests
organismes tinguin que donar servei a altres usuaris mitjançant la xarxa.
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14. Anàlisi Econòmic de Rubrera On-light
El projecte presentat per a l’empresa pública Rubrera On-light, requereix d’un anàlisis del control de
despeses durant un període prou prolongat per tal d’avaluar la seva viabilitat econòmica. Com a breu
introducció s’esmentaran aquell punts claus que a priori poden semblar més interessants per l’estudi
econòmic.
L’empresa Rubrera On-light, no depèn directament d’un consell d’accionistes que sol·licitin una ràpida
devolució de la inversió introduïda, per tant, és més important recollir en un pla de negoci aquells
aspectes que ajudin al consell de direcció de l’entitat a visualitzar un horitzó d’estabilitat amb un estudi
a 30 anys vista, sense cap tipus d’exigència a nivell de retorn de la inversió, de com a mínim 10 anys.
També és important remarcar que s’estableixen tres punts importants en aquest pla. El primer són les
inversions inicials relacionades amb el desplegament durant el primer any d’existència de l’entitat. El
segon punt a destacar, són les inversions obtingudes de fonts públiques sumades a un capital social
mixta entre la Generalitat i l’Ajuntament de Rubrera, que excloent aquest últim recurs, seran afegits a
la comptabilitat de l’empresa durant els primers dos anys. I finalment com a darrer punt a destacar és
l’estudi sobre el retorn de la inversió o Payback que encara que no resulti rellevant per a captació de
possibles inversors, dona una visió del moment en que aquesta empresa començarà a funcionar per
finançament propi d’una manera autònoma.
També s’ha d’esmentar que s’ha realitzat un pla de negoci que contempla dos models diferents (lloguer
vs desplegament de la infrastructura) i 3 estimacions de demanda de serveis finals per tal d’avaluar la
viabilitat econòmica del projecte ens tots els possibles escenaris.

14.1. Assumpcions destacables del pla
Per tal de realitzar un pla de negoci real i útil s’ha establert una sèrie de assumpcions, envers l’evolució
de Rubrera On-light i del comportament dels clients d’aquesta, incloent un nivell extra que planifica i
preveu la contractació per part dels usuaris finals sobre els serveis que oferiran els clients de Rubrera
On-light.
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Desplegament vs lloguer infrastructura

El pla de negoci s’ha realitzat d’acord amb la planificació del projecte que preveu un desplegament de
la xarxa i en una posterior negociació amb tots aquells operadors que vulguin utilitzar per donar serveis
als ciutadans de Rubrera. Existeix però la possibilitat d’arribar a un acord amb l’operador dominant a
Rubrera (Telefónica) abans de realitzar el desplegament de la xarxa de forma que es pugui utilitzar la
seva infrastructura (canalitzacions i suports) per desplegar la xarxa de fibra òptica.
Aquest acord es basaria en el lloguer de canalitzacions i pals i en la migració dels clients de l’operador
a la xarxa de fibra òptica.
S’ha realitzat un pla de negoci alternatiu amb que analitza la viabilitat econòmica del projecte si
s’arribés a l’esmentat acord amb l’operador dominant per llogar la seva infrastructura i migrar els seus
clients a la xarxa de fibra. L’acord permetria assegurar la demanda, reduir considerablement la inversió
inicial i obtenir beneficis molt més aviat.
Els resultats d’aquesta alternativa es detallen més endavant en el punt d’anàlisi de resultats.

14.1.2.

Sensibilitat de la demanda

Un dels principals factors que condicionarà els resultats del pla de negocis és la demanda de serveis
dels operadors resultat de la demanda de serveis de la població de Rubrera.
Per pal·liar la dificultat en l’estimació de la demanda de serveis i els canvis en els resultats que podria
comportar una previsió errònia d’aquesta demanda, s’ha realitzat un pla de negoci que contempla 3
nivells de demanda. Així es disposa de 3 alternatives (una de moderada, una de pessimista i una
d’optimista) per tal d’avaluar la viabilitat econòmica del projecte en tots els possibles escenaris.
Per analitzar i definir la demanda dels operadors de serveis de banda ampla, no és possible evitar un
estudi sobre la demanda final de serveis de banda ampla per part de la població i sector professional
de Rubrera. En el pla de negoci s’estudia la demanda agregada a Rubrera dels diferents serveis de
Banda Ampla que estaran disponibles als usuaris finals, un cop desplegada la xarxa de fibra òptica. En
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aquest estudi estan inclosos els serveis de telefonia, accés a Internet (>20Mbps), televisió per cable,
videotelefonia, televisió d’alta definició, i altres. Per cadascun dels serveis esmentats s’ha estimat un
augment de la demanda segons dades de creixement dels últims 3 anys de l’informe de la CMT sobre
progressió dels serveis i de la seva comercialització, així doncs, té un creixement bastant més moderat
la contractació de serveis de telefonia “convencional”, entre un 1 i 2%, que, per exemple, la
contractació de serveis de connexió a Internet de més de 20 Mbps, un 5% anual.
Sobre aquesta previsió de demanda per a cada servei s’ha aplicat una variació en funció del moment
en què l’operador de serveis dominant a Rubrera decideix utilitzar la xarxa de fibra òptica de Rubrera.
Com que l’operador dominant dóna serveis de telefonia i accés a Internet a més de 2 terços de la
població, la seva entrada en escena condiciona i marca un punt d’inflexió en la demanda de serveis de
la xarxa.
Així, per a la previsió de demanda més optimista, l’operador dominant comença a utilitzar la xarxa de
fibra al cap de 2 anys, en la previsió moderada comença a utilitzar-la al cap de 4 anys i en la més
pessimista al cap de 7 anys.
Totes aquestes consideracions de creixement de la demanda, estan també condicionades pel
creixement aplicat a la població i sectors professionals de Rubrera, descrit en l’apartat de Valoració
Socioeconòmica del present document.

14.1.3.

Finançament

Capital Social
Rubrera On-light esdevé una entitat de Societat Limitada a dos inversors, l’Ajuntament de Rubrera i la
Generalitat de Catalunya. La capitalització de l’entitat estarà compost per un total de dos-cents mil
euros (200.00€), procedent el cinquanta-un per cent de l’Ajuntament de Rubrera, amb un total de cent
dos mil euros i el quaranta-nou restant de la Generalitat de Catalunya amb un total de noranta-vuit mil
euros, sent així el capital social de Rubrera On-light.

Finançament Bancari
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El finançament bancari inclou dos tipus de préstecs. El primer crèdit sol·licitat serà d’una quantitat de
dos-cents mil euros (200.00€), a retornar en deu anys amb un tipus d’interès del 8%, atorgat el primer
dia d’activitat de l’empresa. El segon crèdit sol·licitat serà sobre un préstec hipotecari sobre la xarxa
desplegada de fibra òptica amb un total de quatre-cents mil euros (400.000€) a retornar en trenta anys
amb un interès del 6%, atorgat el primer dia de l’any 2010.

Finançament Subvencionada o pública
La finançament subvencionada o pública, inclou com ja ha sigut esmentat anteriorment, finançament
comunitari(Unió Europea), estatal(Estat espanyol), autonòmic, regional i local(Pla Únic d’Obres i
Serveis), amb un total de un milió cent mil euros (1.100.000€), desglossats en dos-cents mil
(200.000€), dos-cents mil (200.000€) i set-cents mil euros (700.000€) respectivament. Aquestes
quantitats han estat escollides en funció de les necessitat de finançament per tal de no entrar en
números vermells o entrar en descobert, ha estat ajustats a les necessitats de finançament mínimes en
el volum de negoci escollit i dissenyat.

La inversió més important que es realitza sobre el projecte prové de fons públics o comunitaris, ja que
al ser un entitat pública sense dependre d’un grup d’accionistes la seva rendibilitat no esdevé tan
important, ni ha de resultar tan atractiva per inversors privats, com podria requerir una operadora nova
emergent de capitalització privada.

14.1.4.

Inversions

Un cop definit el projecte tècnic del desplegament s’ha dut a terme un inventari sobre la estructura
dels elements requerits per tal efecte. Com ja ha estat esmentat, el desplegament total de la xarxa es
realitzarà en el primer any de l’empresa, suposant un total de 1.005.374 € d’inversió en materials i ma
d’obra requerida en el primer any (2008-2009) i un total de 1.839.074 € al final de l’exercici del 2038,
per el cas d’una demanda moderada. Els preus unitaris de cada element emprat reben una correcció
del preu final introduït a les despeses en concepte de mà d’obra i elements de suport per la seva
instal·lació, augmentant el preu en un 20% per cada unitat. Els requisits d’elements emprats en el
projecte tècnic, estan justificats en l’apartat corresponent, de la present memòria.
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En el cas de que es llogués la infrastructura a Telefónica per a desplegar la xarxa, la inversió es
reduiria a 738.063 € en el primer any (2008-2009) i un total de 1.470.683 € al final de l’exercici del
2038.
En el marc de les inversions estan també incloses aquelles en matèria de infraestructura administrativa
com mobiliari, pcs o portàtils, i demés equips d’oficina i magatzem, segons les necessitats requerides
en cada exercici en funció de l’amortització atorgada a cada element o equip detallat.

Amortitzacions
Per tal de fer front a la devaluació de la inversió en equips i elements tècnics emprats en el
desplegament, s’estableixen els períodes d’amortització d’aquests, incloent tant l’actiu fix, major part de
el inventari previst, el projecte tècnic del desplegament i el pla estratègic definit. Els materials i
estructures emplaçades conten amb una amortització en funció dels temps de vida útil de cada un dels
elements. A partir de les proves realitzades per fabricants de fibra òptica s’ha estimat en una duració
mínima de 30 anys per la seva amortització. El cables, pals i caixes terminals es poden estimar en una
duració semblant a la de les fibres a 30 anys. Per l’equipament relatiu al OLT(Optical Line Termination)
com armaris, Chassis i targetes PON, el temps de vida útil estimat per la majoria de fabricants és de 10
anys, de igual manera els Splitters o Derivadors, s’estima el seu període d’amortització en 10 anys. La
resta d’elements tècnics com els ONU o ordinadors, portàtils, routers, impressores, FAX... s’estima en 5
anys el seu període d’amortització.

14.1.5.

Despeses

L’apartat de despeses del pla de negoci, inclou el conjunt total de l’activitat de l’empresa, els
anomenats costos operacionals de l’activitat, desglossats en 4 categories: Personal, Manteniment,
despeses Administratives i despeses Client.
La categoria de Personal inclou el total del personal requerit pel funcionament de l’empresa, en
aquesta categoria no s’inclouen les despeses generades per la mà d’obra en el desplegament del
projecte tècnic, ja que ja ha sigut corregit aquest cost amb un augment del 20% del preu dels
materials en concepte de mà d’obra i altres variables implícites. Es pot observar una quantitat força
reduïda de personal requerit per gestionar l’activitat de l’empresa, però s’ha establert que degut al
limitat abast del desplegament, Rubrera, la gestió un cop establerta la xarxa de manera funcional no
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requerirà grans quantitats de personal, ja que es disposarà de limitats clients. L’únic variació
progressiva en concepte de Personal ha estat considerat el nombre d’empleats en la categoria de
Direcció Técnica, Operació i Manteniment, per qüestions de degradació dels equips en un ús continuat
durant varis anys.
La categoria de Manteniment inclou el total de despeses derivades de l’actualització de la xarxa al llarg
del temps, iniciant-se per primer cop substitucions, revisió i contractació de personal itinerant a l’any
2010, i afegint aquestes despeses un augment d’un 5%, 5% i 3% anual per any respectivament.
La categoria de despeses Administratives inclou un total d’aquell material necessari per l’activitat de
l’empresa, com poden ser software informàtic, ofimàtica, lloguers de locals, Centro d’Operacions i
despeses de gestoria i manteniment no tècnic de les instal·lacions. Considerant un augment d’un 5%
anual per cada any a partir del 2010.
La categoria de despeses Client inclou el conjunt de despeses intrínseques a l’escomesa final i les
despeses incloses en el procediment, amb el subministrament de l’equipament de l’usuari. Es necessari
especificar que els costos associats a l’escomesa final, són aquelles sol·licitades per els clients directes
de Rubrera On-light, les operadores de serveis, que seran sol·licitades expressament en el cas de
realitzar per part dels habitants o empreses de Rubrera al operador escollit. La projecció dels costos en
aquesta categoria depenen directament de les sol·licituds per tant seran justificades en el següent
punt, Ingressos.
En el model de desplegament de la infrastructura, per el cas d’una demanda moderada, les despeses
totals ascendeixen a 5.377.107 € al final de l’exercici 2018 i 18.808.472 € al final de l’exercici 2038. En
el model de lloguer de la infrastructura les despeses ascendeixen a 5.989.099 € al final de l’exercici
2018 i 21.398.075 € al final de l’exercici 2038. Aquest augment és degut a les despeses corresponents
al lloguer de la infrastructura (canalitzacions i suports) a Telefónica.

14.1.6.

Ingressos

L’activitat principal de Rubrera On-light és el desplegament d’una xarxa d’accés que serveixi als
operadors de serveis de Banda Ample oferir els seus productes o serveis sense cap limitació ni barrera
tècnica a la qual estaven subjectes fins ara, és per tant la raó de ser de l’operador d’infraestructures la
de realitzar vendes i lloguers de la fibra òptica desplegada, als operadors interessats en oferir la seva
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cartera de productes, i fins i tot crear una de nova, als habitants de Rubrera. Aquest apartat recull el
conjunt de ingressos procedents de l’activitat de Rubrera On-light, comptabilitzant aquests mitjançant
un desglossament detallat i justificació a partir de les despeses generades, pels preus proposats. Tant
les vendes com els lloguers, són rectificats anualment per destinat a comptabilitzar els ingressos de
Rubrera On-light. Aquest ingressos procediran de les vendes i lloguers de la fibra òptica desplegada
arreu de Rubrera.
Com ja s’ha esmentat els nostres clients no són els habitants de Rubrera, però cal realitzar un estudi de
la demanda d’aquests sobre els servies finals adquirits per tal de quantificar les possibles vendes i/o
lloguers per part dels operadors de serveis encarregats de la sol·licitud a Rubrera On-light. A fi de
visualitzar la quantitat de vendes i lloguers previstos al llarg de pla de negocis, aquestes estan
referenciades a la fulla de Demanda dins el pla de negoci adjunt.
Els ingressos estan desglossats en dos grups, i detallats sobre les quantitats i preus, corregits, a cada
any, o grup d’anys, dins el pla de negocis a 30 anys.
El primer grup fa referència als ingressos per les vendes als clients directes de Rubrera On-light, les
operadores de serveis de Banda Ampla, que sol·licitaran l’alta d’una fibra, que segons els seus
interessos i contracte amb Rubrera On-light, serà de fibra fosca o fibra il·luminada. En aquesta
activació de fibra, en ambdós casos, es podrà sol·licitar l’escomesa final a l’usuari, i inclòs la instal·lació
i prova de la ONU(dispositiu d’usuari). La sol·licitud d’alta es realitzarà un cop per usuari activat, o per
fibra prestada a l’operador contractant, i posteriorment s’aplicarà la segona part dels ingressos, el
lloguer.
El segon grup fa referència als ingressos pel lloguer tant de l’espai del Centre d’Operacions(Armaris,
caixes, permís d’accés...), com per l’ús de les fibres contractades. El preu del lloguer de la fibra depèn
del cost aplicat a la capacitat màxima del CT(Capacitat d’usuaris), amb una estimació del nombre
d’usuaris mig de cada CT, així aplicant el cost de desplegament mig de la fibra fins els CT, i coneixent
el nombre mig d’usuaris s’ha definit el cost de dels manteniment mensual aproximat d’aquest lloguer
de fibra, obtenint els preus de lloguer aplicats. Aquest preus seran corregits amb un petit factor
anualment en concepte de pujada dels preus, tant dels materials requerits pel seu manteniment com
per la realització de obres noves si fos necessari. També s’inclou en aquest grup dels ingressos, aquells
procedents del manteniment contractat pels operadors sobre els elements situats o a Centre
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d’Operacions o de les escomeses i ONU dels usuaris finals, comptabilitzant una mitjana d’hores
necessàries pels tècnics i els preus d’aquestes hores.
En el model de desplegament de la infrastructura, per el cas d’una demanda moderada, els ingressos
totals ascendeixen a 13.593.177 € al final de l’exercici 2018 i 47.637.561 € al final de l’exercici 2038.
En el model de lloguer de la infrastructura els ingressos totals ascendeixen a 16.230.477 € al final de
l’exercici 2018 i 50.682.878 € al final de l’exercici 2038.
Inicialment i durant els primers anys els ingressos són més elevats en el cas del lloguer de la
infrastructura per la major demanda de serveis al captar els clients de l’operador dominant.

14.2. Estudi de Resultats del Pla de Negoci
Per tal de valorar l’èxit o fracàs de la idea de la creació d’un operador públic d’infraestructures que
ofereixi facilitats als operadors de serveis de banda ampla, s’ha plasmat aquesta evolució en una sèrie
de gràfiques que ajudaran al lector a entendre el creixement i viabilitat econòmica del Pla dissenyat per
als diferents models i estimacions de demanda. Cal recordar que Rubrera On-light no esta subjecte a
les pressions d’un consell d’administració del sector privat, obligat a oferir beneficis a curt termini a una
assemblea d’accionistes inversors, per tant l’estudi no pretén realitzar un retorn de la inversió ni obtenir
beneficis a curt termini.

14.2.1.

Evolució del Balanç

El balanç de Rubrera On-light està estructurat en dos parts, Actiu i Passiu, i no hi ha contemplat el
Patrimoni Net, ja que els beneficis obtinguts passaran directament a recursos financers de l’empresa
degut a la carència d’una junta d’accionistes.
L’Actiu està estructurat en Fix, Circulant i al peu les Pèrdues acumulades. El Fix es desglossat en el Pla i
Projectes, referent al projecte tècnic implantat, la Xarxa, amb aquells elements destinats al
desplegament de la xarxa de fibra òptica, L’Oficina, pel mobiliari requerit i el Circulant i Pèrdues que
recullen el cash-flow i l’acumulació mensual/anual/desenal de les pèrdues recollides en el Compte de
Resultats.
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El Passiu està estructurat de menys a més exigible. A dalt de tot està situat el Capital Social acordat
per evitar la descapitalització de l’empresa, seguidament el recull de crèdits bancaris contractats, els
Beneficis acumulats obtinguts i les Amortitzacions sobre el inventari emprat, i finalment les Pòlisses a
molt curt termini (1 mes).
L’estudi de l’evolució del Balanç s’ha decidit valorar-lo en un gràfica per tal de tenir una idea de la
situació patrimonial de l’empresa a 10 anys vista. La gràfica mostra una clara evolució positiva de
l’empresa al llarg dels 10 primers anys de gestió.
Per al model de desplegament d’infrastructura pròpia, en els primers 14 mesos de gestió, el nivell
patrimonial observat es dispara en una corba quasi exponencial, degut a la inserció de la majoria
d’elements al desplegament (Actiu) i la majoria dels crèdits bancaris contractats. L’anàlisi del balanç del
2010 al 2018, es pot apreciar una pujada més moderada, fruït de la estabilització que començarà a
percebre l’empresa Rubrera On-light i del clar augment de la seva progressió dins el mercat de les
infraestructures a Rubrera.
Per al model de lloguer d’infrastructura, inicialment el balanç és inferior degut a la menor inversió pel
fet de llogar canalitzacions i suports i la contractació de crèdits menors. A partir del 2013 el balanç
augmenta fins arribar al nivell de l’alternativa optimista.
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Figura 47. Evolució del balanç

14.2.2.

Compte de Resultats

El Compte de Resultats mostra els beneficis o pèrdues de Rubrera On-light, un cop descomptats els
costos derivats dels ingressos obtinguts durant qualsevol dels períodes definits en el pla.
Per tal d’avaluar el Compte de Resultats s’ha optat per l’ús de tres gràfiques explicatives:

Evolució de les pèrdues i beneficis
Aquesta gràfica, recull el benefici acumulat des de l’any 0 (Novembre 2008), i és un clar indicador de la
progressió econòmica i viabilitat del projecte proposat. L’Evolució de Pèrdues/Beneficis mostra una
clara tendència positiva de la projecció de Rubrera On-light, en tots els models i alternatives de previsió
de demanda. Per al model de desplegament d’infrastructura pròpia, s’aconsegueix iniciar un benefici
positiu a partir de l’any 2013, 5 anys després de l’inici de l’activitat. Per al model de lloguer
d’infrastructura el benefici positiu s’aconsegueix a partir del 2011 degut als majors ingressos per la més
ràpida penetració fruït de l’acord amb l’operador dominant. Al 2018 el benefici obtingut amb aquest
model és quasi un 20% superior a la millor previsió del model de desplegament d’infrastructura.
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Sense haver dissenyat un Pla amb grans perspectives de quota de mercat, en totes les alternatives,
s’aconsegueix un bon ritme de beneficis anuals, condicionat també per la realimentació dels beneficis
obtingut a dins la mateixa empresa, sense emissió de dividends a cap junta d’accionistes o socis
capitalistes.
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Figura 48. Evolució Pèrdues/Beneficis 2010-2018
En el següent gràfic es pot veure, com amb el pas dels anys, el benefici obtingut amb el model de
lloguer creix menys que el benefici obtingut pel model de desplegament i s’acaba situant al nivell de la
previsió moderada.
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Figura 49. Evolució Pèrdues/Beneficis 2008-2038

Punt d’Equilibri
L’anàlisi per tal de trobar el punt d’equilibri de Rubrera On-light, o el volum de vendes necessàries per
fer front als costos generats per aquestes, implica una dificultat per tal de calcular el valor o quina
quantitat exacte de vendes es requereix, ja que els ingressos de l’empresa no depenen únicament d’un
producte o serveis, sinó és la suma de varis serveis oferts. És per això que el punt d’equilibri estudiat
en la següent gràfica senyala al llarg de l’any 2012, per al model de desplegament d’infrastructura
pròpia, com l’any en el qual el volum de vendes generats per Rubrera On-light s’equiparà amb el volum
de despeses pròpies de l’activitat empresarial de l’empresa. Per al model de lloguer d’infrastructura a
partir del 2010 el volum de vendes serà superior al de despeses.
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Figura 50 Punt d’Equilibri

14.2.3.

Fons de Maniobra

L’estudi del Fons de Maniobra, és el resultat de la diferència entre l’actiu Circulant (Caixa) i el passiu a
Curt Termini (Pòlisses i Beneficis). A l’inici el Fons de Maniobra és negatiu degut a l’ús dels recursos a
curt termini per finançar les inversions a llarg termini produint-se una inversió sobre l’Actiu fix generat
pel desplegament de la xarxa de Rubrera On-light.
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Figura 51 Fons de Maniobra

A continuació s’ha analitzat l’actiu i el passiu del fons de maniobra pel model de desplegament
d’infrastructura per una previsió de demanda moderada.
Els fons de maniobra de l’actiu en el cas de Rubrera On-light, presenten una alta concentració d’actiu
fix degut al desplegament realitzat el primers 14 mesos, amb un actiu circulant molt baix. A més, la
particularitat de treballar només amb serveis a la que està sotmesa Rubrera On-light, limita l’actiu
circulant a Caixa, per tant el Fons de Maniobra en presenta un baix percentatge. Després dels 3
primers anys, el circulant s’aproxima al 50% degut a un augment del volum de Caixa, que compensa la
situació d’un actiu fix molt elevat. L’actiu circulant es concentra quasi única i exclusivament en el volum
de Caixa, ja que l’altre actiu circulant possible és l’emmagatzematge de l’equipament d’usuari final que
es presenta despreciable a efectes de valorar els Fons de Maniobra.
El fons de maniobra del passiu està format inicialment pels crèdits a llarg termini i pels fons propis
necessaris ambdós per cobrir la inversió inicial. A mesura que es va desplegant la xarxa, els fons propis
van disminuint en benefici de les amortitzacions. A partir del 2014 comencen a obtenir-se beneficis i
aquests ja suposen al 2018 més d’un 70% del fons de maniobra passiu. A finals d’aquest any, els
crèdits a llarg termini i els fons propis han desaparegut pràcticament del fons de maniobra del passiu i
la resta es correspon a amortitzacions.
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Rendibilitat

La Rendibilitat del Pla de negoci, no representa un punt clau en l’anàlisi de la seva viabilitat, ja que no
es planteja la inserció de nous inversors o una inserció al mercat de valors. Però es fa necessària
l’avaluació del present pla de negocis a fi i efectes de constatar una rendibilitat moderada per tal
d’incentivar la proposta a altres territoris amb condicions de rendibilitat semblants a Rubrera.

VAN
Per a previsió de demanda moderada, l’empresa presenta un Valor Actual Net amb una taxa de
descompte del 4%, de 2.641.720 €, de l’estudi dels fluxos de caixa de l’any 2009 al 2018, presentant
un valor positiu indicador clar de les condicions favorables per l’any 2018. El pla està estructurat fi i
efectes de generar una moderada estimació de la quota de mercat en uns primers anys de l’activitat,
però això es produeix per la situació particular de Rubrera On-light d’una molt alta inversió en el inici,
que requereix d’una molt reduïda retroalimentació de manteniment en comparació amb el cost
d’implantació, afavorint a una reduïda quota de costos fixos a mig llarg termini.

TIR
Per a les previsions de demanda optimista i moderada, la Taxa Interna de Retorn pren uns valors
positius l’any 2014 del 8% i del 18% respectivament. Considerant la taxa de descompte del 4%, a
partir del 2014 la rendibilitat del projecte es situa a la frontera, amb un augment a partir d’aquest any.
Per a la previsió de demanda pessimista el TIR pren un valor positiu del 12% al 2015.
Així, no és fins l’any 2014-2015 que es crea una situació favorable i atractiva per a inversors. No
obstant, s’ha de recordar que l’empresa Rubrera On-light desenvolupa un caràcter social, sense uns
incentius capitalistes d’una junta d’accionistes, de forma que els valors presentats són prou raonables
tenint en compte la correcta evolució dels beneficis que obté l’empresa al llarg dels 30 anys de pla de
negoci.
Per al model de lloguer d’infrastructura el TIR es situa en positiu a partir de l’any 2012.

PayBack
El retorn de la inversió inicial, pertanyent al Capital Social, 200.000€, es produeix entre els anys 20132014 per a les diferents previsions de demanda; 5 o 6 anys després de la inici de l’activitat al 2008.
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ROI
El Rendiment de la Inversió, en el cas de Rubrera On-light presenta una situació de força inestabilitat
en els primers anys de gestió, degut a la injecció de capital requerit pel desplegament de la xarxa al
territori, creant una situació per la inversió molt desfavorable. Un cop recuperat dels primers anys de
gestió condicionades pel desplegament i inici dels serveis oferts, s’inicia un període d’estabilitat situant
el ROI entre el 30% i el 50%, millorant l’escenari per a la inversió. Per al model de lloguer
d’infrastructura, al necessitar d’una menor inversió, el ROI es situa proper al 40% al 2011 i al 60% al
2012.
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Figura 54 ROI
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15 Manual Bàsic de creació d’empresa
De forma paral·lela al treball realitzat per al projecte, s’ha cregut convenient redactar un manual per tal
que els ajuntaments i persones interessades en realitzar projectes d’aquest tipus o similars, tinguin
informació essencial per a prendre les seves primeres decisions.
Mitjançant aquest treball es pretén proporcionar una eina que permeti als lectors, entendre i avaluar
l’oportunitat que els ciutadans i empreses del seu municipi puguin accedir a l’ús de les noves
tecnologies de la informació tant per al camp empresarial, com el cultural o d’entreteniment.
Per a això es pretén donar una idea bàsica del que es tracta i el que es vol aconseguir amb el projecte.
Tot això sense emfatitzar molt en les qüestions tècniques i remarcant més les funcionals, com
econòmiques o les nocions bàsiques per a la creació de l’empresa, juntament amb altres aspectes.
S’inclou un apartat per al càlcul aproximat d’una forma simple del cost d’aquest tipus de xarxa.
És per aquest motiu que aquest manual pretén ser una guia per a donar els primers passos en la
creació de l’empresa així com els processos per a oferir el servei.
Comentar que el manual al complert, es troba en la part d’annexos d’aquest document.
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15 Conclusions
En aquest apartat es comentarà els aspectes més rellevants sobre la part del projecte que s’ha realitzat
durant aquest curs 2008.
Una vegada elaborat el Pla de Negocis i el Projecte Tècnic, s’ ha pogut constatar com a conclusions que
una Operadora Municipal de Telecomunicacions per serveis que necessiten banda molt ampla, és viable
econòmicament i factible física i jurídicament, sempre que es compleixin les següents condicions:


No existeixin plans o compromisos dels Operadors privats per construir una xarxa semblant, a
mig termini.



L’Operador dominant utilitzi aquesta xarxa a mitjà o llarg termini.



Es puguin obtenir crèdits a baix interès i llarg termini (subvencionats) per desplegar la xarxa.



Altres municipis de l’entorn segueixin l’exemple de Rubrera, per constituir la massa crítica
suficient per atraure les Operadores de Serveis i crear una Area competitiva en
telecomunicacions. Per això en aquest Projecte s’hi ha afegit un Manual per facilitar la seva
aplicació a altres municipis.

Considerant que totes les autoritats municipals desitgen el desenvolupament equilibrat del seu poble,
les recomanacions respecte a les possibilitats de serveis avançats de telecomunicacions pels seus
ciutadans, són:
- Comprovar els plans els Operadors privats respecte al seu municipi. Si hi ha resposta positiva, s’ ha
d’exigir compromisos ferms. Però si no es compleixen les expectatives mínimes, s’ha d’actuar. Les
accions prèvies passarien per:


Contractar, amb l’assessorament i coordinació de Localret, d’un Pla Estratègic i un Projecte per
construir una moderna xarxa de telecomunicacions al municipi.



Aprovar, en un Ple Municipal, la constitució de l’Operadora, juntament amb Itcat, per construir
la xarxa de cables de fibres òptiques, oberta a tots els Operadors de Serveis.



Posteriorment, decidir si la gestió i el manteniment, la fa la mateixa Operadora Municipal, o es
contracta a una empresa privada.



Exigir que els serveis de les Administracions Públiques i empreses relacionades amb
l’Administració, es transportin a través d’aquesta xarxa.



Condicionar obres en terreny públic, per construir, posteriorment, xarxes semblants.
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Resum executiu

17.1 Objectius del projecte
Davant del desinterès que presenten les diverses Operadores espanyoles per desplegar fibra òptica en
poblacions petites per tal d’oferir-los els mateixos serveis que en la gran ciutat, l’Ajuntament de
Rubrera que és un municipi de 10.000 habitant ha demanat al elaboració d’un projecte per crear una
Operadora de Xarxa de Telecomunicacions pel desplegament i explotació d’una xarxa de fibres
òptiques a Rubrera. D’aquesta manera vol apropar la Societat de la Informació als Rubrerencs, en el
mateix moment que s’està utilitzant en les ciutats del seu entorn. Així doncs, els principals objectius
són els que enumerem a continuació:


Creació d’una empresa de caràcter públic per planificar, dissenyar, desplegar, operar i mantenir
la xarxa amb cobertura a tot el territori municipal de Rubrera conjuntament amb l'Ajuntament.
Aquesta serà una Operadora de Xarxa Pública Oberta a Operadors de Serveis.



Fer arribar la connexió de banda molt ampla a totes les empreses i residents del municipi per
tal de que aquesta permeti transportar serveis de telecomunicació que necessiten transmissió
digital de molt alta velocitat (mes de 50Mb/s).



Promoure el màxim nombre possible d’Operadors de Serveis en la xarxa de fibra òptica a
Rubrera a preus de lloguer igualats als de la gran ciutat i oferir als Rubrerencs la possibilitat
d’elecció entre diferents Operadors de Serveis i poder d’aquesta manera decidir-se per servei
que millor s’adeqüi a les seves necessitats.



S’intenta oferir mitjançant el present projecte un model a seguir per diferents poblacions de
Catalunya per tal de suplir la necessitat de banda ampla a fi i efecte de rebre suport
Institucional i una ajuda econòmica, ja que es presta a ser prova pilot.

17.2 Entorn de realització del projecte
Per dur a terme d’implementació del projecte a la localitat de Rubrera, situada la comarca del Baix
Llobregat amb 10.000 habitants i 900 empreses, el seu Ajuntament ha decidit portar a terme la
contractació de l’empresa GrupE perquè es elabori el projecte per la creació d’un operador públic de
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xarxa oberta de telecomunicacions de Banda Molt Ampla, entenent com oberta, aquella xarxa que
s’oferirà a tots els interessats en igualtat de condicions.
GrupE ha estat la guanyadora del concurs realitzat per l’Ajuntament de Rubrera el 20/09/2007, per la
realització del projecte.
Aquesta empresa és una consultora amb experiència en projectes de desplegaments d’infraestructures
que està formada per sis Enginyers de Telecomunicació, i té la seva seu a Igualada, on trobem tot
l’equipament necessari per poder treballar-ho.
Donat l’impacte que té aquest projecte, l’Ajuntament de Rubrera posa com a condició essencial que
l’entrega del projecte es faci en les dades acordades, és a dir, abans del mes d’octubre de 2008, per
així poder analitzar-ho i debatre-ho en el primer Ple Municipal que es faci aquell mes, i consensuar-ho
amb la resta de grups de Govern. Per això, també imposa que l’informe sigui clar, precís i conclusiu.
Una vegada s’acceptés la proposta de projecte, l’Ajuntament de Rubrera crearia l’operador públic amb
el nom de Rubrera On-light.

17.3 Descripció de la proposta de solució
A grans trets, el projecte descriu, especifica i justifica els tràmits, treballs de planificació , disseny i
gestions que s’han de seguir per a la creació d’un operador públic de xarxa oberta.
En l’àmbit tecnològic el projecte defineix els passos a seguir per fer el desplegament de la xarxa de
fibra òptica des del Centre de Telecomunicacions de Rubrera On-light fins a la base o portal de cada
llar o empresa que es trobi a Rubrera.
Seran els Operadors de Serveis els responsables i que s’encarregaran de fer arribar la fibra a cada llar
(escomesa), una vegada sigui contractada individualment. Aquest treball també es podrà subcontractar
a Rubrera On-light.
Per acabar, la construcció de la xarxa serà contractada per Rubrera On-light a una empresa
especialitzada, que sigui seleccionada després del corresponent concurs públic. Rubrera On-light
operarà, gestionarà i mantindrà aquesta xarxa.
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Com servei, la oferta de Rubrera On-light s’ adaptarà al interès dels seus poc clients, poden la de fibra
fosca, fibra activada, o circuit complet fins el client incloent el equip terminal (ONU).
S’ha de tenir en compte que en el cas de lloguer de fibra fosca, la gestió de l’infrastructura serà
compartida, és a dir, l’empresa que lloga s’encarregarà de d’instal·lació, supervisió i

gestió dels

dispositius electroòptics , mentre que Rubrera On-light s’encarregarà del manteniment de les fibres en
si.
Per tant, Rubrera On-light, és un Operador Públic de Xarxa que la ofereix als diferents Operadors de
Serveis. Veiem doncs una separació funcional important i que considerem adient perquè s’eviten
multiplicitat d’infraestructures, i fem que les empreses Operadores de Serveis de telecomunicació
s’interessin en oferir serveis en una població petita però amb gran varietat de necessitats, degut
principalment a la quantitat d’empreses que allà hi trobem, i en condicions econòmiques semblants a
les grans ciutats.

17.4 Pla de Negocis
Per a la realització de l’estudi de la viabilitat econòmica del l’empresa Rubrera On-light i la seva activitat
empresarial, s’ha elaborat un detallat Pla de Negoci a 30 anys vista, amb un focalització més precisa
durant els primers 10 anys del pla.
S’ha realitzat un pla de negoci que contempla dos models diferents (lloguer i desplegament de la
infrastructura) per tal d’avaluar la viabilitat econòmica del projecte ens tots els escenaris possibles.
El model de desplegament d’infrastructura preveu un desplegament de la xarxa i una posterior
negociació amb tots aquells operadors que vulguin utilitzar per donar serveis als ciutadans. Aquest
model contempla 3 nivells de demanda (una de moderada, una de pessimista i una d’optimista) per tal
de minimitzar els canvis en els resultats que podria comportar una previsió errònia de la demanda de
serveis dels operadors.
El model de lloguer d’infastructura es basa en la possibilitat d’arribar a un acord amb l’operador
dominant a Rubrera abans de realitzar el desplegament de la xarxa de forma que es pugui utilitzar la
seva infrastructura per desplegar la xarxa de fibra òptica. Aquest acord es basaria en el lloguer de
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canalitzacions i pals i en la migració dels clients de l’operador a la xarxa de fibra òptica aconseguint una
menor inversió inicial i una demanda assegurada.
El pla de negoci està compost per una inversió inicial de 200.00€ en concepte de capital social, amb la
sol·licitud de crèdits bancaris i subvencions públiques per valor de 1.100.000€, per a la realització del
desplegament de la xarxa i inici de l’activitat de Rubrera On-light, el mes de Novembre del 2008. S’ha
analitzat la inversió i rendibilitat d’aquesta en funció de paràmetres econòmics estàndards per als dos
models esmentats i per a les diverses previsions de demanda. Així doncs, un estudi sobre el Valor
Actual Net, TIR, PayBack de la inversió o el Rendiment de la Inversió, ha justificat la inversió realitzada
pel projecte a desplegar per Rubrera On-light, matisant les condicions particulars que presenta
l’empresa: una forta inversió inicial en desplegament, unes condicions de mercat molt reduïdes a
efectes de demanda sobre els serveis oferts als operadors, i una motivació de caràcter social d’oferta
d’accés als serveis de banda molt ampla als Rubrerencs, per part de l’Ajuntament de Rubrera. Sent
aquestes les condicions de Rubrera On-light, els paràmetres esmentats presenten en tots els escenaris,
uns resultats de moderada rendibilitat.
Per al model de desplegament d’infrastructura, ens les tres previsions de demanda, presenten un
PayBack a 5-6 anys sobre la inversió inicial, un TIR superior a la taxa de descompte aplicat del 4% que
es situa l’any 2015 entre el 12 i el 30%, i un Rendiment de la Inversió del 24-26% a partir de l’any
2012.
Per al model de lloguer d’infrastructura, la necessitar d’una menor inversió fa que el TIR es situï en
positiu a partir de l’any 2012 amb un 64% l’any 2015; i el ROI proper al 40% al 2011 i al 60% al 2012.
Respecte als beneficis, per al model de desplegament d’infrastructura pròpia, s’aconsegueix iniciar un
benefici positiu a partir de l’any 2013, 5 anys després de l’inici de l’activitat. Per al model de lloguer
d’infrastructura el benefici positiu s’aconsegueix a partir del 2011 degut als majors ingressos per la més
ràpida penetració fruït de l’acord amb l’operador dominant.
Amb el pas dels anys, el benefici obtingut amb el model de lloguer creix menys que el benefici obtingut
pel model de desplegament i s’acaben situant al mateix nivell.
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Sense la realització d’un pla de negocis molt ambiciós, s’ha aconseguit situar l’empresa Rubrera Onlight dins dels paràmetres acceptables en tots els escenaris, considerant les condicions particulars per
l’execució del projecte a Rubrera.

17.5 Disseny i Valoració de la Xarxa
Per tal de poder portar a terme la implantació de la solució, s’ha hagut de fer un projecte tècnic de
desplegament de la xarxa, el qual inclou:


Descripció del projecte tècnic



Criteris de disseny, de gestió i de manteniment



Simbologia utilitzada en els plànols constructius



Plànols constructius de la xarxa aèria i subterrània



Relació de material i mà d’obra necessària



Valoració del projecte tècnic

A més a més, alhora de fer el disseny, s’han seguit una sèrie de passos que han permès mantenir un
ordre i poder fer un seguiment de tota la feina a realitzar, per aconseguir l’objectiu final. Aquests són:


Treball de camp



Disseny de canalitzacions i el seus detalls



Disseny de desplegaments dels cables per la canalització, en façana i en pals



Numeració i assignació (reserva) de fibres



Diferenciació de les àrees d’actuació de caixes terminals



Definició dels detalls del Centre d’Operacions de Rubrera On-light



Definició dels detalls dels pericons i perfils de canalització a utilitzar
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Tots aquests passos estan definits al document final on s’expliquen amb més detall i s’han de tenir en
compte, principalment, la valoració econòmica de material i mà d’obra, donat que aquesta informació
es un “input” important del Pla de Negocis.

17.6 Planificació del Projecte
El present projecte es crea una empresa anomenada Rubrera On-light i una xarxa de fibra òptica a la
població de Rubrera. Per tal d’assegurar l’èxit d’aquest projecte s’han estudiat els objectius i metes que
es volen adquirir i seguidament una planificació detallada. En primer lloc s’han estudiat possibles
escenaris secundaris al nostre projecte per tal d’avaluar altres alternatives a tenir en compte.
Seguidament s’ha realitzat un pla de riscos l’avaluació dels quals s’ha tingut en compte en la
planificació posterior. La planificació realitzada mitjançant MS Project s’hi ha definit les fases del
projecte amb les activitats en cada una d’elles. Seguidament s’hi han introduït els recursos necessaris
amb els costos de cada un d’ells com també dels materials.
Finalment en el diagrama de Gantt s’hi han inclòs les activitats relacionades amb el pla de qualitat i el
pla de compres del material aconseguint així una aproximació real dels costos i temps necessaris per la
viabilitat del present projecte.

17.7 Processos i sistemes de Rubrera On-light
Els processos de negoci de Rubrera On-light inclouen totes les activitats que van des de l’aprovació del
projecte amb la conseqüent creació de la societat municipal i la designació del consell d’administració
fins a la gestió de l’activitat diària de l’empresa.
S’han definit dos nivells de processos que desglossen les principals activitats necessàries per a la
posada en funcionament i gestió de l’empresa. Aquesta definició ha permès determinar els sistemes
que es requeriran per donar suport als diferents processos així com estimar el personal que necessitarà
Rubrera On-light.
Els processos s’han dividit en quatre línies principals: creació de l’empresa, desplegament de la xarxa,
contractació general de clients i gestió de l’empresa. Aquestes línies estan alineades amb les fases del
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projecte de desplegament de la xarxa de Rubrera. Així, les tres primeres línies agrupen processos
temporals mentre que la quarta engloba tot el conjunt de processos que conformen la gestió diària de
l’empresa, la qual s’ha dividit en quatre àrees: xarxa, comercial, administrativa i finances.
Respecte als sistemes, Rubrera On-light necessitarà les següents aplicacions per a la gestió dels
processos més rellevants:



Eina de gestió de xarxa



Eina de gestió de clients



Eina de gestió d’incidències



Eina per als processos administratius i de finances (ERP integral)

Sobre l’arquitectura TIC, s’ha escollit un model de tres capes amb els servidors d’aplicacions entre els
clients i les bases de dades. Aquesta arquitectura permet la separació entre presentació, lògica de
negoci i gestió de dades millorant així la flexibilitat, la seguretat, l’escalabilitat i el rendiment de clients i
aplicacions. Els servidors i les bases de dades estaran connectats en una mateixa xarxa (SAN).
D’aquesta forma s’aconsegueix una arquitectura robusta i flexible amb un alt rendiment i disponibilitat
en l’accés a dades.
Dins de la realització del projecte de Rubrera On-light, s’ha contemplat el fet que la gestió dels serveis,
és completament necessària si es vol garantir un bon servei, per això des de el nucli organitzatiu de
Rubrera On-light, s’ha apostat per l’aplicació de metodologies estandarditzades als processos de gestió
de les Tecnologies de la Informació, en aquest cas, la metodologia ITIL.
Aquesta metodologia proporciona una descripció detallada de les ‘bones pràctiques IT’ (processos) per
tal de créixer en la pròpia gestió dels serveis.
Des de l’organització s’ha considerat convenient, donat que l’empresa serà de nova creació, aplicar els
mòduls següents i que detalladament s’expliquen a l’apartat corresponent dins del document:
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Figura 55 Mòduls implantats

17.8 Gestio de qualitat
Al tractar un projecte directament relacionat amb les TIC on hi intervé Rubrera On-light com a
operador d’infraestructura i operadors de serveis abans que el servei arribi al client final, és difícil
garantir el nivell de qualitat. Per tant, com que Rubrera On-light és una empresa pública de
l’ajuntament de Rubrera també es vol garantir que el servei sigui de qualitat per als habitants d’aquest
poble.
Així doncs, s’ha modelat un pla de qualitat tenint en compte els estàndards que afecten a la fibra fosca
i els riscos que ens poden afectar a l’èxit del present projecte tant en els seus inicis com en la seva
explotació posteriorment. El pla de qualitat inclou bones practiques per l’assegurament de la qualitat i
els controls de qualitat que cal realitzar.
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En aquest apartat s’han detectat els processos crítics de Rubrera On-light per tal de controlar-los
durant els seu cicle de vida. Al tractar-se d’una empresa de serveis cal donar enfasis en la continuïtat i
disponibilitat d’aquest i relacionar aquests conceptes amb la qualitat. En aquest cas s’han relacionat
proposant una assegurança en cas de pèrdua del servei per tal de que els nostres clients no perdin el
servei.

17.9 Manual per Creació de una Operadora Pública de Xarxa
Oberta
L’objectiu de realitzar entrevistes sobre el projecte és el d’aconseguir una visió més propera al món real
sobre el projecte realitzat, tan oblidat a vegades als entorns universitaris. De fet, es tracta d’un primer
pas per observar la viabilitat d’actuació i l’idea dels principals agents.
És per això que s’ha consultat a persones amb estreta relació amb el sector. Entre aquestes, trobem
gent d’alts càrrecs de Telefónica, Nexica, I2Cat i el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la
Informació de Generalitat de Catalunya, entre d’altres. Totes elles amb perfils suficientment
acreditables com per extraure informació sobre l’actitud que hauria de mostrar l’empresa per la qual
treballen, en un projecte com aquest.
Les principals conclusions extretes són:
o

Existeix poca possibilitat que l’operadora dominant faci servir la xarxa. A més a més, aquesta
operadora no veu amb bons ulls que el diner públic es faci servir per aquest tipus de projecte.
Per això s’haurà de fer un èmfasi especial per intentar convèncer a aquesta empresa perquè
faci servir la nova xarxa, a base de pressions jurídiques, contrapartides econòmiques, i la
utilització d’aquesta xarxa si vol proveir servei de telecomunicacions als Organismes Públics del
Municipi.

o

Les operadores alternatives i organismes públics han mostrat una actitud favorable envers el
projecte. La condició inicial que imposen és la qualitat de la xarxa i que s’ofereixi a un preu de
mercat. Aquests dos aspectes, sobretot el primer, està garantit gracies a l’ utilització de la fibra
òptica. Aquestes condicions són assumibles, perquè són la base d’aquest projecte.

o

S’han trobat grans diferències sobre l’escomesa final. En concret, les operadores difereixen
sobre la tecnologia emprada i que Rubrera On-light sigui la que desplegui aquesta última part.
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Però donat que des de Rubrera On-light s’ofereixen diferents opcions de desplegament de
l’últim tram, aquesta valoració no afecta en gran part a la solució oferta.
o

Opció de realitzar acords amb diferents organismes públics i operadores abans de començar a
realitzar l’obra per assegurar-se una quota de clients des del primer moment. D’aquesta forma
es pretén assegurar la viabilitat del projecte o clients, des del moment que s’inicien les obres
mitjançant el compromís d’aquestes.

o

Possibilitat de realitzar el projecte conjuntament en varies localitats per augmentar el nombre
d’usuaris finals i aconseguir un interès més gran per el volum de clients potencials per les
operadores. Es una idea interessant i més si són municipis de la mateixa Comarca per tenir un
únic Centre d’Operacions, que el Ajuntament que prengui una decisió, negociï amb els
Ajuntaments veïns

o

Incentivar l’ús de la nova xarxa per part de les Administracions Públiques, posant com a
requeriment indispensable a les condicions del concurs, que tota operadora que s’ofereixi a
donar-li el servei, haurà de fer servir aquesta xarxa.

17.10

Resum de les entrevistes als potencials clients

L’objectiu de realitzar entrevistes sobre el projecte és el d’aconseguir una visió més propera al món real
sobre el projecte realitzat, tan oblidat a vegades als entorns universitaris. De fet, es tracta d’un primer
pas per observar la viabilitat d’actuació i l’idea dels principals agents.
És per això que s’ha consultat a persones amb estreta relació amb el sector i coneixedors de les
empreses que poden ser potencials clients. Entre aquestes, trobem gent d’alts càrrecs de Telefónica,
Nexica, I2Cat i el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de Generalitat de
Catalunya, entre d’altres. Totes elles amb perfils suficientment acreditables com per extraure
informació sobre l’actitud que hauria de mostrar l’empresa per la qual treballen, en un projecte com
aquest.
Les principals conclusions extretes són:
o

Existeix poca possibilitat que l’operadora dominant faci servir la xarxa. A més a més, aquesta
operadora no veu amb bons ulls que el diner públic es faci servir per aquest tipus de projecte.
Per això s’haurà de fer un èmfasi especial per intentar convèncer a aquesta empresa perquè
faci servir la nova xarxa, a base de pressions jurídiques, contrapartides econòmiques, i la
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utilització d’aquesta xarxa si vol proveir servei de telecomunicacions als Organismes Públics del
Municipi.
o

Les operadores alternatives i organismes públics han mostrat una actitud favorable envers el
projecte. La condició inicial que imposen és la qualitat de la xarxa i que s’ofereixi a un preu de
mercat. Aquestes condicions son assumibles, perquè son la base d’aquest projecte.

o

S’han trobat grans diferències sobre l’escomesa final. En concret, les operadores difereixen
sobre la tecnologia emprada i que Rubrera On-Light sigui la que desplegui aquesta última part.
Però donat que des de Rubrera On-Light s’ofereixen diferents opcions de desplegament de
l’últim tram, aquesta valoració no afecta en gran part a la solució oferta.

o

Opció de realitzar acords amb diferents organismes públics i operadores abans de començar a
realitzar l’obra per assegurar-se una quota de clients des del primer moment. D’aquesta forma
es pretén assegurar la viabilitat del projecte o clients, des del moment que s’inicien les obres
mitjançant el compromís d’aquestes.

o

Possibilitat de realitzar el projecte conjuntament en varies localitats per augmentar el nombre
d’usuaris finals i aconseguir un interès més gran per el volum de clients potencials per les
operadores. Es una idea interessant i més si son municipis de la mateixa Comarca per tenir un
únic Centre d’Operacions, i que el Ajuntament que prengui una decisió, negociï amb els
Ajuntaments veïns

o

Incentivar l’ús de la nova xarxa per part de les Administracions Públiques, posant com a
requeriment indispensable a les condicions del concurs, que tota operadora que s’ofereixi a
donar-li el servei, haurà de fer servir aquesta xarxa.

17.11 Conclusions
En aquest apartat es comentarà els aspectes més rellevants sobre la part del projecte que s’ha realitzat
durant aquest curs 2008.
Una vegada elaborat el Pla de Negocis i el Projecte Tècnic, s’ ha pogut constatar com a conclusions que
una Operadora Municipal de Telecomunicacions per serveis que necessiten banda molt ampla, és viable
econòmicament i factible física i jurídicament, sempre que es compleixin les següents condicions:


No existeixin plans o compromisos dels Operadors privats per construir una xarxa semblant, a
mig termini.
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L’Operador dominant utilitzi aquesta xarxa a mitjà o llarg termini.



Es puguin obtenir crèdits a baix interès i llarg termini (subvencionats) per desplegar la xarxa.



Altres municipis de l’entorn segueixin l’exemple de Rubrera, per constituir la massa crítica
suficient per atraure les Operadores de Serveis i crear una Area competitiva en
telecomunicacions. Per això en aquest Projecte s’hi ha afegit un Manual per facilitar la seva
aplicació a altres municipis.

Considerant que totes les autoritats municipals desitgen el desenvolupament equilibrat del seu poble,
les recomanacions respecte a les possibilitats de serveis avançats de telecomunicacions pels seus
ciutadans, són:
- Comprovar els plans els Operadors privats respecte al seu municipi. Si hi ha resposta positiva, s’ ha
d’exigir compromisos ferms. Però si no es compleixen les expectatives mínimes, s’ha d’actuar. Les
accions prèvies passarien per:


Contractar, amb l’assessorament i coordinació de Localret, d’un Pla Estratègic i un Projecte per
construir una moderna xarxa de telecomunicacions al municipi.



Aprovar, en un Ple Municipal, la constitució de l’Operadora, juntament amb Itcat, per construir
la xarxa de cables de fibres òptiques, oberta a tots els Operadors de Serveis.



Posteriorment, decidir si la gestió i el manteniment, la fa la mateixa Operadora Municipal, o es
contracta a una empresa privada.



Exigir que els serveis de les Administracions Públiques i empreses relacionades amb
l’Administració, es transportin a través d’aquesta xarxa.



Condicionar obres en terreny públic, per construir, posteriorment, xarxes semblants.
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Annex II: MANUAL per a la creació d’un operador
municipal de xarxa de telecomunicacions de fibres
òptiques, oberta a tots els operadors de serveis
1. Introducció
En el mon de les telecomunicacions, estan apareixent serveis , especialment de imatges en
moviment, que necessiten infraestructures que els permeti transmetre les senyals a molta mes
velocitat (superior a 50 Megabits per segon) de que les que es disposa actualment. Son les
xarxes que es denominen de “Banda Molt Ample” .
Aquest tipus d’infrastructura, formada basicament per cablejat de fibra òptica i els seus
accessoris, està proporcionant un gran avantatge competitiva als municipis que en disposen,
deixant a un segon pla els que no en disposen i ampliant així encara més la escletxa digital, que
ja pot existir entre ells.
A Europa, el desplegament d’ naquesta xarxa, s’ espera que arribi de la mà dels operadors
tradicionals, la majoria dels quals de capital privat, prioritzent la rendibilitat económica per
sobre de la inclusió digital equilibrada. Per aquesta falta de rendibilitat immediata, es preveu
que la cobertura dels municipis mitjans i petits (de menys de 20.000 habitants) no arribarà
abans de 15 anys.

Es per fer front aquesta necessitat i la falta d’interès dels operadors privats que s’ha elaborat un
projecte de desplegament d’una xarxa de banda molt ampla en un municipi de 10.000 habitants
que pot servir de model per a d’altres casos semblants, i al mateix temps pugui facilitar
suficient informació a les autoritats municipals per pendre decisions en aquest camp.
Aquest projecte consisteix en crear un Operador Municipal de Xarxa de Fibra Òptica, oberta a
tots els Operadores de Serveis, a fi d’avançar la cobertura de banda molt ampla d’un municipi
mitjà (aquells que no figuren ens els plans a curt i mig termini de les Operadores de Xarxa). En
aquest document s’explica com es pot crear una operadora de xarxa municipal privada, la seva
gestió, la inversió per dur a terme el projecte i el finançament, així com les oportunitats que
generaria.
Per altra banda, l’objectiu d’aquest Manual és el de facilitar la presa de decisions polítiques per
dur a terme el projecte i reduir el temps per aconseguir el nivell d’oportunitats empresarials,
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culturals i d’entreteniment que ja gaudeixen les ciutats que disposen d’una xarxa de banda molt
ampla.

2. A qui va dirigit
Aquest document va dirigit a les Autoritats Municipals (especialment alcaldes i regidors
responsables de las àrees culturals i tècniques), tècnics municipals i grups polítics de l’oposició.
Pretén proporcionar-los una eina que els permeti entendre i avaluar la oportunitat que
representa el fet que els ciutadans i les empreses del seu municipi puguin accedir, tal com
poden fer els que resideixen a municipis de major entitat, a l’ús de les noves tecnologies de la
informació tan en el camp empresarial com en el cultural i d’entreteniment.
Així, es pretén donar una idea bàsica del què es pot aconseguir i de com es pot fer. Tot això
sense entrar en aspectes molt tècnics i remarcant més els aspectes funcionals, econòmics i
organitzatius. S’inclou un apartat amb el càlcul aproximat de forma simple del cost del
desplegament i gestió d’una xarxa de fibra òptica municipal.
Aquest Manual també pretén ser una guia per donar els primers passos en la creació de
l’empresa municipal que gestionarà la xarxa i dels processos per oferir el servei.

3. Motius i justificacions per el desplegament de la
infrastructura moderna de telecomunicació, en un municipi


Després del procés de liberalització dels serveis de telecomunicació per introduir la
competència, el desplegament d’ aquestes xarxes queda reservada al operadors privats.
Aquests decideixen invertir i proveir de serveis que no estan en el catàleg d’universals, en
funció de la rendibilitat a curt termini (inferior a tres anys). Així els municipis mitjans i petits
tardaran anys a disposar d’aquests serveis degut a la baixa rendibilitat inicial que ofereixen
per als operadors privats.



Observant el llarg procés (uns 70 anys) que va suposar la instal·lació de la primera xarxa
amb fils de coure, en una situació de monopoli, no es pot esperar que el desplegament de
una nova xarxa, que necessita inversions milionàries en el seu conjunt i que només poden
fer dues empreses, arribi a municipis de població inferiors a 20.000 habitants, abans de 15
anys.
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Els ciutadans desitgen estar comunicats d’acord amb les ultimes novetats que ofereix el
mercat tecnològic. Ens ho prova l’ADSL, mòbils, SMS’s, WiFi, aplicacions especifiques
(Skype, Messenger, eMule, bit torrent, etc).



Les empreses necessiten estar connectades amb els clients i proveïdors de productes i
serveis en tot moment, i cada vegada més requereixen d’una alta capacitat de transmissió.



Els serveis tendeixen, cada vegada més, a utilitzar vídeo en alta definició, en directe, i en
ambdós sentits. D’això tan sols se’n podrà gaudir si es disposa d’una infraestructura de
telecomunicacions basada en cables de fibres òptiques.



Al disposar d’una xarxa de banda molt ampla es facilitaria que les empreses s’ establissin en
el municipi en funció de les possibilitats de telecomunicació o si més no que aquestes no
fossin un factor negatiu i dissuasori.



Per els ciutadans, suposaria poder accedir als nous serveis

culturals, de formació i d’

entreteniment, sense haver de sortir del municipi.


Si un Ajuntament, després d’escoltar a especialistes (i d’acord amb un Pla Estratègic),
prioritza i selecciona aquest tipus de xarxa, elevarà el nivell de qualitat de vida dels
ciutadans d’una forma extraordinària, encara que els seus efectes tardaran a notar-se més
temps que el d’una legislatura. Però els avantatges i beneficis seran més perceptibles que
en les inversions altres tipus de infrastructures, especialment si els municipis veïns no en
disposen.

SERVEIS DIFERENCIALS QUE PERMET LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA


Diversos canals simultanis de televisió en Alta Definició i Super Alta Definició



Connexió simètrica a Internet a més de 50 Megabits per segon, fet que permet tot tipus de
connexions en directe, permanentment i a baix cost. Actualment als llocs que disposen
d’aquest servei (Corea i Japó) estan pagant una tarifa plana inferior a 40 €/mes per
connexions a Internet superiors a 100 Megabits per segon.



Les empreses podran dissenyar productes i supervisar activitats de fàbrica amb video i si es
necessari en 3 dimensions, el que vol dir que disposaran de capacitat per desenvolupar des
d’aquest punt, treballs de la capçalera dels processos productius, o sigui d’ alt nivell de
qualificació.
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4. Presentació del Projecte
L’objectiu del Projecte que ha generat aquest Manual, es la creació d’una Empresa Municipal
Pública per a la construcció d’una xarxa oberta de fibra òptica per llogar-la als Operadors de
Xarxa i Serveis que ho demanin, a uns preus que igualin les condicions econòmiques que han
justificat a les Operadores Privadas el desplegament en municipis més grans.
La idea principal d’aquest Projecte, per solucionar el problema esmentat, es la creació d’una
empresa pública que construeixi la infrastructura de telecomunicacions on no arribi la iniciativa
privada, per mitjà de subvencions públiques (préstecs a baix interès i llarg termin) i oferir-la
posteriorment en règim de lloguer a les Operadores de Xarxa iServeis.
Amb l’objectiu de crear una xarxa tecnològicament avançada i que, al mateix temps pugui ser
usada per qualsevol operador interessat, es planteja la creació de la infrastructura de fibra
òptica oberta a qualsevol estructura. D’aquesta forma, i partint de d’un únic node central, la
xarxa s’estendria a totes les llars del municipi.
En el cas de les empreses, es distribueixen a cadascuna d’elles, dues fibres òptiques, amb
l’objectiu d’utilitzar major capacitat de transmissió simètrica, i a més, se’ls proporciona connexió
redundant per garantir-ne el servei davant qualsevol incidència.
S’ha de recordar que l’Empresa Municipal té com a primer objectiu la satisfacció dels ciutadans,
i com a segon la sostenibilitat econòmica. Així, el preu inicial de lloguer dels circuits de fibra per
part dels Operadors de Serveis (principal font d’ingressos de l’empresa) ha de ser d’un valor
d’equilibri entre la rendibilitat per als operadors i la sostenibilitat per a l’empresa.
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5. Avaluació prèvia dels costos de desplegament d’una
xarxa de banda molt ampla

CALCUL SIMPLIFICAT DEL MANUAL
DADES DE PARTIDA ( Valors a introduir)
Habitants
Llars
Empreses mitjanes i grans
Empreses petites

10.000
4.000
50
300

RESULTATS
ESTIMACIÓ

Previsió
Valor de la inversió necessaria per construir la Xarxa
Municipal de Fibra Òptica i Crear Operadora(en €)

ALTERNATIVA

LLOGUER
PESSIMISTA INFRA

OPTIMISTA

MODERADA

1.201.500

1.373.500

1.484.500

960.000

606.000

656.500

707.000

909.000

808.000

858.500

6,4

7,6

4,9

9,8

11,8

9,2

2.275

2.048

2.730

Cost anual per la Gestió i Operació de la Operadora de
Xarxa Municipal de Fibres Òptiques ( en €)
555.500
Ingressos anuals per el lloguer de la Xarxa Municipal de
Fibres Òptiques, situació estable, a opartir del 6é any(en
959.500
€)
Temps necessari per construir la Xarxa Municipal de
Fibres Òptiques (en mesos)
5,4
Personal necessari per la Gestió de la Empresa (nº
persones)
8,4
Previsió de llars i empreses(clients finals), connectats a
la nova xarxa, a partir del 6é any:
2.503
Taula 17 Càlcul simplificat

*Des de la versió electrònica es pot realitzar el càlcul aproximat fen doble click en la taula de
dalt i inserint les dades.
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6. Continguts del Pla Estratègic i del Projecte de Creació d’un
Operador Municipal
En aquest capítol es detallen els principals continguts que ha de tractar el Pla Estratègic i el Projecte
de Creació de l’Operador Municipal, i que com a mínim s’ ha d’ exigir a la empresa que es contracti
aquest treball:
Pla Estratègic


Analisis social i economic del Municipi



Evolució del mercat de telecomunicacions i multimèdia en les zones més avançades del món,
en els aspectes tecnològics i de serveis.



Situació de les Telecomunicacions i multimèdia en el Municipi, respecte el seu entorn.



Impactes de las telecomunicacions en els sectors empresarial i residencial.



Oportunitat i justificacions per a crear una Empresa Municipal de Infrastructures de
Telecomunicacions.



Perspectives d’evolució en el municipi sense la intervenció de l’Administració. Anàlisis DAFO
per a cada cas.



Anàlisis ampli i conseqüències qualitatives i quantitatives de les diferents vies de
desenvolupament de les telecomunicacions, en el municipi: natural, forçada o mixta.



Recomanacions i Pla B.



Consells, suggeriments i propostes.

Projecte de Creació d’un Operador Municipal


Objectius i línies d’actuació.



Justificació Jurídica i Reglamentaria.



Programa i pressupost per a la implantació.



Pla de Negocis a 10 anys i possible impacte a 30 anys.



Creació de la Societat i l’Empresa: gestions, processos i organització.



Gestió administrativa i tècnica.



Gestió de les subvencions per a la inversió en la xarxa de fibra òptica.



Projecte tècnic: disseny, valoració de costos, especificacions i programació.



Mapa de processos i sistemes.



Política comercial per a la captació dels majors clients potencials.



Definició de la gestió i nivells de qualitat per obtenir i mantenir la ISO 9001/2000.



Projecte Tècnic de Desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica:
o

Introducció.

o

Àrees geogràfiques i fases del desplegament de la xarxa.
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o

Elecció i justificació de la tecnologia. Recomanació de proveïdors.

o

Plànols de la xarxa.

o

Canalització i detalls constructius.

o

Cablejat subterrani i aeri amb detalls constructius i justificació de les
capacitats.

o

Esquemes de la xarxa amb l’assignació de fibres i pèrdues de potència de
cada ramificació.

o

Plànols de distribució d’equips en el Centro d’Operacions.

o

Inventari del material, mà d’obra i valoració econòmica.

o

Programa d’execució.

o

Especificacions per a la contractació del projecte.

7. Gestions Inicials
En aquest apartat s’exposen els passos bàsics que s’han de donar per a la creació i la posada en
funcionament de l’empresa municipal.
En aquest sentit, la primera acció ha de ser la creació de l’empresa pública que realitzarà tota la
planificació. Al tractar-se d’una institució pública aquests primers passos s’hauran d’aprovar en el ple
de l’Ajuntament en qüestió.
I. Aprovació municipal del projecte. Es tracta d’encarregar la elaboració d’un Pla Estratègic i
un Projecte per la Creació d’una empresa Municipal de gestió d’una xarxa de fibra òptica
adaptat al municipi en qüestió i aprovat per el seu Ple. Un projecte d’aquestes dimensions
hauria de comptar des del principi amb el beneplàcit de la majoria del Ple, ja que si no, podria
abandonar-se en la següent legislatura.
II. Discussió i aprovació de l’execució. Un cop presentat el Pla Estratègic i el Projecte, s’hauran
de debatre i negociar els canvis a introduir, primerament a nivell técnic i desprès, politic.
III. Creació de la Societat i de la Empresa. Un cop aprovat el Pla Estratègic i el Projecte
definitiu en un Ple Municipal, s’inicia la constitució de la Societat, generalment per aportació de
capital social al 50% entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya (a través de Itecat)
després d’una lògica negociació i acord. Per tenir exit en aquest aquesta part del projecte, es
recomana que el Ajuntament tingui la col.laboració i assessorament de Localret que ja dispose
d’ experiencia en aquests processos. S’inicia la creació de l’Empresa donant-la d’alta, como si de
qualsevol altre es tractés. Els punts a complimentar són en aquest cas, els següents:
IV. Donar d’ alta com Empresa Municipal amb les següents dades:
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Nom i cognom de la persona interessada, i si es el cas, de la persona que la

-

representi, així com la identificació del medi preferent, o lloc que es senyali a
efectes de notificacions administratives.
-

Fets, raons i petició en que es concreti de manera clara la sol·licitud.

-

Lloc i data de la sol·licitud.

-

Firma del sol·licitant.

-

Òrgan, centre o unitat administrativa a la que es dirigeix.

V. Donar d’alta l’operador a la CMT. Per a poder començar a oferir infrastructura de
telecomunicacions, és imprescindible disposar de la llicencia de la CMT. Per aquest cas concret,
l’explotació de la xarxa, es necessita una llicencia de tipus C1. Per obtenir-la s’haurà d’enviar a
la CMT la següent documentació:
Compliment dels requisits mínims en matèria de protecció del medi ambient,

-

d’ordenació del territori i d’urbanisme, incloses les condicions per l’ocupació
de bens de titularitat pública o privada per l’ús compartit de infraestructures.
Compliment de les condicions aplicables a les operadores del sector amb

-

presència significativa.
Establiment de les característiques de la zona de cobertura i del calendari de

-

implantació.
Els drets i obligacions en matèria d’interconnexió i accés.

-

VI. Sol·licitud de subvencions a fons perdut o préstecs subvencionats. Es poden obtenir
aquest tipus de subvencions o préstecs través de cinc administracions: la Unió Europea, l’Estat
espanyol, la Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial i el propi Ajuntament. S’han de
complir una sèrie de condicions per a l’expedició d’ajudes, i són les següents::


Generalitat de Catalunya i Diputació Provincial. Mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, recollit en l’article 1.2 e) del decret 245/2007. Ha d’incloure les següent
informació:



o

Memòria explicativa i justificacions

o

Plànol de la situació on es vol realitzar l’actuació.

o

Resum de pressupostos d’execució de l’actuació.

Govern Espanyol. Mitjançant la Llei General de Subvencions 38/2003. La petició ha
d’incloure les següent informació:



o

Objectius de la subvenció.

o

Períodes proposats per l’execució de l’activitat subvencionada.

o

Previsió de costos.

o

Fons de finançament externs a la subvenció.

Unió Europea. Mitjançant els Fons Estructurals (FEDER). La petició ha d’incloure les
següent informació:
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o

Direccions i referències.

o

Informació sobre el projecte.

o

Resultats dels estudis de viabilitat.

o

Calendari.

o

Anàlisis de despeses i beneficis.

o

Anàlisis de l’impacte ambiental.

o

Justificació de la contribució pública.

o

Pla de finançament.

o

Conformitat amb les polítiques i la legislació comunitària.

o

Referèndum de l’autoritat nacional competent.

VII. Nomenament del Consell d’Administració. Les persones que ocuparan els càrrecs de
consellers de l’Empresa seran nomenats per els responsables de les Institucions que participen
en la Societat , en la formula previament acordada en la constitució de la Societat.
VIII. Creació de la organització inicial. L’estructura de la organització de l’empresa variarà una
vegada s’hagi realitzat el desplegament de la xarxa i s’iniciï el funcionament en règim estable.
En un principi tindrà el següent organigrama:

Consell d’administració

Director general

Planificació i Seguiment del Projecte

GESTION

Marketing i Comercial

Les persones que formaran les diferents àrees estructurals hauran de tenir el perfil adequat
per a l’àrea que ocupin. En l’àrea de planificació es valorarà el perfil de Enginyer en
Telecomunicacions o Industrial i inicialment pot estar ajudat per dos o tres Técnics, mentre
que en el de Marketing i Comercial hauria de ser (encara que de forma temporal) un
especialista en negociar amb els les Operadores més grans(Telefonica i ONO) i es pot
contractar a partir de que ja estigui instal.lada més de la mitat de la xarxa. El ideal per el cas
de la Gestió s’en hauria de responsabilizar una persona en coneixements de economia i
juridics, que tindrà al seu carrec dos administratius i temporalment ( en la etapa inicial) un
advocat.
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IX. Licitació i assignació pública de l’obra. Es realitzarà un concurs públic per a l’execució del
projecte tècnic de desplegament de la xarxa que està inclòs en el projecte general, d’acord amb
les especificacions que conté, i es seleccionarà l’empresa guanyadora, de la forma habitual.
X. Supervisió de l’obra. Durant l’obra, els tècnics de l’empresa municipal realitzaran un
exhaustiu seguiment dels treballs per poder constatar que s’estan complint totes les condicions i
compromisos adquirits per l’empresa adjudicatària d’aquesta, així com els terminis d’execució de
la mateixa.
XI. Captació de clients. És el punt més important per assegurar l’èxit del projecte. S’ha de tenir en
compte que el principal client que podrà tenir l’operador municipal serà Telefónica, ja que
compta amb el major índex de penetració a Catalunya i disposa de moltes línies indirectes
llogades a altres Operadors. És per això que s’ha de preparar una oferta suficientment atractiva
per aconseguir que Telefónica contracti circuits i migri a tots els seus usuaris a la nova xarxa.
Hauria d’acceptar l’oferta si les condicions econòmiques que se li ofereixen són iguals o més
favorables que les que suporta en les ciutats en que desenvolupa xarxes pròpies. És igualment
important que també acceptin oferir serveis els altres principals operadors de serveis de
telecomunicacions de Catalunya:


ONO



Jazztel



France Telecom (Orange, Ya.com i Al-pi)



BT



Colt



Vodafone (Tele2-Comunitel)

9. Funcionament en règim estable
Una vegada desplegada la xarxa, i negociats els contractes amb els principals clients, s’arriba a un
règim estable de funcionament de l’empresa municipal que requereix el següent:


Una re-organització orientada als processos i que significarà un ajust de l’estructura
organitzativa a les necessitats detectades.



Intensificació del treball d’assistència tècnica als clients i en manteniment de la xarxa, per
guanyar la seva confiança i fidelitzar-los.



Adquisició i manteniment dels certificats de qualitat ISO 9001/2000.



Completar la xarxa a totes las dependències municipals, per ser el primer client de serveis
finals a traves d’ aquesta nova xarxa, i que nomès s’ hauria de contractar a els Operadors
que la utilitzin.



Treballs permanents d’ extensió de la xarxa a aquelles zones o edificis de nova
urbanització o construcció.
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Assegurar-se, en els Consells d’ Administració, de que els responsables de l’ empresa,
compleixen els plans previstos, especialment els de la part económica i social.

Els principals processos de l’empresa municipal que gestionarà la xarxa, una vegada desplegada
aquesta i assolit el règim de funcionament estable, es divideixen en quatre àrees i són els següents:
Gestió de la xarxa


Elaborar projectes d’ampliació i modificació xarxa



Manteniment i supervisió de la xarxa

Gestió comercial


Atenció clients



Alta de línies



Baixa de línies

Gestió administrativa


Gestió dels serveis generals



Gestió d’aplicacions i d’infrastructura TIC



Gestió del personal

Finances


Cobrament i facturació



Compres



Comptabilitat



Tresoreria i pagaments

La persona que assumeixi la Direcció General de l’empresa s’’haura d’encarregar dels processos
d’inspecció, relacions públiques, planificació estratègica i assessoria jurídica

10. Resposta a les preguntes més freqüents (FAQ)
Què podem fer perquè els ciutadans i empreses del municipi gaudeixin dels serveis
avançats de telecomunicació, al mateix temps que els de les principals ciutats del país?
Una cop comprovat que cap empresa privada realitzarà a mig termini (abans de cinc anys) la
infrastructura necessària per a que els ciutadans d’un determinat municipi disposin de serveis
avançats de telecomunicació, no queda altre solució que les Administracions Públiques despleguin
aquesta infrastructura. El propi Ajuntament hauria de liderar les accions corresponents.
Com podem saber si en el municipi és necessària una infrastructura de xarxa de
telecomunicació moderna (de banda molt ampla)?
Si en el municipi s’observa falta de serveis de la societat de la informació com per exemple:


Que tots els ciutadans puguin connectar-se des del seu domicili a Internet amb velocitats
simètriques de transmissió iguals o superiors a 50 Mb/s.
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Que es puguin veure diversos canals de TV per cable en Alta Definició a cada domicili.



Que les empreses puguin connectar-se a Internet o a d’altres empreses a velocitats simètriques
de transmissió iguals o superiors a 100 Mb/s.



Que es pugui escollir entre diverses ofertes de diferents operadors, per preus o qualitat.

Com podem saber si en el municipi, l’Ajuntament ha de constituir una empresa municipal
de infrastructura de telecomunicacions?


Si l’ Ajuntament no disposa de cap compromís o Pla per part d’alguna Operadora de
Telecomunicacions, per a desplegar la moderna xarxa de banda molt ampla (NGA) a mig termini,
tal s’està realitzant en las ciutats més importants.



Si les Autoritats Municipals no estan disposades a esperar que les empreses privades es decideixin
a desplegar aquesta xarxa per quan considerin que pot ser rentable, sabent que amb els criteris
actuals això no passaria abans de 15 anys.



Una vegada identificats els costos, les Administracions Públiques acorden que són assumibles com
una infrastructura més, donats les clares avantatges econòmiques i socials que representaria pel
municipi.

Quins elements ens poden ajudar a prendre una decisió?


Primer de tot, la voluntat política de que el municipi no quedi endarrerit respecte el seu entorn
(ciutats de la seva comarca que tenen una millor infrastructura de telecomunicacions).



Conèixer si el cost de la inversió es assumible, comparat amb els avantatges que comporta.



La possibilitat d’incloure aquesta infrastructura en el Pla Únic d’Obres i Serveis, i addicionalment
rebre diferents subvencions del Govern Central i la UE.



Capacitat per disposar d’un equip que pugui gestionar aquesta infrastructura municipal, tal com es
fa amb urbanisme, clavegueram, enllumenat, jardineria, aigua, cablejat per TV, etc.

Com hem d’iniciar el procés d’implantació de la infrastructura de fibres òptiques?


Aprovar en un Ple Municipal la decisió d’encarregar el Pla Estratègic per els serveis moderns de
telecomunicació al municipi i el corresponent Projecte per a la creació d’un Operador Públic de
Xarxa de Telecomunicacions oberta a tots els Operadors.



Aprovar el Pla i Projecte una vegada introduïdes les correccions sugerides en els corresponents
debats técnics i politics.



Negociar amb la Generalitat (ITCat) a través de Localret, la constitució d’una Societat Municipal
per crear la corresponent Empresa i nomenar el Consell d’Administració.



Formar la Organització inicial de l’empresa que informarà a la CMT sobre la creació de la
Operadora de Xarxa, i iniciarà el procés de desplegament de la xarxa i la seva comercialització,
segons les indicacions del Projecte.

Com podem convèncer els ciutadans de la necessitat de la intervenció de l’Ajuntament en
el desenvolupament de les telecomunicacions en el municipi?
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Els ciutadans desitgen estar comunicats, d’acord amb les ultimes novetats que ofereix el mercat
tecnològic, tal ja com ja disposen altres muncipis( generalment molt més grans) del pais.
Les empreses necessiten estar connectades amb els clients i proveïdors en tot moment i algunes
vegades amb alta capacitat. Si no tenen aquesta possibilitat, les empreses no s’ instal.len o si hi son,
es plantgen marxar tota o part d´ella.
Els serveis tendeixen, cada vegada més, a utilitzar vídeo en alta definició en directe i en ambdós
sentits.
Els serveis addicionals que permet una xarxa de fibra òptica són molts: diversos canals de televisió en
alta definició, connexions simètriques de 50-100 Mbps a preus similars al de les connexions actuals, i
es percep rapidessa i no es perd temps.
Al disposar d’una xarxa de banda molt ample es facilitaria que les empreses s’ establissin en el
municipi en funció de les possibilitats de telecomunicació o si més no que aquestes no fossin un factor
dissuasori.
Per els ciutadans, suposaria poder accedir als nous serveis culturals, de formació i d’ entreteniment
que tenen els més grans, sense haver de sortir del municipi.
Així els municipis mitjans i petits tardaran anys a disposar d’aquests serveis degut a la baixa
rendibilitat que ofereixen per als Operadors privats.
Si un Ajuntament, després d’escoltar a especialistes (i d’acord amb un Pla Estratègic), prioritza i
selecciona aquest tipus de xarxa, elevarà el nivell de qualitat de vida dels ciutadans d’una forma
extraordinària, encara que els seus efectes tardaran a notar-se més temps que el d’una legislatura.
Però els avantatges i beneficis seran més perceptibles que en les inversions altres tipus de
infrastructures, especialment si els municipis veïns no en disposen.
Com podrem convèncer a Telefònica que faci servir aquesta nova xarxa i que migri
paulatinament els seus clients del municipi?
Telefónica és el principal client que pot tenir la Operadora Municipal, i per això s’ ha de fer el màxim
esforç per aconseguir que utilitzi aquesta xarxa. Els millors arguments poden ser:


Econòmic: de tal forma que el preu de lloguer dels circuits sigui suficientment inferior al que l’hi
podria representar construir la seva xarxa pròpia. En aquest cas la oferta hauria de tenir
descomptes per volum.



Disponibilitat immediata de la xarxa per connectar els seus clients



Concessió de les llicencies municipals de forma ràpida.
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Col·laboració de l’Ajuntament amb l’empresa per convèncer als propietaris per la concessió dels
permisos per instal·lar les escomeses a l’interior dels edificis.



Les Empreses Municipals nomès contractaràn serveis de telecomunicació amb els Operadors que
utilitzin la xarxa municipal de fibres òptiques.

Com podrem convèncer la resta d’operadors de serveis de telecomunicacions perquè facin
servir la nova xarxa i competeixin amb Telefónica?
Els altres Operadors de Serveis de telecomunicacions tindran al seu abast una infrastructura a un preu
que els donarà la possibilitat de competir amb Telefónica en igualtat respecte a les condicions
econòmiques i de capacitat de transport dels seus serveis, i de forma immediata. Teòricament hauria
de ser més fàcil convèncer aquests Operadors, sempre que disposin d’enllaços troncals fins el municipi
i la oferta de lloguer els proporcioni suficient marge de negoci.
En aquest cas, l’Ajuntament també pot col·laborar amb l’empresa per convèncer als propietaris per la
concessió dels permisos.
Com podrem assegurar la sostenibilitat econòmica de l’empresa municipal?
Els ingressos de l’Operador Municipal vindran per les altes i el lloguer de circuits de fibra òptica. El
preu de lloguer ha de ser suficientment atractiu perquè els Operadors contractin els circuits i a la
vegada permeti fer una gestió de la xarxa eficaç i sostenible econòmicament.
Els diversos escenaris estudiats prediuen que depenent del resultats de la negociació amb els clients
(operadors privats), el punt d’ equilibri (ingressos superen les despeses) es produiria entre el tercer i
el sisè any d’operació de l’empresa.
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Annex III: Societat de l’Informació
Directives i Plans Estratègics a nivell europeu
L’objectiu principal de la Unió Europea pel què fa a la Societat de la Informació és que les empreses,
Estats i ciutadans d’Europa ajudin i participin en el desenvolupament de l’economia mundial del
coneixement i la informació. Hi el convenciment que pel desenvolupament de l’economia europea i
que aquesta tingui un pes considerable mundialment, cal que la població empri en la seva vida
quotidiana les eines i continguts de l’anomenada Societat de la Informació.
En referència a l’aplicació de les polítiques de la Societat de la Informació que fa la Unió Europea
nomenem les referents a Internet i la banda ampla:
Internet:
La política de la Unió Europea sobre les telecomunicacions ha estat centrada des d’un bon principi en
la formació d’un mercat interior i la liberalització en matèria de prestació de serveis i infraestructures.
Així és com defineix el Marc regulador de les Telecomunicacions a Europa.
A Europa l’any 1998 el mercat de les telecomunicacions estava liberalitzat. És l’any 2000 que la
Comunitat adopta un nou marc reglamentari, amb l’objectiu d’augmentar la competència, en particular
en les comunicacions locals. Pel què fa al marc regulador de les telecomunicacions que proposa la
Unió Europea, es considerar per aquest projecte, les següents directives d’harmonització:


Directiva marc



Directiva d’accés i interconnexió



Directiva d’autorització



Directiva del Servei Universal i drets dels usuaris



Directiva de protecció de la intimitat

A més el 2002 s’hi afegeixen les directives de l’espectre radioelèctric, la directiva relativa a la
competència en els mercats de xarxes i serveis de comunicacions electròniques i el Reglament sobre
l’accés desagregat al bucle local.
Actualment la Comissió Europea està revisant el marc reglamentari amb la finalitat d’adaptar-lo a
l’evolució tecnològica del mercat i mantenir la seva eficàcia.
No obstant, no podem oblidar que les perspectives que la Comissió es posa com a reptes per a la
fomentació de la Societat de la Informació Europea en un futur són:

-

Els continguts i serveis d’Internet

-

La integració de la ciutadania a la Societat de la Informació
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Per tal de fomentar els punts esmentats anteriorment la Unió Europea ha ideat una estratègia de
política de les telecomunicacions que anomena i2010 per tal d’assolir la política sobre Internet.
Històricament havia plantejat els següents dos plans d’acció:


eEurope2002: en aquesta hi constaven tres prioritats: Internet amb més rapidesa, més barat i
més segur, Inversió en les persones i en la seva formació, i Fomentar l’ús d’Internet.



eEurope2005: aquest segon pla d’acció estava centrat en la difusió de l’accés de banda ampla
a preus competitius, seguretat en les xarxes i en fomentar l’ús de la tecnologia de la
informació per part de les administracions públiques.

Ara, el Pla

i2010 que ha acordat la Unió Europea, preveu que la industria del sector de les

Tecnologies de la Informació i la comunicació generi un 8% del PIB europeu i doni feina al 6% dels
seus treballadors, ja que el ràpid ritme al que creixen i s’implanten les TIC, ajudarà a la transformació
positiva de la forma de treballar, viure i interactuar les organitzacions i persones.
Per això a través de la iniciativa i2010 està dirigida a impulsar aquest creixement del sector de la
Societat de la Informació i els mitjans de comunicacions, així com estimular l’economia digital.
El pla i2010 inclou mesures sobre la regulació, inversió en I+D, innovació i aplicació de les
Tecnologies de la Informació (TIC) en l’economia i la societat, totes elles d’acord amb els objectius de
l’estratègia de Lisboa que es basa en el creixement i el treball. El contingut del pla és el següent:
1. Modernitzar el marc reglamentari
Objectiu: Accelerar la convergència digital i crear un espai europeu de la informació anomenat
Single European Information Space (SEIS). Aquest haurà d’oferir un accés viable i segur a les
comunicacions de banda ampla, continguts diversos i de qualitat i serveis digitals. Es pretén que,
al 2010, el 50% de les llars europees comptin amb connexió a xarxa de banda ampla
d’alta velocitat, amb un rendiment de almenys 10 Megabits per segon.
Accions:
-

Revisar el marc regulatori per a les comunicacions electròniques incloent la definició d’una
estratègia eficient per a la gestió de l’espectre.

-

Revisar la Directiva de Televisió sense fronteres.
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Analitzar el patrimoni comunitari relatiu a la Societat de la Informació i els mitjans de
comunicació i proposar els canvis necessaris.

-

Promoure la implantació ràpida i eficaç de les regulacions ja existents i les revisades, que
afecten al sector.

-

Recolzar la creació i difusió de continguts europeus.

-

Definir i implantar una estratègia per a una Societat de la Informació europea més segura.

-

Identificar i promoure accions sobre la interoperabilitat, concretament la gestió dels drets
digitals.

2. Reforçar la investigació de les TIC
Objectiu: Augmentar la inversió en la innovació i investigació en les TIC a un 80% a partir del
2007 a fi i efecte de competir a escala mundial amb EE.UU. i Japó.
Accions:
-

Prioritzar la investigació estratègica en TIC, en el marc dels pilars tecnològics proposats en
l’esborrany del Sèptim Programa Marc IDT(Recerca i Desenvelopament Tecnològic).

-

Llençar iniciatives per a la investigació i aplicació de resultats.

-

Definir mesures pel foment de la inversió privada en la investigació i innovació en TIC.

-

Realitzar propostes específiques per tal d’aconseguir un Societat de la Informació per a totes
les Directives Comunitàries sobre la Cohesió.

-

Definir polítiques de comerç electrònic destinades a eliminar les barreres tecnològiques,
d’organització i legals a l’adopció de TIC, centrant-se en les PIME.

-

Desenvolupar eines que recolzin nous patrons de treball i promoguin la innovació en les
empreses i l’adaptació a noves necessitats de formació.

3. Inclusió en la Societat de la Informació, majors serveis públics i qualitat de vida.
Objectiu: Promoure una Societat de la Informació europea fins i tot millores en serveis públics,
eficients i accessibles i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Accions:
-

Desenvolupament d’una guia política per a l’accessibilitat electrònica i cobertura de banda
ampla (e-Accessibility).

-

Proposar una iniciativa europea sobre la inclusió electrònica (e-Inclusion).

-

Adoptar un pla d’acció sobre el govern electrònic (e-Government) i orientacions estratègiques
sobre serveis públics i TIC.

-

Llençar projectes de demostració a fi i efecte de provar a escala operativa, solucions
tecnològiques, legals i organitzatives per al desenvolupament de serveis públics on-line.
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Realitzar tres iniciatives concretes destinades a millorar la qualitat de vida: les TIC aplicades
per la cura de persones grans a les seves llars, vehicles intel·ligents que siguin més
intel·ligents, segurs i nets i biblioteques digitals que facin possible l’accés a la cultura europea
de molts medis i llenguatges.
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Annex IV: Innovació Tecnològica
Evolució tecnològica
Subjectes presents en cada una de les fases d’evolució
El projecte de Banda ample Molt Ample a Rubrera, fa ús de tres tecnologies bàsiques: La fibra òptica,
l’emissor (làser) i el conversor òptic/elèctric.
Cada una d’aquestes tecnologies ha evolucionat de manera quasi paral·lela en el camp de l’aplicació
en telecomunicacions, i per tant els subjectes implicats en el desenvolupament de les tres tecnologies
són pràcticament els mateixos. Aquest fet dóna lloc a que les fases d’evolució de cada tecnologia
estan implícitament entrelligades, i no es pot explicar cada fase sense incloure les fases de les demès
tecnologies.
Làser, fibra òptica i conversor òptic/elèctric
El làser, va ser la primera tecnologia de les tres en desenvolupar-se, propiciat per les investigacions
de Albert Einstein sobre la llum i les seves característiques. Des de llavors a mitjans del segle XX
alguns físics desenvoluparen prototips de làsers que es començaren a crear interès al govern dels
Estats Units, i les seves possibles aplicacions militars. És llavors quan l’interès generat pels làsers més
perfeccionats cridaren l’atenció a empreses i agents econòmics de multitud de sectors.
 Invenció
Científics en camps de termodinàmica i luminotècnia, proposaren idees per utilitzar les equacions
d’Einstein per tal de crear Masers, els precursors dels Làsers.


Arthur L. Schawlow i Charles H. Townes, Bell Labs (Maser)



Theodore H. Maiman, Hughes Research Laboratories (Làser)

 Innovació
La innovació va estar sotmesa a moltes dificultats degut a la lluita de patents sobre l’inventor del
primer prototip, cas que encara resta pendent de sentència. Tot i així, diferents interessos van moure
la utilització dels làsers en diferents camps.


DARPA(Govern Estats Units)  Càlcul de distàncies



Bell Labs  Aplicacions en les comunicacions

En concret, el camp de les comunicacions òptiques, necessitava d’un medi físic per on transmetre la
llum creada pel làser, amb les característiques requerides per fer viable el seu transport,
indistintament de les condicions ambientals. Els primer medi emprat fou l’aire, però les condicions de
propagació dels làsers feien la qualitat de les comunicacions altament dependents del clima.
A partir de les investigacions i equacions de Augustine-Jean Fresnel, sobre la propietat dels materials
anomenada reflexió, D. Hondros i Peter Debye, crearen el primer cable de vidre, que permetia la
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transmissió de llum visible. Finalment Stewart Miller, Bell Labs, va publicar un article de com realitzar
comunicacions òptiques a llargues distàncies. I la revolució definitiva arribar de mans de Donald Keck,
Robert Maurer y Peter Schultz de Corning Glass Works, presentant el primer model de fibra òptica
amb una transparència suficient per l’ús en les comunicacions.
Panish y Hayashi, de Bell Labs, van presentar un làser de semiconductors que podia funcionar a
temperatura ambient i de manera continuada, i gràcies als estudis paral·lels de John MacChesney i el
seu grup científic, a Bell Labs d’un mètode de preparació de fibres.
Posteriorment, les investigacions sobre la fibra òptica i el làser, passaren del camp de la física al camp
de la enginyeria, entrant en una iteració sobre millores en la manufacturació dels materials emprats,
que a dia d’avui encara s’hi duen a terme. M
 Difusió
Per tal de promocionar la combinació de les dos tecnologies, era important garantir un temps de vida
dels components suficient per fer rentable la seva compra i/o ús als agents i promotors dels mercat de
les comunicacions.
La difusió de la tecnologia de la fibra òptica no va estar lligada en un primer moment a la difusió del
làser, ja que aquests últims presentaven molts problemes de duració de temps útil de vida, per tant es
va optar de l’ús de LEDs, que de molt més baix cost podia interconnectar distancies moderades, però
la dispersió cromàtica i espectral era molt alta en aquest models de connexió òptica.
Una vegada superats els problemes de temps de vida útil dels làsers, gràcies a les investigacions des
de la Universitat de Bristol i Bell Labs, que consolidaren la combinació de tecnologies es realitzar la
primera prova pilot a la ciutat de Chicago, per transmetre Veu, Dades i Vídeo amb una extensió de 2’4
Km entre dos centrals de Illinois Bell Telephone Company.
La interconnexió mundial presentava grans incentius a tots els grups desenvolupadors i operadores,
així com governs tant el dels Estats Units com Europa Occidental. AT&T va presentar un projecte al
govern dels Estats Units per connectar les principals ciutats entre Boston i Chicago.
Posteriorment, es va crear un projecte per tal d’establir una fibra transatlàntica, que connectar els
continents de Amèrica, Europa i Àsia.
Totes les grans operadores, o incumbents, europees van apostar per una remodelació del seu “Core”
introduint la recent fibra òptica que proporcionava alta fiabilitat i capacitat a un preu relativament
baix. I finalment l’arribada de la fibra a la llar de l’usuari final, va arribar a Estats Units, Japó i Corea
del Nord amb uns índex de penetració encara inigualables a Europa.
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Actitud dels Subjectes presents en la innovació
La tecnologia combinada de làser, fibra òptica i conversor òptic/elèctric, des de que va deixar el camp
de la física a l’enginyeria, despertar gran interès en tots aquells grans operadors que a mitjans dels
anys 80’s trobaren una solució a les comunicacions de gran capacitat a llargues distàncies permetent
així ampliar l’abast de les comunicacions mundials sobre un tecnologia de baix cost en relació al
rendiment extret d’ella. En els inicis, en el camp de la física, l’interès estava centrat en el
reconeixement de les investigacions que es duien a terme, i les patents que s’obtenien, més endavant
l’interès o predisposició dels operadors de telecomunicacions impulsaren les investigacions i
desenvolupament dels components que la formaven.
Es en aquest segle XXI, on la difusió, o l’interès que es produeixi, esta arribant a límits poc esperats,
intentant impulsar l’ús d’aquesta tecnologia a entorns menys professionals o majoristes de les
comunicacions de gigues i gigues de informació d’un operador, a entorns de caire domèstic fent
arribar la fibra fins la porta de la casa dels usuaris finals de les telecomunicacions. El públic, tant
residencial com empresarial, mostra un interès real sobre les capacitats que podran oferir les
comunicacions sobre la fibra òptica extrem a extrem, proporcionant nous models de negoci i serveis
disponibles.
Procés iteratiu d’innovació de la tecnologia
Segons s’ha pogut veure a les diferents fases d’evolució de la tecnologia, les continues millores
presentades pels grups investigadors dels laboratoris en el camp de la física, presenten un clar model
de procés iteratiu d’innovació, ja només en les fases inicials de la tecnologia, per tal d’aconseguir les
patents per les quals es regia les inversions en I+D. Aquesta iteració no s’atura en l’obtenció del
primer làser de característiques suficients per tal de transmetre informació, ni tan sols en l’obtenció
dels millorats cables de fibra òptica de reflexió pràcticament 0. En aquesta tecnologia la iteració ha
estat bàsica per tal d’arribar a les grans prestacions que ofereixen actualment la combinació de les
tres tecnologies per tal de garantir i rentabilitzar les comunicacions òptiques de dades.

Concepte de Tecnologia
Descriu alguna de les tecnologies que formen part del vostre projecte en base a:


L’objectiu o propòsit global: La tecnologia escollida en el nostre projecte és la fibra òptica.
El seu objectiu principal és transmetre un gran volum de dades a gran velocitat a través
de la fibra.



Els components que la integren: La fibra òptica esta constituïda per 3 components com: el
nucli, la funda òptica i el revestiment. El nucli és de silici, quartz fos o plàstic on s’hi
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propaguen les ones òptiques. La funda generalment és del mateix material que el nucli
però amb additius que procuren que les ones viatgin pel nucli. Finalment, el revestiment
de protecció és de plàstic i assegura la protecció mecànica de la fibra.


L’arquitectura dels components: Els dispositius implícits en el procés de comunicació de
fibra òptica són: el transmissor, la fibra òptica i el receptor. El transmissor consisteix en
una interfície analògica digital, un convertidor de voltatge a corren, una font de llum i un
adaptador de la llum a la fibra. La fibra ja s’ha esmentat anteriorment com està
constituïda. Finalment, el receptor inclou un dispositiu connector detector de la llum, un
convertidor de corrent a voltatge i una interfície analògica o digital.



Els principis bàsics que governen la tecnologia: El principi bàsic que governa la tecnologia
es la capacitat dels raigs de llum que viatgen a través de la fibra convertint-se en
portadors d’informació.



Els fenòmens en que es basen els principis bàsics: Els principis bàsic està en el càlcul de
l’índex de refracció ja que quan la llum passa a través de dos medis diferents una part del
raig pateix una refracció pel canvi de medi i l’altre segueix viatjant en el mateix medi.
Aquesta divisió del raig de llum suposa una pèrdua d’energia per part de la senyal. Fa
falta doncs, calcular l’angle crític que és el suficient per que el raig incideixi però es quedi
tota l’energia dins del mateix medi. En aquest cas es dóna una reflexió total i per tant no
hi ha divisió del raig i no hi ha pèrdua d’energia del senyal.

Invenció
La tecnologia emprada en el projecte es basa en la transmissió de dades per mitjans òptics. Es tracta
d’una tecnologia que ha sofert molts canvis innovadors des de que es va inventar. De fet, van passar
molts anys des de que es va inventar y la seva utilització fos viable.
En realitat es tracta d’un conjunt d’elements diferents que es basen en diferents subtecnologies. Per
exemple, s’ha de diferenciar clarament la transmissió i la recepció amb el mitjà de propagació que
s’utilitza. Els elements bàsics que el componen són:


Transmissor



Mitjà de transmissió



Receptor

Millores de la tecnologia
Les principals millores que s’han produït en el camp de les telecomunicacions òptiques són les
següents:


1970: Claude Chappe inventa el telègraf òptic



1880: Graham Bell inventa el telèfon òptic
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1854: Daniel Collodon, Jacques Babinet i John Tyndall van demostrar que la llum podia guiarse al llarg de l’aigua



Anys 60: Es van fabricar fibres amb atenuacions de 1 dB/m, massa altes per les
comunicacions



1960: Theodore Maiman va construir el primer làser



1970: Invent de les fibres monomode de 20 dB/Km



1970: El laboratori Bell i l’Institut Físic Ioffe a Leningrad van fabricar els primers diòdes làser
que treballaven a temperatura ambient.



Anys 70: van disminuir les pèrdues de la fibra òptica.



1974: MacChesney van aconseguir un procés químic que va fer possible la fabricació massiva
de la fibra òptica d’alta qualitat.



1998: Comercialització de fibres NZDSF que permeten reduir els efectes lineals i augmentar
les velocitats de transmissió.

Invenció en els elements de la tecnologia
Aquesta tecnologia es basa en dos fenòmens físics diferents. Per una banda, l’emissor i el receptor es
basen en un efecte de la mecànica quàntica i el mitjà de transmissió en la reflexió.
Emissor: Es pot optar per diferents tipus d’emissor. El més comú a llargues distancies és el làser.


Objectiu o pronòstic: Generar un feix de llum coherent on es modulin les dades a transmetre i
disposi de suficient potència com per recórrer cents de quilòmetres sense necessitat
d’amplificadors.



Components: Mitjà actiu per a la formació del làser, mirall reflectant al 100%, mirall reflectant
al 99% i l’energia bombejada pel làser.



Arquitectura: El tub que conté l’element actiu, es col·loca a la mig dels dos miralls, de manera
que el feix de llum surti pel mirall menys reflectant.



Principi bàsic: Es fa que la radiació resultant de l’estímul es posi en fase i es concentri per a
enviar en la mateixa direcció.



Fenomen: existeixen elements que al ser excitats per una corrent elèctrica emeten la radiació.

Conversor òptic/elèctric: Actualment existeixen diferents tipus de conversors. Es tracta d’un camp que
últimament ha millorat i desenvolupat molt, ja que es un punt important pel augment de la velocitat
de la comunicació. De totes maneres el principi del seu funcionament es quasi idèntic.


Objectiu o propòsit: Convertir la informació rebuda en un feix de llum a informació elèctrica.



Components: Diferents materials dopats.



Arquitectura: Segons el tipus de detector. Poden ser p-n, p-i-n i de molts més tipus.



Principi bàsic: Es mesura la tensió de l’element en qüestió en cada moment per a detectar si
aquest rep llum o no i s’interpreta posteriorment com el valor d’un bit.
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Fenomen: Existeixen elements que al ser atacats per la llum produeixen corrent elèctrica.

Fibra òptica: És el mitjà de propagació de les comunicacions òptiques. Treballa com una guia d’ona
òptica on s’aconsegueix que la llum flueixi en direcció de l’eix de la fibra.


Objectiu o propòsit: Transporta la llum i amb ella la informació desitjada al lloc convenient
sense que es produeixin grans atenuacions de la potència en el camí.



Components: Materials de cristall o plàstic amb diferents índexs de refracció.



Arquitectura: Es col·loca en el centre de la fibra el material amb major índex de refracció o es
rodeja aquest amb un altre material amb índex de refracció lleugerament menor.



Principi bàsic: Es fa que la llum flueixi en la direcció de l’eix aprofitant que es reflecteixi en les
parets de la fibra.



Fenomen: La llum es reflexa si l’índex de refracció del material pel qual viatja és major que el
que entra. Per això, en una fibra amb l’índex de refracció del centre major que la del
revestiment, la llum viatjarà en la direcció de l’eix ja que mai travessarà el nucli.

Estratègia Competitiva
Identificar les 5 forces de Porter en el sector empresarial de la tecnologia que proporcioneu (GPON i
EFM).


Amenaça d’entrada de competidors, donat que és Rubrera On-light, empresa pública
creada per l’Ajuntament de Rubrera, la que dissenya, crea i manté la xarxa, no trobem cap
possibilitat d’amenaça per competidors.



Rivalitat entre competidors, com s’ha comentat abans, és Rubrera On-light la que
dissenya la xarxa i per tant té lliure decisió sobre la tecnologia a proporcionar.



Poder de negociació dels proveïdors, afegint a lo comentat abans, podem avançar que
els proveïdors no tindran gaire poder de negociació perquè Rubrera On-light serà la que
decidirà quins proveïdors s’adapten més a les seves condicions i necessitats.



Poder de negociació dels compradors, en aquest cas l’Ajuntament de Rubrera, tindrà una
bona posició respecte a la negociació amb els operadors de serveis, donat que
l’infraestructura que han desplegat té un cost elevat i que no és assumit per cap dels
operadors de serveis. Així podran treure un benefici, encara que sigui mínim, per recuperar
l’inversió.



Amenaça d’entrada de productes substitutius, donada la novetat d’aquest projecte, no
es preveuen amenaces per productes substitutius i que tenen menys capacitat que la que
oferim (WiMAX) o que son massa cars (WDM).

A continuació es presenta la cadena de valor del sector online, s’intenta mostrar des del punt de vista
del present projecte com es veu modificada i completada. Així doncs, s’hi reflexa en quin punt es veu
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situada l’empresa pública de Rubrera encarregada de desplegar la fibra òptica a tot el municipi.
També s’hi ha reflexat les interaccions que té l’Ajuntament de Rubrera en la cadena de valor i també
la relació amb els seus futurs clients potencials que són les operadores de serveis.

Figura 56 Influència Ajuntament Cadena de Valor
Després de presentar la posició en què es troba l’empresa pública Rubrera On-light dins
de en la cadena de valor del sistema on-line detallarem els diferents passos a seguir per
tal de que el desplegament pugui ser possible.


Realitzar els tràmits necessaris per rebre subvencions a nivell nacional i europeu.



Crear l’operador d’infraestructures municipal.



Fer un concurs per triar el projecte de desplegament.



Contactar amb els proveïdors.



Crear la xarxa.



Contactar amb els operadors de serveis i oferir-los el lloguer de la fibra.



Mantenir la xarxa.



I+D

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 186/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

187/380

Models d’Innovació
Innovació radical i innovació incremental
Respecte a la innovació radical i la incremental, comentar que la tecnologia emprada en el nostre
projecte, la fibra òptica, va suposar en la seva comercialització, una innovació radical. Fins a aquest
moment, totes les comunicacions que es duien a terme mitjançant cables elèctrics. En aquells anys, hi
havia empreses que desplegaven les seves pròpies xarxes de comunicacions, però pel què fa a àrees
extenses només es desplegaven per als incumbents. En aquell moment, cal ressaltar que aquestes
empreses eren les úniques globals que operaven en aquest mercat.
Quan la fibra òptica va entrar en el mercat, es va donar un efecte de doble mercat des de la
perspectiva de esta teoria. Es tracta d’un canvi radical tant en el sentit intern com en l’extern. Intern,
per que va portar nous creixements i produir nous recursos. Extern, per que va portar grans canvis
tecnològics i productes que van quedar obsolets i es concebien clarament com a no competitius.
Però realment van existir dues característiques addicionals que van condicionar tot l’ho explicat fins
aquest punt. Una d’elles és el gran cost que tenia i té encara el desplegament de la infraestructura i la
segona és la que es comentava anteriorment, és a dir, que les incumbents no tenien una clara
competència. Per a aquests dos motius, no hi va haver una gran empresa que va començar a utilitzar
la innovació abans que la incumbent, encara que és una realitat que es va obrir el mercat. És a dir,
moltes empreses que realitzaven altres funcions com RENFE, REE, FGC i molts més, van començar a
aprofitar les seves infraestructures per a desplegar conjuntament a elles el nou mitjà de transmissió.
És veritat, que posteriorment amb la introducció al mercat de les noves operadores, aquestes
directament van desplegar xarxes d’aquest tipus.
De totes maneres, sense tenir en compte les particularitats que tenia el mercat en les dades que es va
implantar, es pot dir que per una part, l’elevat cost que té el traspàs de la tecnologia anterior a la
analitzada, fa que els incumbents mostrin reticències en implantar aquesta tecnologia. Per una part, el
funcionament de l’antiga tecnologia i les obres i canvis que suposa la nova tecnologia fan que
aquestes empreses no les implantin des del primer moment. En canvi, els nous entrants necessiten
una tecnologia per a desenvolupar la seva activitat i per a ells resulta una bona opció per a les millors
característiques de transmissió que presenta la tecnologia. A més a més, la necessitat d’obra civil que
implica la seva implantació fa que al que es disposi de infraestructura es tiri enrere però per a
l’empresa entrant es tracta d’una labor obligatòria, utilitzi la tecnologia que utilitzi, ja que li és més
fàcil usar la que més se li adeqüi. Cal afegir, la seva alta capacitat de transmissió fa que les anteriors
siguin obsoletes i es converteixin en no competitives. A part, el seu funcionament és un nou
coneixement per a les empreses i es converteixen en nous recursos per a l’empres que la empri.
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En el cas del projecte de desplegament de fibra òptica a la localitat de Rubrera que la fibra òptica és
implantada per una petita empresa pública. Aquest fet condiciona pel que fa a dos aspectes diferents.
En primer lloc, la gran inversió que s’ha realitzat,i per tant el possible refús a una nova possible gran
inversió. És per això que al tractar-se d’una petita empresa, es pot adequar a les noves tecnologies
més ràpidament, però degut a la gran inversió realitzada en el desplegament, pot ser que hi hagi una
certa reticència a fer-ho, degut als limitats recursos econòmics. Resumint, l’empresa té més
predisposició en l’adopció de noves tecnologies, però en canvi, la economia és un aspecte que limita a
l’empresa a dur a terme un desplegament de fibra òptica en un territori. A les empreses petites
l’adopció de noves tecnologies no els és difícil ja que disposen de pocs treballadors, l’adopció
d’aquests a la nova és més amena que en les grans.
En segon lloc, la tecnologia implantada es una nova tecnologia i ara per ara, s’està investigant en el
camp dels emissors i els receptors. Per tant, els elements que canvien són els aliens a l’empresa
pública de Rubrera que es disposa a desplegar la fibra òptica per al minicipi. És possible que en un
futur s’innovi en altres aspectes però de moment sembla que no es un futur massa proper. El
plantejament de l’empresa s’ha realitzat amb la intenció de ser amortitzat a 50 anys. Això suggereix
que seria aquest el moment en què es podria començar a plantejar-se la adopció d’altres mitjans de
transmissió.
El fet de que representi un elevat cost d’implantació fa també que les incumbents no s’atreveixin a
desplegar-lo en municipis com el nostre degut a manca de densitat de població.
Model de Teece
Aquest model es centra en conèixer qui pot obtenir beneficis de la innovació i quina companyia tindrà
els millors incentius per invertir en certa innovació.
En el cas de la fibra òptica, la cosa és senzilla i és que tots aquells operadors, bé de serveis o bé
d’infraestructures, amb capacitat financera per assumir un cost elevat estaran interessats en
desplegar una tecnologia que ofereix tantes possibilitats i de la qual en podran treure profit.
Per això, entre les característiques que confirmen aquesta teoria trobem:


Gran capacitat de transmissió de la fibra òptica.



Tecnologia estandarditzada.



Varietat de dispositius.



Tecnologia molt promoguda en països tecnològicament punters.



Evolució assegurada.

A més a més, s’han de tenir en compte aquells factors que afecten el model, com son:
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Imitabilitat:
o

En aquest cas, s’assumeix que a nivell de fabricant, la imitabilitat es produirà en certa
manera, donat que el procés de fabricació és únic, encara que existeixen molts tipus
de fibres i dispositius.

o

En el cas del nostre projecte, també s’assumeix imitabilitat, donat que és un projecte
de desplegament de fibra òptica fins la llar, el qual ja s’ha fet anteriorment en moltes
altres ciutats o regions.

o

El fet que es pugui imitar no perjudica al nostre projecte, de fet, li dona més
importància per que això significarà que s’està evolucionant cap a les xarxes de nova
generació i que s’està intentant fer arribar una tecnologia com aquesta, a aquelles
zones on, segons la relació entre costos de desplegament i benefici, les operadores
tradicionals no ho farien.



Actius Complementaris:
o

Donat que el nostre és un projecte pioner a l’Estat, el que s’ha de tenir en compte és
que segons els resultats obtinguts, es formarà una reputació tant de Rubrera com de
l’operador d’infraestructures, Rubrera On-light, que farà el desplegament.

o

Donat que és l’Ajuntament de Rubrera el que crea una empresa pública, tindrà certs
avantatges a l’hora de negociar amb els diferents proveïdors que, donat el boom que
està sofrint aquesta tecnologia, els hi pot interessar participar en un projecte pioner
on fer-se un nom i ésser contractats per altres projectes similars, segons sempre el
resultat obtingut.

o

La relació amb els clients, pensem que serà positiva, donat que totes les parts hi
sortiran guanyant en participar en un projecte com el nostre. S’estalvien gairebé tots
els costos de desplegament i poden arribar amb noves tecnologies als usuaris que així
ho demanin.

o

Lloguer a llarg termini gairebé assegurat, donat l’interès mostrat per les diferents
operadores.

En el nostre projecte ens trobem en una situació d’alta imitabilitat i d’actius complementaris fàcilment
disponibles, amb la qual cosa ja sabem que Rubrera On-light tindrà difícil obtenir beneficis, però
aquesta no és la intenció sinó que al llogar la xarxa de transport per un temps determinat als
operadors que així ho demanin, l’amortització de la inversió realitzada es recuperarà a llarg termini.


Circumstàncies que poden afectar l’evolució de la tecnologia:
o Tal i com s’ha mencionat en encàrrecs anteriors, la fibra òptica podem dir que és una
tecnologia relativament nova, donat que encara no s’ha estès massivament i això pot
provocar que sempre es vagi un pas enrere entre l’ús que se’n fa i l’evolució pròpia de
la tecnologia.
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El fet que aquesta tecnologia evoluciona està assegurat però també s’ha de seguir de
prop l’evolució que poden fer altres tecnologies més barates i amb gran capacitat,
encara que no tanta com la que ofereix la fibra òptica.

Model de Henderson-Clark
El model de Henderson-Clark, fa incís en el tipus d’innovació que es produeix en una tecnologia, per
tenir una referència sobre el tipus de coneixement que es modificarà en el procés de innovació.
Existeixen quatre tipus d’innovació en el model, això no implica que la tecnologia emprada estigui
subjecte a un dels tipus, és més, la evolució de la tecnologia i els seus usos determinaran la seva
classificació i en quin grau està. Es caracteritzarà la tecnologia emprada, la fibra òptica, en el projecte
per analitzar el grau en cada un dels tipus proposats pel model Henderson-Clark:
Incremental: La fibra òptica des del seu ús en telecomunicacions per transport de grans volums
d’informació ha millorat la qualitat dels materials emprats per la seva fabricació, obtenint pèrdues en
la quarta finestra de l’ordre de 0,14 dB per kilòmetre, aquestes millores no han afectat ni al ús ni al
coneixement dels components usats, ni a la seva arquitectura. Les pèrdues en la transmissió, ja siguin
per propagació del medi o pèrdues degut a terminació, o entroncament de fibres, ha estat la principal
creuada pels desenvolupadors i científics en el camp de l’òptica, propiciant gran competència entre els
grups per tal d’obtenir millors materials, però sempre enfocats tots els esforços en obtenir un objectiu
comú.
Modular: La tecnologia que defineix la fibra òptica no és unitària, i es compon de multitud d’elements
i components que són part crucial en el seu funcionament. Elements com el làser, els amplificadors, el
conversor elèctric-òptic, les tècniques d’entroncament i per suposat els materials emprats en la
fabricació de la fibra òptica, són petites part de la tecnologia de la fibra òptica, per tant les millores
independents en cada un dels components genera una innovació modular, que sense afectar a
l’arquitectura final obliga a tenir un coneixement exhaustiu dels components de la formen per obtenir
el màxim rendiment.
Arquitectural: Degut a l’evolució de la fibra òptica i els seus components d’una manera seqüencial,
des del làser fins a les tècniques d’entroncament, la innovació arquitectura es produeix en la
necessitat en l’ús de emissors de baix cost i de gran temps de vida degut a la impossibilitat d’obtenir
en els laboratoris emissors làser estables i fiables. Aquest fet va obligar a modificar els paràmetres i
estructura dels components per realitzar les comunicacions, obligant a incloure els LED, que aportaven
avantatges en quan a cost i temps de vida, però obligar a treballar en distàncies menors i components
sensiblement

diferents

als

prèviament

dissenyats.

Posteriorment

les

noves

tècniques

i

desenvolupament en la fabricació de làsers més robustos definiren un nou canvi arquitectural per
retornar el desenvolupament de components i materials al dissenyats pel làser de segona, tercera i
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quarta finestra. Així i tot la innovació arquitectural no ha estat molt característica d’aquesta
tecnologia, ja que el funcionament dels diferents components i la seva relació amb la resta no ha
variat en les telecomunicacions, el principi bàsic es realitza de la mateixa manera, per mitjà d’un laser
s’introdueix en una fibra un feix de llum i aquest senyal serà amplificat regularment segons les
característiques de la fibra, làser, amplificadors... És per tant poc descriptiva la tecnologia de la fibra
òptica segons el tipus Arquitectural del model Henderson-Clark.
Radical: La tecnologia de la Fibra Òptica pot ser considerada com a una innovació radical dins la
definició de Henderson-Clark, ja que el seu ús va significar un canvi en la manera de realitzar les
comunicacions de llarga distància. La seva utilització va significar una modificació a nivell mundial en
las xarxes de transport de grans volums de dades, reduint les pèrdues per propagació, que limitaven
enormement les condicions de transport de llarga o molt llarga distància. El seu ús va habilitar les
comunicacions transoceàniques que encara ara són part fonamental en la connectivitat del nou i el
vell continent.
Esquema de tipus d’innovació del model Henderson-Clark a la fibra òptica:

Figura 57 Model Henderson-Clark
Innovació discruptiva
La tecnologia actual que estem analitzant és la transmissió de dades mitjançant el fenomen que es
dóna quan la llum viatge a través de la fibra òptica.
Fins ara s’ha dut a terme la transmissió de dades o la comunicació entre persones mitjançant altres
tecnologies. La més recent i més emprada la qual podríem anomenar innovació sostenible son les
tecnologies xDSL. Aquesta tecnologia és oferta pels incumbents i s’adapta a les necessitats dels
usuaris. Els usuaris actuals d’aquesta tecnologia busquen una connexió Internet per la transmissió de
dades que no necessiten unes característiques especials, és a dir, s’empra en aplicacions com xats,
correu electrònic i aplicacions on-line. La majoria dels usuaris es troben que les característiques de les
tecnologies xDSL cobreixen les seves necessitats.
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Per altre banda, hi ha un sector d’usuaris molt reduït que les seves necessitats són més exigents ja
que l’ús que fan de la tecnologia xDSL és major. En aquest sector podem trobar algunes empreses i
també alguns particulars. Aquests busquen en la nova tecnologia de fibra òptica la solució a les seves
necessitats com a innovació discruptiva. Es considera que la fibra òptica permet un major rendiment
en les comunicacions i transmissió de dades, aquest fet doncs és valorat per un cert sector
d’empreses i un cert sector d’usuaris residencials.
És per això que el projecte que es dur a terme a la població de Rubrera és per aprofitar les
oportunitats que ofereix la innovació discruptiva de la fibra òptica. Aquest projecte pretén que la nova
innovació discruptiva substitueixi la innovació sostenible de les tecnologies xDSL.

Paradigmes Tecnològics
Concepte de Paradigma Tecnològic
Els marcs de treball, resolució de problemes i d’evolució del paradigma es defineix en les següents
taules
Característiques

Descripció
L’arquitectura dels ordinadors en xarxa defineix una
estructura de multitud d’ordinadors d’usuaris finals i
servidors intermitjos que engloben la totalitat de la

Arquitectura

informació

i

intel·ligència

d’aquest

sistema.

Concentrant en alguns punts una petita part de la
informació

per tal d’assegurar-se un correcte

funcionament.
El disseny dels ordinadors en xarxa es bassa en un
cúmul de connexions persistents, o no, que
Disseny

distribueixen la informació mitjançant protocols
genèrics(TCP/IP)

o

específics

per

cada

situació(P2P).
Les aplicacions atorgades als ordinadors en xarxa
inclouen des de simple transferència de informació
rellevant per un grup d’usuaris fins a la comunicació
Aplicacions

de grans volums de dades entre els operadors,
empreses i governs del món, per tal de disposar de
la major informació possible a temps real, o quasi,
millorant així les comunicacions humanes.
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Per tal de obtenir una fluida transferència de la
informació és molt necessari la confiança dels
usuaris en aquest sistema en xarxa, garantint
mitjançant
Necessitats

polítiques

de

seguretat,

protocols

segurs, normes i lleis establertes per incentivar l’ús
humá de la tecnologia. Tecnològicament parlant les
necessitats no inclouen molt més que la voluntat
dels operadors o ISPs, de realitzar connexions
internacionals.
Els valors que s’obtenen de l’ús dels ordinadors en
xarxa, són visibles en termes de practicitat i

Valors

velocitat en la globalització de la informació, ja sigui
a nivell local(LAN) o a nivell mundial(VPNs).
Els mercats locals i mundials, ja siguin professionals
o d’usuaris residencials, des del “boom” de les
connexions a Internet, ha impulsat arreu del món

Mercats

tot aquell negoci disposat a integrar-se en un
escenari de bits, permetent ignorar les barreres
físiques i/o geogràfiques que limitaven l’accés a
mercats estrangers.
Els rendiments obtinguts de l’ús d’ordinadors en
xarxa, poden no semblar evidents, ja que no

Rendiments

s’obtenen una remuneració directe de la seva
utilització, però el seu rendiment s’ha de calcular en
concepte de temps guanyat.
Taula 18 Marc de Treball

Característiques

Descripció
Millora del rendiment de les comunicacions per
maximitzar la transferència de dades i augmentar la

Hardware

velocitat de transmissió i reduir les pèrdues de
propagació de les connexions físiques.
Optimitzar la integració i interoperatibilitat de
l’equipament amb el software per reduir els temps

Software

de processament i permanència en les cues de
transmissió.
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Garantir la connectivitat permanent amb poques
Xarxa

fallades a l’any, i mostrar-se transparent per l’usuari
final.
Aplicacions de tipus p2p de transferència de dades,

Aplicacions

jocs on-line, escriptoris remots, intranets, extranets.
Usuaris residencials i no professionals, garanteixen

Marketing

una connectivitat majoritària gràcies a les noves
aplicacions esmentades.
Creixement moderat, les noves xarxes de nova

TCO

generació impulsarà una penetració de la banda
ampla al món.
Taula 19 Marc de resolució de problemes

Característiques

Descripció
Cable-modems, routers, OTCs, xarxes de fibra

Hardware

òptica, parell trenat switchs de gran rendiment,
servidors distribuïts.
Protocols d’enrutament, protocols de tractament de

Software

prioritats, sistemes operatius optimitzats.

Xarxa

Ethernet, DSL, GPON, MPLS, ATM, FrameRelay

Aplicacions

Emule(p2p), BitTorrent(p2p), IPSec, Jocs Online,
Clients VPN.
Bona

Necessitats

estandardització

entre

les

diferents

plataformes de desenvolupament de software i
hardware, que previnguin de la isolació de parts de
la xarxa.
La globalització de les comunicacions, i la seva

Marketing

connectivitat

quasi

total

de

tots

els

equips(ordinadors) del món entre si, de una o altr
manera, obre un mercat de components i perifèrics
per la seva potenciació.
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La distribució del ordinadors en xarxa implica una
Distribució

globalització del món que garanteix l’accés a tot
usuari connectat a serveis de distribució.
Les vendes no estan centralitzades a un sòl

Vendes

producte, exiteixen varies opcions de compra per
integrar-se en els ordinadors en xarxa.
Taula 17 Marc del Paradigma

Fibra òptica en els Marcs de referència proposats
La fibra òptica es manté present en la part dels marcs de referència que estableixen els paràmetres i
indicadors de l’apartat de Hardware i Arquitectura en referència als Ordinadors en Xarxa. La fibra
òptica es i segurament serà durant molt de temps, la base de hardware o medi físic per el qual es
transmetran la majoria de les comunicacions digitals del món integrat en la xarxa, i d’una manera
quasi paral·lela l’arquitectura de la xarxa d’ordinadors està constituïda en gran part per fibra òptica,
sent més important la seva presència en grans circuits de transport, i cada cop més a punts de
terminació de la xarxa, es a dir, l’accés als serveis mitjançant tecnologies FTTx.

Canvis de Paradigmes Tecnològics
El paradigma de la fibra òptica té a veure amb el canvi revolucionari que han patit les xarxes de
transport de dades, des de el coure o coaxial, i passant també per les comunicacions inal·làmbriques.
El fet que hagi sorgit un nou paradigma té a veure amb la capacitat de comunicació i l’intercanvi
d’informació que cada dia és més necessari. Per tant, si es fa comparació amb la resta de tecnologies
que es fan servir per el transport de dades, es veu que existeix una carència a nivell de capacitat.
A més a més, l’evolució que han sofert aquestes tecnologies han provocat els diferents paradigmes als
que tecnològicament ens hem enfrontat. I és que des del moment en que van tenir lloc les primeres
comunicacions amb parell de coure, el paradigma es feia present. La tecnologia anava evolucionant i
arribant a més gent, amb la qual cosa ja es podia preveure que hauria de ocórrer un canvi.
Aquest, ha tingut lloc cada vegada que s’han descobert noves possibilitats de cadascuna de les
tecnologies, amb la qual cosa, el ventall tecnològic s’ha anat ampliant però en certa manera,
evolucionant cap a tecnologies d’alta capacitat, tant a nivell residencial com empresarial.
Per altra banda, el ‘boom’ de les tecnologies òptiques ha provocat una nova competència, en el sentit
que les operadores de telecomunicacions comencen a apostar fort per la fibra òptica i amb la qual
cosa s’impulsa encara més. Això per tant, reporta en un benefici tant als clients com a les operadores,
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donat que les seves necessitats de comunicació queden cobertes i tecnològicament s’ofereix lo millor
que hi ha al mercat.
S’ha de tenir en compte que aquesta revolució només té lloc a aquelles zones rentables, encara que
amb la nova regulació de la CMT, la bretxa digital es pot anar reduint a les zones rurals, que ara per
ara aquest nou paradigma no els hi afecta i són cobertes bàsicament per tecnologies inalàmbriques
d’alta capacitat.
Donat que actualment existeixen gran quantitat de fabricants d’equipament òptic, va ser necessari
que en cert moment, els diferents productors es posessin d’acord en que era inviable la no
interoperativitat, donat que limitava als clients i les possibilitats de connectivitat de les operadores.
Per això es va crear un organisme estandaritzador , el International Electrotechnical Comision (IEC),
que s’encarrega de preparar i publicar, els estàndards internacionals per a totes les tecnologies,
elèctriques i òptiques.
Per tant, aquesta és la base de la plataforma que fa servir la fibra òptica, però també s’ha de tenir en
compte tot l’equipament que intervé en aquestes comunicacions donat que són dispositius que també
evolucionen i per tant introdueixen millores.
En el cas de tecnologies òptiques, les plataformes són principalment, tots els equipaments donat que
partint de la base de la seva estandarització, poden funcionar amb d’altres dispositius i software.
El principal problema amb el que es troba la tecnologia òptica és l’elevat cost de desplegament i
també d’alguns equips, com per exemple a la tecnologia WDM. Per tant, pensem que el principal
problema radica en la mateixa manca de difusió, és a dir, ara per ara, a zones com l’Estat Espanyol,
els preus són elevats mentre que dins mateix de la UE, podem trobar països com Suècia o Finlàndia
on el grau de desplegament de fibra òptica és tan elevat, que els costos de desplegament es
redueixen.
En tot això, i com a part de la solució de difusió, també han d’intervenir les operadores de
telecomunicacions, que han d’acordar d’alguna manera la difusió de la tecnologia i així promoure el
seu ús i estendre-ho per allà on sigui possible.

Roger’s Framework
Corba S – Definició i Estructura
Abans de començar a classificar l’estat de cadascuna de les tecnologies en la corba de difusió de les
tecnologies, cal esmentar que aquesta corba pot ser dividida en cinc parts clarament diferenciades. El
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número assignat a cada part d’una idea de la difusió de cada tecnologia. És per això que la part de la
corba més baixa, on es comença a numerar, indica més baixa difusió i les altes al contrari.
La classificació que es realitzarà més endavant es bada en aquest números que es poden apreciar en
la següent imatge.

Usuaris

Temps
Figura 58 Usuaris
Internet a les empreses
Segons les últimes enquestes, el 94,3% de les empreses disposa de connexió a Internet. Es tracta de
xifres molt altes que mostren una molt alta penetració d’Internet en les empreses. A més a més, les
mateixes fonts indiquen una relentització en aquesta penetració.
La utilització general és la de correu electrònic i accés a serveis financers i bancàris amb percentatges
del 92,4% i 96% respectivament.
La seva utilització segons les dimensions de l’empresa, però generalment, en grans empreses tots els
treballadors solen tenir accés a ell. En el cas de les petites empreses són només els alts càrrecs els
que ho utilitzen.
Posició en la corba: V. Encara que no es pugui dir que es trobi en un estat d’estricte saturació, la
seva utilització és molt alta en les empreses. Ara per ara falta estendre la utilització entre treballadors.
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Internet a la llar
Les últimes estadístiques punten que el nombre de llars amb connexió a Internet és tant sols dels
44,6%. Això indica que l’accessibilitat a Internet des de la llar no ha arribat a la meitat de les llars
espanyoles fins al dia d’avui.
Per altre banda, cal indicar que els usuaris en general són les persones més joves que habiten en una
casa. De fet, el 88,4% dels joves d’entre 15 i 24 anys són internautes, però la xifra a una quarta part
de la franja de 55-64 anys. És per aquest motiu, que es pot assegurar que són els més joves els quals
utilitzen aquesta tecnologia.
S’està utilitzant per a la buscada d’informació amb un percentatge del 73% i també per a accedir al
correu electrònic (67,9%) o consulta de notícies (55%).
Posició en la corba: III. Encara que l’accés estigui tant accés a les llars la seva utilització no ho
està tant. Conseqüentment, encara queda molt per fer pel que fa a la utilització d’aquesta tecnologia
en les llars.
Telefonia mòbil
La telefonia mòbil és la tecnologia amb major creixement en els darrers anys. De fet, en aquest
moment existeixen més línies que persones a l’Estat Espanyol. Hi ha 46 milions de línies, encara que
el seu creixement s’ha vist frenat durant el darrer any comparat al creixement que ha sofert el camp
de les dades analitzat en l’apartat anterior.
Encara que el seu ús més estès es troba en les persones més joves es pot dir que l’ús està molt estès
en la societat. S’utilitza com a telèfon personal, però també com a eina de treball.
Posició en la corba: V. Es troba molt aprop de la saturació, segons les dades prèviament citades.
Existeixen més línies que persones i la seva utilització està molt estesa.
ADSL a les empreses
Es tracta de la connexió més comú en les empreses a Internet. Segons les dades, el 92% de les
empreses es connecten sota aquesta modalitat a la xarxa.
Posició a la corba: V. Tant sols pel fet de que la xifra d’empreses que disposen de connexió a
Internet sigui del 94,3% i que el 93% d’aquest ho faci mitjançant ADSL ja es por assegurar que es
troba en una zona avançada de la corba.
ADSL a la llar
Segons les dades consultades el 87,9% de les llars amb connexió a Internet ho fan mitjançant la
banda ampla. Dins d’aquesta tecnologia s’han de diferenciar les connexions d’ADSL i les de cable. El
primer, suposa el 73,3% de les connexions en les llars connectades a la xarxa. La utilització és molt
diferent segons la localitat en la qual es dur a terme l’estudi. Existeixen llocs sense possibilitat de
connectar-se mitjançant ADSL, altres on no existeix competència real i els preus no són competitius i
per últim llocs on existeix competència i els preus són competitius.
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Posició a la corba: II-III. Es difícil determinar en quina posició es troben realment la difusió d’ADSL
en les llars. De totes maneres, en el cas que es torbes en la zona II estaria en la part de la corba més
propera a III i si considerem que es troba en la part de la corba III, llavors es troba en la part inicial
d’aquesta fase. En aquest sentit l’alt preu d’avui dia juga un paper fonamental en la penetració de la
tecnologia.
Reproductors MP3
La penetració dels reproductors MP3 ha esta molt alta en els últims anys. Les dades reflecteixen que
des del tercer trimestre del 2006 el primer del 2007 la seva penetració va tenir un creixement de 6
punts. De fet, les últimes dades indica que la seva utilització com a dispositiu personal és del 22,1%
(dades del tercer trimestre del 2007)
Avui dia la seva venda és massiva i la franja d’edat que els utilitza ha augmentat considerablement.
Això si, la utilització que se li fa difereix un mica. Les persones de més edat tant sols usa les seves
funcions bàsiques mentre que les persones més joves usen les funcions més avançades com per
exemple el podcast, gravació, etc.
Posició a la corba: III. Observant l’evolució no es pot pensar que el creixement d’aquests
dispositius s’hagi frenat. Les estadístiques ens mostren que la difusió de la tecnologia s’està acceleran
i és per això que es preveu que el creixement segueixi augmentant al mateix ritme que la penetració.
Home Cinema
Les dades sobre el Home Cinema indiquen que la seva adquisició s’ha frenat i una pèrdua en la
percepció entre utilitat i preu. De totes maneres, la seva penetració en les llars no arriba al 20%. La
seva utilització es concentra en l’àmbit de les llars i està relacionat amb l’adquisició del DAD. Aquest
mercat segueix en evolució, avui en dia també s’estan parlant sobre HD DVD i Blu-Ray, pel què es
percep que la seva adquisició segueixi endavant.
Posició a la corba: III. Per que la seva penetració creixi juntament amb les noves tecnologies que
s’usen amb ell.
RFID
Es tracte d’una tecnologia d’última generació, la utilització està augmentant a marxes forçades. Encara
es troba en fase de llançament, és a dir, encara que hagin aparegut sistemes que utilitzen aquesta
tecnologia, encara estan molt restringides. Serveis com el bicing de Barcelona o els forfaits de les
estacions d’esquí. Cal se conscient de que s’usa en molt poques alternatives. Per exemple, en el
transport públic, en tots els productes dels grans magatzems per a la facturació automàtica d’aquests
o seguiment dels productes. En aquest sentit indicar que s’estan realitzant proves per a la seva
adopció en els casos anteriorment indicats.
La seva utilització no comporta cap dificultat la qual cosa es pot dir que pot ser usat per qualsevol
persona de qualsevol edat.
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Posició a la corba: II. Encara es pot trobar en la fase de llançament. Avui en dia s’usa en casos
molt concrets però es preveu generalitzar la seva utilització en un futur molt proper.
Mòbils UMTS
La implantació de la tecnologia UMTS ha estat implantada tardanament. Encara que, els usuaris de
telefonia mòbil han canviat els seus termianals i mitjançant aquesta substitució ha fet que aquesta
tecnologia hagi experimentat un fort creixement.
Han estat els usuaris més joves els que han començat a usar aquest tipus de terminals, però el seu ús
no s’ha estès encara que estigui a la bast de molta més gent.
S’usen per a realitzar les mateixes funcions que es poden realitzar mitjançant el telèfon GSM, però en
canvi, s’usen menys per a accedir a Internet i realitzar videotrucades.
Posició a la corba: III. Encara que la seva penetració està augmentant, encara queda molt camí
per endavant.
PDAs
Es tracta de dispositius la penetració dels quals en la societat només ha arribat al 3,2% i l’increment
màxim entre trimestres des de l’any 2005 ha estat al voltant del 0,3%.
Els productes substitutius que han aparegut últimament com l’iPhone, telèfons mòbils amb funcions
cada cop millors i ordenadors portàtils han deixat de banda aquests dispositius a un segon pla.
Els utilitza gent que realment necessita un dispositiu petit i de no molt altes prestacions.
Cal destacar que el seu ús pot ser tant per l’àmbit personal com en l’àmbit professional.
Posició a la corba: III. Encara que la seva utilització no es trobi molt estesa al llarg de la població,
no es pot dir que ens trobem en la seva fase de llançament. Per tant, es trobaria en la part més baixa
de la gràfica de la zona 3.
Navegadors GPS
Segons les últimes estadístiques la seva disponibilitat en les llars arriba al 5%. Ja han passat varis
anys des del seu llançament i la seva expansió és cada vegada més accelerada.
Els navegadors cada cop més moderns i amb més funcionalitats han aconseguit fer que el públic que
els fa servir sigui molt variat, encara que últimament, la seva instal·lació en els cotxes faci pensar que
la franja d’edat de la gent que l’utilitza es trobi entre els 30 i els 50 anys.
Posició a la corba: III. Es tracta de dispositius la penetració dels quals es troba en un clar
augment, encara que no arribi a als nivells d’ús.
Linux
La utilització de Linux augmenta cada dia més ja que cada cop és major el nombre de institucions o
col·legis que l’usen i per tant la seva instal·lació s’ha generalitzat de la mateixa manera que les seves
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funcionalitats. La seva utilització s’ha simplificat molt últimament i cada vegada l’empra més gent de
segments diferents.
Posició a la corba: III. Es tracta d’un sistema en clara expansió, el creixement del qual sembla que
no el pot parar res ni ningú.
PCs a la llar
La penetració dels ordenadors en les llars ha arribat al 60%. Encara que la xifra no sigui petita és molt
baixa comparada amb altres estats europeus.
La seva utilització dels ordenadors en les llars ha arribat al 60%. Encara que la xifra no sigui petita, és
molt baixa comparada amb altres estats europeus.
La seva utilització s’ha estes per diferents segments edats de la població i en cada uns d’ells s’usen
unes funcionalitats o unes altres. Tot i així la seva utilització augmenta a mesura que s’analitzen edats
més petites.
Posició a la corba: IV. Per la seva mitjana difusió i el camí que encara li queda per recórrer, s’ha
considerat posar-lo en aquest segment de la corba.[8]
Skype
Aquesta aplicació és present en el mercat dels serveis de veu sobre IP bastants anys juntament a
altres aplicacions d’ús similar. La seva utilització s’¡ha estès bastant però encara no s’ha generalitzat
molt. L’empra el públic més jove de la societat que està acostumat a utilitzar noves tecnologies.
Posició a la corba: II. Encara que la seva difusió no sigui nul·la, la seva utilització no és molt
generalitzada i encara li queden fases d’evolució per tal d’oferir un servei de qualitat en alguns
aspectes. Encara que es podria dir que es troba en una tercera fase, al final s’ha decidit posicionar-lo
a finals de la segona fase.
VoIP en les empreses
Al contrari que l’expansió de Skype, les empreses van començar amb una ràpida incorporació
d’aquesta tecnologia, ja que els suposava un estalvi considerable. L’usen tant per a realitzar trucades
internes com externes, però especialment les trucades internes entre les seus distanciades en les que
abans s’empraven telèfons analògics i això suposava un cost major per a les empreses.
S’usa amb dispositius que semblen telèfons convencionals amb marcació similar per a què tots els
treballadors el puguin manejar. De fet, en molts casos és transparent.
Posició a la corba: III. Encara que les empreses grans i mitjanes la utilitzen molt, encara li queda
un llarg camí per recórrer fins a la evolució completa.
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Augmented Reality
Es tracta d’un conjunt de dispositius que afegeix informació virtual a la informació física exitent.
Posició a la corba: I. Es tracta d’una tecnologia que encara es troba en una fase de
desenvolupament.
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Estructura de la corba – Models
La tecnologia escollida en el nostre projecte és la fibra òptica. Aquesta tecnologia es basa en la
transmissió de dades d’un indret a un altre mitjançant la transmissió de la llum. A través de la
fibra òptica i mitjançant la capacitat que tenen els raigs de llum per transportar informació. Els
raigs de llum poden ser diferenciats pel color i d’aquesta manera s’aconsegueix transmetre més
informació a través d’una sola fibra òptica. Per tant la tecnologia que nosaltres emprem en el
nostra projecte es basa amb les teories de la llum i la reflexió. Per altre banda, l’aplicació
d’aquesta tecnologia en el nostre projecte és per tal de transmetre dades. Intentem d’aquesta
manera oferir accés a Internet entre altres serveis de banda ampla mitjançant aquesta
tecnologia.
Avui dia l’accés a Internet i a serveis de banda ampla s’ofereixen en majoria mitjançant altres
tecnologies. La més predominant en el nostre país és mitjançant les tecnologies xDSL, encara
que anteriorment l’accés a Internet s’oferia via mòdem (RTB). Les tecnologies xDSL són les més
emprades en els sectors residencial i empresarial. En el seu primer cas ja s’ha esmentat en
l’encàrrec 8 es troba en una situació de saturació i en el cas del mercat residencial el seu estat
és d’enlairament. Així doncs, ens trobem amb un conjunt de tecnologies en fases bastant
avançades pel què fa a la dinàmica en la difusió de les tecnologies. La tecnologia que nosaltres
emprem en el nostra projecte es troba en una fase inicial que situaríem en l’estat I en el cas
d’un mercat residencial i en un estat II en un mercat empresarial. Aquests seria l’estat de la
nostra tecnologia a l’Estat Espanyol però no seria el cas de Xina o Japó que són països en què
aquesta tecnologia es troba a un estat d’enlairament III.
En el nostre projecte es pretén aprofitar que la tecnologia de la fibra òptica ofereix un servei
amb més prestacions que el de les tecnologies xDSL i que es troba en una fase inicial. Cal
doncs, mitigar les necessitats creixents del usuaris que utilitzen tecnologies xDSL i satisfer-les a
través d’una nova tecnologia que és la fibra òptica. Altres tecnologies que podríem esmentar i
que també ofereixen accés a Internet són HFC, RTB, WiMAX... S’han descartat del nostre estudi
ja que per les prestacions que ofereixen no són comparables a la nostra tecnologia encara que
la finalitat de la seva aplicació sigui la mateixa.

Costos de canvi
Situació dels costos de canvi
Proveïdor TIC amb Lock-in desfavorable: En el cas de la proveïdora d’infraestructura de
Rubrera, un cas de lock-in desfavorable es dóna quan proveïdors de serveis de la població de
Rubrera que actualment estan oferint servei de connexió a Internet mitjançant la
infraestructura tradicional d’ADSL. Aquesta tecnologia funciona sobre parell trenat de coure i els
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seus costos en vers als guanys els surt rentable encara que les característiques del servei no
sigui de banda ampla. Així doncs, les operadores de serveis tindran uns costos addicionals tant
pel què fa als nous dispositius com al lloguer de la fibra alhora d’oferir serveis de connexió a
Internet mitjançant fibra òptica. Per altre banda cal esmentar que els proveïdors de serveis
pateixen lock-in desfavorable ja que ens tenen com a únics proveïdors d’infraestructura i això
no els dóna cap altre alternativa per donar el mateix servei.
Proveïdor TIC amb Lock-in favorable: En el cas de Rubrera el loock-in favorable es donarà en el
moment en què les operadores estiguin oferint mitjançant la infraestructura de fibra òptica el
servei de banda ampla (50M) a tota la població a uns preus al mateix nivell que l’ADSL. En
aquest cas els operadors de serveis no abandonaran la proveïdora d’infraestructura degut a que
no hi ha cap més infraestructura que els doni les mateixes característiques de servei fins ara.
Usuari TIC amb Lock-in desfavorable: Considerem que els usuaris del projecte que s’està
analitzant són els treballadors del polígon industrial i habitants de la població de Rubrera.
Aquest usuari es pot trobar en diverses situacions que es poden considerar situació de lock-in
desfavorable. En primer lloc, es pot trobar que estigui donat d’alta al servei de connexió a
Internet mitjançant ADSL en un període menor a un any. Per clàusula de contracte d’alta es
veuria impedit a canviar-se d’operadora en la infraestructura de fibra òptica. Un altre cas seria
el cas de que telefònica no es uses la infraestructura de fibra òptica i seguís oferint servei per la
seva pròpia infraestructura pròpia de parell trenat de coure. En aquest cas, telefònica pot oferir
el servei de trucades nacionals gratuïtes amb el pagament de la quota del servei ADSL.
Usuari TIC amb lock-in favorable: Aquest cas es dóna quan l’usuari Rubrera On-light gaudeix de
la connexió a Internet a grans velocitat mitjançant la infraestructura de fibra òptica . Encara
que l’usuari disposa de connexió a Internet mitjançant una tecnologia alternativa, les
característiques són desfavorables a les que té ara i l’accés a banda molta ampla no és possible
ara per ara.
Millora de la situació de lock-in
Fins ara s’han exposat dos casos desfavorables de lock-in en el present document. El primer
d’ells intentaríem solucionar-lo de tal manera que Rubrera On-light oferirà a les diferents
operadores de serveis la possibilitat de col·locar fins i tot l’escomesa final de la infraestructura,
és a dir, oferirem a les operadores de serveis la possibilitat d’oferir fibra fosca però també fibra
il·luminada.
El segon cas per tal de millorar el lock-in desfavorables seria intentar que les operadores
migressin els seus usuaris ADSL a la nova infraestructura i d’aquesta manera els usuaris de
Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 206/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

207/380

Rubrera no haurien de migrar-se a una altre operadora per tal de gaudir del servei de banda
molt ampla.
Finalment, intentaríem incentivar que Telefònica migrés a la nova plataforma i que les ofertes
de trucades es pogués estendre a la resta de les operadores. D’aquesta manera crearíem un
mercat més competitiu i igualat a la població de Rubrera.

Externalitats de la xarxa
Les externalitats de xarxa en la població de Rubrera en aquests instants es veu perfectament
reflexada en què totes les operadores de serveis de Internet empren la infraestructura de
Telefònica. Així doncs, caldria convèncer a Telefònica per que es connectés a la nova xarxa i
migrés tots els seus usuaris a la tecnologia de fibra òptica. La resta de operadores en veure la
reacció de Telefònica es connectarien a la nova xarxa i migrarien els seus usuaris per tal de
oferir competència a la operadora dominant. Els costos dels serveis serien més baixos per als
ciutadans i per tant es donaria un feed-back positiu. Aquest fet el pordem traduir que es
produirà un augment de la oferta de serveis de connexió a Internet mitjançant banda molt
ampla i per tant el preu als quals s’oferiran aquests serà molt més baixos. L’aspecte clau és que
com més gent fes servir la connexió a Internet mitjançant fibra òptica més usuaris guanyaria la
nova xarxa ja que es crearia l’anomenada moda d’accés de banda ampla a Rubrera. Com més
usuaris més operadores voldrien entrar a formar part de la xarxa de fibra òptica. Podem afegir
que es crearia un cercle virtuós pel què fa a l’ús de la tecnologia de fibra òptica i un cercle
viciós respecte a l’ús de la tecnologia existent ADSL sobre parell trenat de coure. D’aquesta
manera es donaria més valor a la xarxa de fibra òptica.

Comunitat de Creació
Identificació d’un paradigma de Comunitat de Creació per la tecnologia de Fibra
òptica
Per a la fibra òptica, un paradigma de Comunitat de Creació podrien ser els organismes
estandaritzadors, donat que són ells els encarregats de definir les regles bàsiques per a la
creació i desenvolupament de la tecnologia. Encara que moltes empreses del sector i
universitats també es poden incloure dins d’aquesta comunitat gràcies als departaments de
I+D+i.
A més, el propi mercat és conscient de que ha de seguir les regles marcades per la comunitat,
donat que sense elles, cada empresa podria decidir convertir-se en un model tancat on la
creació de coneixement quedaria limitada, amb la conseqüent absència de evolució i
d’innovació.
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Per tant, creiem que els Organismes Estandaritzadors serien els caps de la comunitat mentre
que empreses del sector, departaments de recerca i universitats podrien pertànyer també a
aquesta comunitat però a un nivell inferior.
Definició de qui ha de formar part d’aquesta comunitat de creació
Tal i com s’ha comentat abans, creiem que dins d’aquesta comunitat han de formar part, els
següents elements:


Organismes Estandaritzadors



Empreses



Universitats



Departaments d’I+D+i

Tots ells interactuen en línia horitzontal, és a dir, que no hi existeixen jerarquies dins de la
comunitat, si no una comunitat que participa en conjunt per interessos comuns. Cal dir, que els
organismes estandaritzadors, són els membres més importants dins la comunitat perquè són els
encarregats d’establir les regles de participació.
Resumint, els components de la comunitat serien, per una banda les empreses que ofereixen
serveis relacionats amb la fibra òptica, empreses que tenen coneixements tecnològics del seu
funcionament però poden aportar noves idees sobre futures necessitats i probes que s’hagin
realitzat.
Per l’altra banda trobaríem les universitats que mitjançant els seus programes d’investigació
podrien aportat innovació, millores i noves idees.
Per últim trobaríem les empreses que fabriquen components de fibra òptica i que al mateix
temps fan tasques d’I+D+i i podrien aportar coneixements e investigacions.
Proposta de solució per cada un dels 4 elements que conformen una Comunitat de Creació:
1. “Xarxa” de la comunitat: Quina és la xarxa? Quines unitats conformen la xarxa?
La xarxa tindria diverses parts per a assegurar-se del seu correcte funcionament.


Jerarquia



Organització



Membres



Flux d'informació

Cada part d'aquestes realitzaria el seu treball segons lo establert. La jerarquia marca la
relació que hauria d'existir entre els membres de la xarxa, així com fixar una ordre dins del
grup. L'organització seria la part encarregada d'establir les regles de joc. Serien com els
estaments de la xarxa. En ella es fixarien totes les normes per al correcte funcionament de

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 208/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

209/380

la entitat, com el procés d'elecció d'adreça, la forma de creació del consell directiu, etc. Els
membres són els component més importants de la xarxa. La seva relació estaria fixada
dintre de la xarxa per la jerarquia i reglada mitjançant l'organització. Es tractaria de totes
les empreses interesades a unir les forces per aconseguir, tots junts, millors resultats que si
ho fes individualment.
El flux d'informació és altre pilar important per al bon funcionament de l'equip. Permetria la
compartició de la informació entre tots els membres del grup i faria més lleuger l'estreta
relació entre els membres. Pogués tractar-se d'un programari específic realitzat per a
aquest tipus d'activitats, però també d'accions com intercanvi d'investigadors entre les
empreses o accions més concretes com realitzacions de projectes conjunts entre ells que
només compartir resultats de les investigacions portats a terme en solitari.
2. Partners que integraran la comunitat. Com es realitzarà la participació?
Com s'ha comentat anteriorment, els membres de la comunitat són totes aquelles empreses
o organitzacions que puguin oferir informació, coneixement, investigadors o actius de valor
afegit per al grup. En principi no es posarien restriccions sobre el tipus d'empresa que han
de ser, ja que també poden existir empreses que realitzin aportacions unicament
econòmiques. El seu objectiu serà el de realitzar el seu treball en equip per a aconseguir,
d'aquesta forma, millors resultats que si ho haguessin fet per separat.
3. Gestió de la complexitat. Quins elements es posaran en marxa per assegurar el funcionament
de la comunitat com a sistema complex?
Els elements que es desenvoluparan per a asegurar el correcte funcionament de la
comunitat són vàries, però es podrien modificar segons la situació. Mecanismes per a
fomentar la visió compartida. Com part de l'habilitat de creació i adaptació a les noves
necessitats. Des del punt de vista que l'adaptació és vital per a sobreviure l'organització.
Capacitat per a provocar pertorbacions que portin al “caos creatiu”. Sempre amb la idea de
fomentar la creativitat, de vegades sol ser adequat la creació de pertorbacions per a
fomentar en caos que conduirà a la creativitat. Els sistemes fixos i tancats no aporten
al·licients per a promoure la creativitat. Diferents formes de mantenir bones relacions i
alimentar-les. Cap organització funcionarà adequadament sense que existeixi bona relació
entre els quals ho formen. Per a això, es fomentaria la participació dels membres en
reunions i conferències conjuntes per a conèixer als altres components millor. Així com la
participació dels treballadors en fòrums d'organització, per a fomentar el sentit de
participació. Altra política podria ser la d'intercanvi de treballadors i la creació de grups de
treball mixts (de diverses empreses). Les bones relacions i la confiança és el que al final
permetrà la difusió del coneixement. Finalment, la transferència de autoritat i supervisió a
tots aquells que s’impliquin en el projecte. Queda clar que no s'aconseguiran bons resultats
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si els membres que que no s'involucrin mantenen autoritat i els quals ho fan no ho tinguin.
És millor que els que més aportin i més treballin per al projecte siguin els quals ho duguin
endavant i percebin al·licients per a seguir fent-ho.
4. Definició dels incentius. Mecanismes de funcionament
Els incentius que tinguin les empreses seran les de realitzar una I+D+i en col·laboració.
Això suposa millors resultats i majors beneficis per a les empreses que ho formen que si ho
fessin en solitari. De totes maneres, haurà incentius en el lideratge de projectes, autoritat,
supervisió i incentius econòmics per a motivar a les empreses que s'impliquin en el
desenvolupament del projecte.
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Annex V: Entrevistes
En aquest apartat es mostra les respostes obtingudes de les persones enquestades i
posteriorment s’analitzaran en la següent secció d’aquesta manera treure’n conclusions.
Telefònica


Dades sobre el entrevistat (nom, responsabilitat a l’ Empresa, experiència, perfil

(Tècnic, planificació, direcció, etc.):
Anònim


Dades de la empresa del entrevistat (Nom, sector, clients, etc):

Telefònica


Quins són els Plans de la seva empresa per estendre la xarxa de banda molt

ampla:
Els Plans de Telefònica sobre la Banda Molt Ampla no es faran públics fins que existeixi una
reglamentació definitiva , sobre las NGN’s. Com saben, a Espanya

hi ha en discussió una

consulta pública sobre aquest tema per part de la CMT, i en el si de la UE, s’ esta discutint
quines han de ser les Directives de caràcter general per Europa.


Quin es el criteri de la seva empresa per atendre el desplegament dels serveis de

banda molt ample (50 Mb/s), al territori de Catalunya.
Quan hi ha una petició d’ aquest tipus de servei, es fa un estudi especial per atendre al client, i
després de una negociació comercial, si la xarxa existent no permet connectar-lo directament, s’
executa un projecte específic per constituir el circuit adient dintre la xarxa de FO que Telefònica
ja disposa . La majoria de les peticions són d’ empreses.


Com veuen el projecte de Rubrera On-light, sempre considerant que només es

planteja per a municipis de menys de 10.000 h.
Interessant però no es útil per Telefònica, perquè ja construirem la nostre pròpia xarxa, serà
desplegada amb gran facilitat

dintre la extensa infraestructura existent que ja disposem a

Rubrera.


Com veuen el paper de l’ Administració Pública per proveir les telecomunicacions

de banda molt ample (> 50 Mb/s) a àrees que no són rendibles a mig termini.
Nosaltres creiem que en un sistema de serveis liberalitzats, l’administració Pública no hi hauria
de interferir en les forces del lliure mercat, que a mig termini ja respon donant servei a tots als
ciutadans, i no ha de representar cap mena de despesa per aquestes Administracions, que
gestionen diners de tothom.
De totes maneres, si hi ha alguns punts a on la cobertura per aquest tipus de xarxa, seria difícil
de rendibilitzar, les Administracions Públiques podrien subvencionar econòmicament i
excepcionalment, a les Operadores de Xarxa de telecomunicacions privades,
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anticipessin la cobertura d’ aquestes àrees, de igual manera que s’ està fent per el ADSL i
mòbils.


Quines són les condicions de la seva empresa per acceptar el us de una xarxa

neutre de fibra òptica
Cap, perquè no creiem necessari utilitzar-la, ja que els nostres Plans són les de tenir una xarxa
completa de cables de fibres òptiques.


La seva Empresa podria utilitzar una xarxa municipal neutre, oberta a tots, si les

condicions econòmiques de desplegament fossin semblant a les de l’ Eixample de
Barcelona.
Per Telefònica, com s’ ha dit abans no creiem necessari utilitzar cap xarxa que no sigui la
pròpia.


Quan estaria disposat a pagar la seva empresa per aquet servei?

Res, per els comentaris anteriors.


Si no esta interessada, com podria justificar el no us de una xarxa d’ aquest

tipus, o quines alternatives proposa
Telefònica, com ja s’ ha dit anteriorment, te previst cobrir tot el territori de Catalunya amb una
xarxa de cables de fibres òptiques, però no pot especificar les dates per falta de concreció
reglamentaria.


Quina seria el mètode de oferir el servei final al client? (VDSL, FTTH, etc.)

Telefònica, com ja fa sempre, s’ ha adaptarà a les exigències dels seus clients, podem oferir els
tipus d’ aquests serveis que m’ ha enumerat.


Com podria col·laborar el Ajuntament perquè la seva empresa estengui la

mateixa xarxa que s’ esta implantant a les ciutats, en aquest moment.
Realment els Ajuntaments poden ajudar a Telefònica perquè estengui aquest tipus de xarxa, de
la següent forma:
-Reduint els terminis de les llicencies de les obres que s’ ha de fer a les vies públiques
-Informen als ciutadans i als propietaris del edificis de la importància d’ questa nova xarxa,
perquè facilitin els permisos particulars, per poder fer els cablejats.
-Promovent cursos de formació per el us de les noves tecnologies
-Contracten serveis que necessiten banda molt ample per els edificis municipals
-En casos excepcionals, fent contribucions econòmiques com a subvenció per anticipar els plans
de Telefònica per aquest municipi.


Si atenent a les seves condicions, utilitzessin la xarxa neutre, estarien

interessats contractar la instal·lació de les escomeses i el ONU a una empresa
municipal o local que satisfés les seves exigències econòmiques?
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No, perquè Telefònica ja te un contracta general per aquest tipus de instal·lacions a preus
reduïts, degut a quantitat d’ obra que executa.
Xavier Peiró


Dades sobre el entrevistat (nom, responsabilitat a l’ Empresa, experiència, perfil

(Tècnic, planificació, direcció, etc.):
Nom: Xavier Peiró
Responsabilitat: Director Executiu
Experiència: 25 anys
Perfil: Directiu


Dades de la empresa del entrevistat (Nom, sector, clients, etc):
Nom: I2cat
Sector: Innovació
Clients: Empreses Telecomunicacions i audiovisuals



Existeixen plans a la seva empresa per desplegar un xarxa de banda molt
ampla?
Si, però només per recerca.



Quin es el criteri de la seva empresa pel desplegament dels serveis de banda
molt ample (50 Mb/s) al territori de Catalunya?
Que existeixin projectes de innovació que pel desenvolupament precisin molt d’ample de
banda.



Com veuen el projecte de Rubrera On-ligth?(Sempre considerant que només es
planteja per a municipis de menys de 10.000 h)
Cada cop més les administracions públiques realitzen inversions en infraestructura física
(fiber) de telecomunicacions per atreure la prestació dels serveis per part dels operadors.



Com veuen el paper de l’ Administració Pública per proveir les telecomunicacions
de banda molt ample (> 50 Mb/s) a àrees que no són rentables a mig termini?
Paper dinamitzador i inversor en infraestructura, no en l’àmbit de la prestació dels serveis
finals.



Quines són les condicions de la seva empresa per acceptar l’ús d’una xarxa
neutre de fibra òptica?
Que disposi d’una qualitat acceptable i un preu raonable.



La seva Empresa podria utilitzar una xarxa municipal neutre, oberta a tots, si les
condicions econòmiques de desplegament fossin semblant a les de l’ Eixample
de Barcelona?
Si, no hi ha cap problema.



Quan estaria disposat a pagar la seva empresa per aquet servei?
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El mateix que actualment es paga al mercat, preus de mercat


Si no esta interessada, com podria justificar el no ús d’una xarxa d’ aquest tipus?
o quines alternatives proposa?
Estic interessat



Quina seria el mètode de oferir el servei final al client? (VDSL, FTTH, etc.)
Si es una nova infraestructura proposaria FTTx.



Com podria col·laborar l’Ajuntament perquè la seva empresa desplegui la
mateixa xarxa que s’està implantant a les ciutats en aquest moment?
...



Si atenent a les seves condicions, utilitzessin la xarxa neutre, estarien
interessats contractar la instal·lació de les escomeses i el ONU a una empresa
municipal o local que satisfés les seves exigències econòmiques?
Trobo interessant realitzar el desplegament fins a casa del client.

Jordi Bosch


Dades sobre el entrevistat (nom, responsabilitat, experiència, perfil (Tècnic,

planificació, direcció, etc.)). Si vols que l’entrevista sigui anònima indica-ho aquí.
Jordi Bosch Garcia – enginyer en telecomunicacions
Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Generalitat de Catalunya


Quins són els Plans de la Generalitat per estendre la xarxa de banda molt ampla.

La Generalitat, conjuntament amb el món local, a través del consorci municipal Localret, ha
creat un consorci (ITCAT - infraestructures de telecomunicacions de Catalunya) per tal de fer
arribar la fibra òptica arreu del territori.
En 10 anys, es vol arribar amb fibra òptica als 946 ajuntaments de Catalunya, i en cada
municipi fer una anella que uneixi tots els edificis públics, tant de la Generalitat com del món
local. És doncs una xarxa d’autoprestació que serà desplegada i gestionada per un agent privat
previ adjudicació d’una licitació pública a tal efecte. Qui gestioni la xarxa tindrà la possibilitat de
donar serveis majoristes.


Quin es el criteri de la Generalitat per atendre el desplegament dels serveis de

banda molt ample (50 Mb/s) al territori de Catalunya.
El criteri és arribar arreu, ja que es defensa la inclusió de la banda ampla com a servei
universal, ja que esdevé un factor de cohesió territorial i de desenvolupament econòmic.


Com veu la Generalitat el projecte de Rubrera On-ligth, sempre considerant que

només es planteja per a municipis de menys de 10.000 habitants.
Molt positiu. Caldria veure les sinèrgies entre aquest projecte i el de ITcat.
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Quines creus que serien les condicions de les empreses per acceptar l’ús d’una

xarxa neutre de fibra òptica.
En gran part del país, els operadors de serveis no faran la inversió per ells mateixos. Per tant,
si l’oferta majorista és competitiva, vindran sols.


Quina creus que serà la posició de l’operadora dominant? i de les altres?

En pobles de menys de 10.000 habitants, l’operador dominant no reaccionarà, i menys si és un
projecte que s’adscriu a un únic municipi. El mateix pel que fa a la resta d’operadores.


Hi hauria alguna possibilitat que la Generalitat induís les operadores a utilitzar la

xarxa.
Ja s’està fent. No hi hauria cap problema, tot i que sense capacitat reguladora és molt
complicat.


Creus que el projecte pot tenir èxit? Quins creus que són els problemes que

podria tenir?
Pot tenir èxit en la mesura que el desplegament es faci ja d’acord amb un operador de serveis
disposat a utilitzar la infraestructura. La implicació de l’ajuntament en el projecte és molt
important per facilitat i abaratir el desplegament. Buscar sinèrgies amb ITCAT és també molt
important.


Si les operadores no estiguessin interessades, quines alternatives proposaries.

Arribar a un acord amb ITCAT i que aquest gestionés la xarxa un cop construïda juntament
amb la que dona cobertura arreu del país


Quina ajuda podria oferir la Generalitat per dur a terme aquest projecte.

Hi ha línies de subvenció FEDER i també a través del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis)
Joan Carles Díaz


Dades sobre el entrevistat (nom, responsabilitat a l’ Empresa, experiència, perfil

(Tècnic, planificació, direcció, etc.):
Nom: Joan Carles Diaz
Responsabilitat: Director comercial
Experiència: 10 anys
Perfil: Directiu


Dades de l’empresa de l’entrevistat
Nom: Nexica
Sector: ISP
Clients: Sector empresarials



Quins són els Plans de la seva empresa per estendre la xarxa de banda molt
ampla?

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 215/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

216/380

Nosaltres som una ISP no una operadora. Els plans d’oferir connexió de banda ampla als
nostres clients i són però nosaltres no tenim xarxa pròpia això fa que depenguem dels
grans.


Quin es el criteri de la seva empresa per atendre el desplegament dels serveis de
banda molt ample (50 Mb/s) al territori de Catalunya.
Tal com et deia nosaltres subcontractem la connexió a operadores com Alpi, Albura o
Telefónica. Depèn del que facin ells nosaltres seguirem darrera.



Com veuen el projecte de Rubrera-Onligth, sempre considerant que només es
planteja per a municipis de menys de 10.000 h.
És una bona iniciativa però cal que conciliïn molts aspectes per tal de que arribi a bon fi.



Com veuen el paper de l’ Administració Pública per proveir les telecomunicacions
de banda molt ample (> 50 Mb/s) a àrees que no són rentables a mig termini.
Bé, sempre i quan no siguin els únics. Personalment em sembla que es repeteix la història.



Quines són les condicions de la seva empresa per acceptar el us de una xarxa
neutre de fibra òptica
Abast i qualitat de servei.



La seva Empresa podria utilitzar una xarxa municipal neutre, oberta a tots, si les
condicions econòmiques de desplegament fossin semblant a les de l’ Eixample
de Barcelona.
No



Quan estaria disposat a pagar la seva empresa per aquet servei?
El mateix preu que els actuals.



Si no esta interessada, com podria justificar el no us de una xarxa d’ aquest
tipus, o quines alternatives proposa
Que el nostre mercat no es troba en aquest sector de serveis.



Quina seria el mètode de oferir el servei final al client? (VDSL, FTTH, etc.)
Suposo que seria VDSL



Com podria col·laborar el Ajuntament perquè la seva empresa estengui la
mateixa xarxa que s’ esta implantant a les ciutats en aquest moment
No despleguem xarxa ja que no es el nostre mercat.



Si atenent a les seves condicions, utilitzessin la xarxa neutre, estarien
interessats contractar la instal·lació de les escomeses i el ONU a una empresa
municipal o local que satisfés les seves exigències econòmiques?
Estaríem disposats a llogar-ho a l’empresa pública.
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Al-Pi


Dades sobre el entrevistat
Anònim



Dades de la empresa del entrevistat
Nom: Al-Pi Telecomunicacions
Sector: Telecomunicacions
Clients: Empreses, Sectors Comercials i Pimes



Existeixen plans a la seva empresa per desplegar un xarxa de banda molt
ampla?
Si, ja s’està aplicant la xarxa Giganet a l’anell metropolità de Barcelona, basada en Ethernet
sobre fibra òptica.



Quin es el criteri de la seva empresa pel desplegament dels serveis de banda
molt ample (50 Mb/s) al territori de Catalunya?
Que existeixin projectes de innovació que pel desenvolupament precisin molt d’ample de
banda.



Com veuen el projecte de Rubrera On-ligth?(Sempre considerant que només es
planteja per a municipis de menys de 10.000 h)
És un projecte interessant i que pot provocar reaccions als operadors per tal de disminuir la
bretxa digital.



Com veuen el paper de l’ Administració Pública per proveir les telecomunicacions
de banda molt ample (> 50 Mb/s) a àrees que no són rentables a mig termini?
Paper dinamitzador i inversor en infraestructures, no en l’àmbit de la prestació dels serveis
finals.



Quines són les condicions de la seva empresa per acceptar l’ús d’una xarxa
neutre de fibra òptica?
Que disposi d’una qualitat acceptable i un preu raonable.



La seva Empresa podria utilitzar una xarxa municipal neutre, oberta a tots, si les
condicions econòmiques de desplegament fossin semblant a les de l’ Eixample
de Barcelona?
Si, no hi ha cap problema.



Quan estaria disposat a pagar la seva empresa per aquet servei?
El mateix que actualment es paga al mercat, preus de mercat



Si no esta interessada, com podria justificar el no ús d’una xarxa d’ aquest tipus?
o quines alternatives proposa?
Estem interessats
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Quina seria el mètode de oferir el servei final al client? (VDSL, FTTH, etc.)
Si es una nova infraestructura proposaria FTTx.



Com podria col·laborar l’Ajuntament perquè la seva empresa desplegui la
mateixa xarxa que s’està implantant a les ciutats en aquest moment?
Podria col·laborar assegurant a Al-Pi que al menys el serveis a les administracions públiques
de la població.



Si atenent a les seves condicions, utilitzessin la xarxa neutre, estarien
interessats contractar la instal·lació de les escomeses i el ONU a una empresa
municipal o local que satisfés les seves exigències econòmiques?
Trobo interessant realitzar el desplegament fins a l’empresa final.
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Annexe VI: Pla de Projecte
Creació de EDT
Per al projecte de la creació i desplega de la xarxa de fibra òptica a Rubrera s'ha creat el
següent EDT amb els productes (empresa i xarxa), integració i probes i gestió de projectes.
Per a cadascun dels camps s'ha detallat les activitats que es poden realitzar a primer nivell
sense entrar en molt de detall.
1. EMPRESA
a. Tramites de finançament
i. Estudi de viabilitat
ii. Estudi de costos
iii. Estudi de beneficis
b. Tràmits legals
i. Legalització de la empresa Rubrera On-light
ii. Creació d’estatuts de la empresa
c.

Creació departamental de la empresa
i. Contractació del personal de cada departament
ii. Formació de personal

*** La infraestructura de l'empresa es tracta en l'apartat de la EDT d'integració i proves
2. XARXA
a. Xarxa de Polígon Industrial
i. Disseny físic i lògic
1. Tràmits legals
2. Generació de documentació
ii. Desplegament
1. Contractes amb constructors
2. Contractes amb els proveïdores de materials
3. Petició de llicencies
4. Desplegament de canalitzacions, fibres i pericons
iii. Probes de test del desplegament
b. xarxa del Nucleó Urbà
i. Disseny
1. Tramites legals
2. Generació de documentació
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ii. Desplegament
1. Contractes amb constructors
2. Contracte amb els proveïdores de materials
3. Petició de llicencies
4. Desplegament de canalitzacions, fibres i pericons
iii. Probes de test del desplegament
c.

Xarxa de les Urbanitzacions
i. Disseny
1. Tramites legals
2. Generació de documentació
ii. Desplegament
1. Contractes amb constructores
2. Contracte amb els provadores de materials
3. Petició de llicencies
4. Desplegament de canalitzacions, fibres i pericons
iii. Probes de test del desplegament

d. Xarxa de la Central Office
i. Disseny
1. Tramites legals
2. Generació de documentació
ii. Desplegament
1. Contractes amb constructores
2. Contracte amb els provadores de materials
3. Petició de llicencies
4. Desplegament de canalitzacions, fibres i pericons
iii. Probes de test del desplegament
e. Formació a empleats
i. Preparació del la documentació de la formació
ii. Formació del equipament
iii. Formació de las instal·lacions
iv. Formació en los serveis oferts
v. Formació en las aplicacions utilitzades per la gestió del servei
3. INTEGRACIÓ I PROBES:
a. Creació de la Central Office
b. Implantació del sistema de xarxes i serveis
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Implantació de sistemes administratives de gestió i manteniment de la xarxa

d. Probes de test per garantir el bo funcionament
e. Habilitació de accés a altres operadores
i. Preacords amb altres operadores
ii. Connexió amb les operadores de serveis
iii. Probes de test per la correcta comunicació amb altres operadores
4. GESTIÓ DE PROJECTE
a. Planificació
b. Reunions
c.

Administració

Cronograma General del projecte
El present projecte es compon de dues parts, la primera d'elles consisteix en la creació de
l'empresa pública Rubrera On-light que gestionarà i portarà a terme el desplegament de la
xarxa de fibra òptica a Rubrera.
El projecte de creació d'una empresa publica en la població de Rubrera i el posterior
desplegament d'una xarxa de fibra òptica que proveirà als operadors de serveis la possibilitat
d'oferir serveis de banda molt ampla en Rubrera es compon de les fases que es poden veure en
el següent diagrama de Gantt:

Figura 59. Diagrama Gantt per fases del projecte
En l'anterior diagrama de Gantt podem veure les diferents fases amb les dependències que hi
ha entre cadascuna d'elles i la durada indicada en la barra temporal superior.
Seguidament es pot observar el diagrama de perl que s'ha realitzat per a reflectir amb mes
detall les dependències entre les diferents fases. A partir de la seva anàlisi on s'indiquen les
dates d'inici i fi i la durada per a cadascuna de les fases s'ha pogut indicar el camí critico del
projecte.
El diagrama de Perl s'adjunta a continuació on s'ha indicat el camí critico amb vermell i la lletra
en negreta. Els camins no crítics s'han indicat amb línia de punts.
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Figura 60 Diagrama de Perl del projecte
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Per a cadascuna de les fases s'ha descrit una fita que es mostra en la següent taula:
Fita 1: El primer de les fites d'aquest projecte és la creació de l'empresa Rubrera On-light.
Aquesta composta per un solo entregable que és la pròpia empresa per al dia 07/11/2008. Amb
responsable el gerent de Rubrera On-light.
Fita 2: Aquesta fita és el disseny i preparatius del projecte el qual s'espera per al 03/02/2009 i
es compon de diversos entregables:


Disseny per al/3 12/2008 amb responsable l'equip de ingeriria



Material per al 02/02/2009 amb responsable el departament comercial

Fita 3: La tercera fita és la xarxa de fibra òptica en la població de Rubrera para el dia
26/05/2009 i es compon dels següents entregables:
Nº

NOM ENTREGABLE

RESPONSABLE

DATAS

1

Central Office

Ingeriria

10/03/2009

2

Xarxa en el Nucleó Urbà

Ingeriria

16/04/2009

3

Xarxa en el Polígon Industrial

Ingeriria

06/04/2009

4

Operadores

Ingeriria

19/05/2009

5

Xarxa en Can'amat

Ingeriria

28/04/2009

6

Xarxa en Las Carpas

Ingeriria

08/05/2009

7

Xarxa en Can Villalba

Ingeriria

20/05/2009

Taula 18. Entregables de la fita 3
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Stakeholders del projecte
Actors

Nivell de compromís
Resistència

Deixar fer

Director del projecte

Ajuda si

Suport al

requerida

projecte
XV

Organització executant

V

X

Membres del equip de projecte

V

X

Administració pública

V

X

Operadores

V

Operadora dominant

V

CMT

V

X

X
X

Habitants

VX

Ajuntament

VX

Subministradores
Associacions ecologistes

V

X

Associacions de veïns (per obres)

V

X

Empreses subcontractades
V: Posició actual

V

X

X

V

X: Posició desitjada
Taula 19 Llistat Stakeholders

Per a poder augmentar o mantenir el nivell de compromís dels actors prèviament descrits,
caldrà treballar en això. Les accions previstes són:


Director de Projecte. Per a mantenir el nivell de compromís del director del projecte en
aquests nivells, serà necessari oferir-li incentius perquè segueixi oferint tota la seva
voluntat al projecte.



Organització executant. És necessària la col·laboració total de l'organització executant.
Per a això, mitjançant campanyes de màrqueting i conscienciació es pretén adoptin una
posició més favorable de suport al projecte.



Membres de l'equip del projecte. AL principi es troba en la posició d'ajuda si requerida.
Per a promoure el seu suport al projecte i arribar fins al punt suport al projecte serà
necessari oferir incentius al personal per a obtenir un major suport d'ells. De la mateixa
forma, altra forma d'augmentar el seu suport és fent-los sentir com part del projecte.



Administració pública. Es tracta d'organismes que mostren recels als canvis. Per això,
mitjançant campanyes de conscienciació sorprèn elevar el seu suport al projecte,
juntament amb accions que els faci sentir partícips d'ella.
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Operadores. La majoria de les operadores mantindrà una posició neutral sobre el
projecte i no posaran gran oposició a ell. Però es vol aconseguir el major suport al
mateix. Per això, s'haurà de realitzar una àrdua tasca comercial per a convèncer-los
que és un projecte els beneficiaris directes del qual són ells també.



Operador dominant. L'actitud de l'operador dominant serà completament contreia a la
realització del projecte. Amb l'objectiu d'aconseguir canviar la seva actitud i que deixin
fer el projecte, serà necessari realitzar una gran activitat de conscienciació dels
beneficis d'aquest.



CMT. Pot ser que el regulador del mercat oposi certa resistència al començament del
projecte, ja que es pot donar el cas que vegin el projecte com una amenaça. Per a
posicionar-los en la posició d'ajuda requerida farà falta conscienciar-los perquè
comprovin que els objectius del projecte només són l'augment de la competència.



Habitants. Aquesta previst que els habitants mostrin una actitud favorable al projecte
en tot moment. De totes maneres, per a mantenir aquesta bona actitud sobre ella serà
necessari realitzar campanyes comercials per a divulgar els beneficis del projecte.



Ajuntament. Es tracta d'un organisme oficial que impulsarà el projecte, però perquè
segueixi apostant per ell s'haurien de realitzar reunions i exposicions del grau de
compliment dels objectius.



Subministradors. Amb reunions i fent-los partícips en el projecte als subministradors
s'aconseguirà que aquests desenvolupin una actitud més favorable cap al projecte.



Associacions ecologistes. Pot succeir que les associacions ecologistes es mostrin en
contra de la realització del projecte. Per a aconseguir una actitud a més favorable i que
deixin realitzar el projecte serà necessari realitzar reunions i transmetre'ls el mínim
impacte ecològic que tenen els treballs.



Associacions de veïns (per obres). En el cas de les associacions de veïns poden
presentar problemes a l'hora de facilitar el desplegament de la xarxa per les façanes
dels seus habitatges. Per això, caldrà realitzar campanyes de conscienciació per a
transmetre'ls els beneficis del projecte i aconseguir el seu suport.



Empreses subcontractades. Les empreses subcontractades mostraran una actitud de
suport, però es vol aconseguir un suport total al projecte. Per això, fent-los partícips en
el projecte es pretén aconseguir un suport major.
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Organització del projecte
En aquest apartat es va a definir l'organització del projecte respecte als recursos humans
necessaris. En primer lloc es presentessin les necessitats en recursos, seguidament es definiran
els rols de cada unió d'ells i finalment es realitzés la matriu de responsabilitats.

Organigrama del projecte
L'organigrama dels rols que intervenen en aquest projecte és el següent:

Figura 61 Organigrama de rols del projecte
En la imatge anterior s'ha volgut reflectir l'organigrama de Rubrera On-light amb els rols que
intervenen durant el projecte de creació de l'empresa i desplegament de xarxa.
En aquest organigrama veiem que de l'adreça tècnica depenen el departament financer, el
departament comercial i el departament tècnic durant el les fases del projecte. Del primer, el
departament financer podrem dir que una administrativa és la qual ocupa els treballs
relacionats amb la primera fase de creació de l'empresa.
Per altra banda, el departament comercial ocupa una part important en l'entrada dels operadors
a la xarxa de Rubrera On-light. En el departament tècnic estarà compost amb un Enginyer
Superior que estarà al càrrec de l'adreça i un enginyer tècnic en telecomunicacions que donarà
suport a adreça. Evidentment, en cadascun d'aquests departaments tindrem a mes gent quan
l'empresa i la xarxa aquest en explotació però durant la creació i desplegament de la xarxa els
departaments i personal descrit seran els quals intervindran.
Finalment, hem de ressaltar els serveis que es necessiten esporàdicament i que seran
contractats de forma externa. Aquests serveis seran la constructora que va a fer l'obra i una
gestoria perquè ens faci els primers tràmits per a l'empresa.

Rols
Segons l'anterior organigrama de l'empresa Rubrera On-light del projecte en que se esta
tractant s'han definit els rols que es vana requerir per a treure a davant el projecte. Per a la
creació de l'empresa es van a necessitar els següents rols:
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Gerent: El gerent de l'empresa Rubrera On-light haurà de liderar l'empresa i prendre les
decisions mes importants al llarg del cicle de vida de l'empresa de Rubrera Onlight.
Administrativa: La persona que ocupi aquest lloc haurà de ser l'encarregada de liderar el
departament organitzant-lo i llençar a davant els primers passos de l'empresa Rubrera On-light
al costat del desplegament de xarxa.
Advocat: Aquest servei serà contractat de manera externa mitjançant una gestora perquè faciliti
els tramitis de creació de Rubrera On-light.
Per al desplegament de la xarxa de fibra òptica s'han definit com necessaris els següents rols:
Enginyer Superior de Telecomunicacions: Aquest perfil liderar el departament tècnic així com
també el disseny i desplegament de la xarxa en Rubrera.
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions/Informàtica: Serà un perfil que seguirà les directrius de
l'Enginyer Superior durant el disseny i desplegament de la xarxa en Rubrera.
Constructora: Aquest servei serà contractat de manera externa amb la finalitat de minimitzar els
costos. Estaran sota les directrius i supervisió de l'Enginyer Superior amb la finalitat de seguir el
definit en el disseny de la xarxa de Rubrera On-light.

Matriu de responsabilitats
Després de la definició dels perfils necessaris en l'apartat anterior, s'ha realitzat per a cadascun
d'ells la matriu de responsabilitats on s'assigna a cada rol el seu paper en les diferents fases del
projecte. Els rols definits en l'apartat anterior són els quals hem inclòs en la matriu de
responsabilitats:
IS  Enginyer Superior
IT  Enginyer Tècnic
AD  Administrativa
GER  Gerent
GEST  Gestora
COMER  Comercial
CONST  Constructora
AUDIT  Auditoria de qualitat
A partir dels rols i las fases la matriu de responsabilitats es la següent:
MATRIU
FASES

PERSONA
ENG. SUP

ENG. TÈC

ADMIN

GER

GEST

COMER

CONST

Tramites financers

I

I

R

A

T

I

-

Tramites Legals

I

I

T

A

R

I

-

Disseny

R

T

I

A

-

I

-
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T

I

T

A

-

R

-

Desplegament

R/A

T

I

I

-

I

T

Qualitat

R/A

T

I

I

-

-

T

R

T

I

A

-

-

-

Posta a punt de la xarxa
T: Treballador

R: Responsable

A: Aprova

I: Informat

Taula 20 Matriu de responsabilitats segons els rols descrits

Pla de qualitat
Es pretén donar un enfocament dels passos a seguir durant el desplegament de la xarxa amb la
finalitat d'assegurar uns mínims de qualitat.

Planificació de qualitat
Per a aconseguir la qualitat esperada en el desplegament s'han detectat que al treballar amb
fibra fosca ens afecten les següents normatives:
ITU-T G.911:
Multimode G.651
Monomode G.652
IEC (Internacional Engineering Consortium) 793
De les anteriors normes determinarem els paràmetres que mes endavant compondran els tests
de qualitat. Cadascuna d'aquestes normes no diu com ha de ser la fibra i com s'ha de tractar
durant el desplegament segons si és monomode o multimode.

Assegurament de qualitat
En el projecte de desplegament de la xarxa de fibra òptica en la població de Rubrera es van a
aplicar diferents estratègies amb la finalitat de dur un control exhaustiu de qualitat.
Per a realitzar una assegurament de la qualitat de manera sistemàtica durant el desplegament
de la xarxa a Rubrera es realitzessin Checkpoints cada setmana per part de l'Enginyer Superior
que és el cap de projecte. En aquests checkpoints el cap de projecte haurà de realitzar una pla
que contingui:


Estat del projecte



Desviacions del pla i possibles solucions a aquestes



Possibles canvis a realitzar



Excepcions transcorregudes en el període



Incidents durant la setmana

Si fos necessari es lliura l'informe al comitè de seguiment que aquesta compost per membres
de l'Ajuntament de Rubrera On-light i del gerent de l'empresa.
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Per fi de cadascuna de les tasques l'Enginyer Superior serà l'encarregat de realitzar la revisió de
qualitat del treball fet fins al moment. El motiu d'aquestes revisions portades a terme pel cap de
projectes i el recurs clau per a cadascuna de les tasques servirà per a determinar la qualitat de
cadascun dels distints entregables que componen una tasca.
Amb aquestes revisions es va a comprovar que es compleixen paràmetres com els següents:


Diàmetre de camp modal



Diàmetre del revestiment



Longitud d'ona de cort de la fibra



No circularitat del revestiment



Coeficient d'atenuació



Coeficient de dispersió cromàtica

Si les dades obtingudes s'allunyen del que recomanen els estàndards hauríem de concloure
amb un informe al comitè de seguiment que indiqui els paràmetres ja indicats anteriorment:


Estat del projecte



Desviacions del pla i possibles solucions a aquestes



Possibles canvis a realitzar



Excepcions transcorregudes en el període



Incidents durant la setmana

S'espera que a partir d'aquesta informació el comitè de seguiment i l'equip tècnic pugui
prosseguir i assegurar la qualitat del projecte.

Control de qualitat
El control de qualitat es va a realitzar al final de cada fase de les quals s'ha definit en el
diagrama de Gantt. AL final de cada fase s'haurà de avaluar que la qualitat del desplegament és
l'esperat des de l'inici del projecte.
Al final de cada fase també s'haurà d'avaluar la viabilitat del projecte així com també el
compliment del calendari previst per a aprovar els plans posteriors.
En el Gantt que s'inclou en l'Annex II s'inclouen les fases de qualitat proposades pel pla de
qualitat.

Pla de Riscos
Per a fer front als riscos als quals s'enfrontarà el projecte de la forma més adequada possible
cal analitzar-los prèviament detalladament.
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Els riscos s'han obtingut mitjançant una anàlisi més profunda dels stakeholders. Del citat
anàlisis s'han extret els considerats més rellevants i s'han presentat com a riscos del projecte.
Posteriorment, per a una bona classificació, ens valdrem de la Matriu de riscos.

Matriu de riscos
En primer lloc s'analitzen els riscos oposats mitjançant la Matriu de riscos, per a posteriorment
passar a analitzar-los individualment.
Probabilitat

Impacto (de

(%)

-1 a +5)

50%

+4

2

40%

+5

1,6

30 %

+5

1,5

Risc 7: Avenç de les obres

30%

+4

1,2

Risc 6: retards en la logística

50%

+2

1

Risc 5: Problemes amb el personal

30%

+2

0,6

Risc 1: Creació de altres xarxes NGN

10 %

+5

0,5

Risc 2: Denegació administrativa

10%

+3

0,3

10 %

+3

0,3

1%

-1

-0,01

Risc
Risc 3: Falta d’interès de les
operadores
Risc 8: Complicacions polítiques
Risc 10: Suport extraordinari de les
operadores

Grau (P x I)

Risc 9: Utilització de les canalitzacions
de Telefónica per part de les
operadores alternatives
Risc 4: Manca de interès de part dels
habitants

Taula 21 Valoracio de riscos

Risc 1: Telefònica o altra operadora construïxen, encara que
parcialment (polígons industrials i centre de la població), la seva
pròpia xarxa NGA
Introducció:
Encara que en principi es tractaria d'una bona notícia que les operadores es prenguessin de
debò la implantació de les Xarxes de Nova Generació, en realitat es tracta d'un contratemps per
al projecte.
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D'una banda significa que una companyia de serveis ha començat a expandir la seva xarxa
d'accés a Rubrera i això és una bona notícia perquè significa un augment de la competència.
Però d'altra banda, el fet que sigui només una companyia la qual ho faci pot fer que a causa de
la reduïda grandària de mercat que significa el poble, cap altra operadora es plantegi entrar.
Per això, s'ha d'analitzar el fet de portar a terme el projecte, perquè en el fons es fa per a
premiar els interessos dels ciutadans i no les de la primera empresa que comenci a oferir
serveis.
D'altra banda cal tenir en compte la rendibilitat que vulgui obtenir l'empresa que crea la nova
xarxa. Es pot donar el cas que la companyia planegi la creació de la seva xarxa solament en
zones on a ella li resultin més rendibles, com pot ser el cas dels polígons industrials. Això
significaria que no tots els ciutadans tindrien accés a aquesta nova xarxa i crearia més
desigualtat juntament amb una major dificultat para Rubrera On-light de desplegar la xarxa.
A més, com s'exposa en el títol, existeix la possibilitat que la companyia que entrés fos la qual
majors beneficis té: Telefònica. Es pot preveure aquest fet perquè és la que major marges
d'actuació té. És a dir, la que té una millor posició respecte a les altres operadores per a entrar
en aquest negoci. Això faria que no es modifiqués l'escenari actual que s'exposa al
començament del projecte, ja que es tracta de la mateixa companyia que actualment ofereix
serveis i no es veuria incrementat la competència, només els serveis oferts.
Resumint tot el que s'ha dit en aquest apartat, la creació de la xarxa NGN d'una companyia
s'observa com una possible via de disminuir la competència, ja que la primera companyia que
entrés obtindria avantatges respecte a les posteriors. Pot succeir això, perquè crearia un
escenari de poca competència, ja que es crearia una gran barrera d'entrada per a les altres
possibles companyies que vulguin entrar i no hauria competència alguna.

Anàlisi:


Què: Construcció d’una xarxa NGN



Quan: Durant la definició del projecte



Afecció: Negatiu



Tipus de risc: Extern



Causes



o

Necessitat d’un escenari sense competència

o

Necessitat d’un escenari a on cap operadora vulgui invertir

Conseqüències
o

Redefinició parcial del projecte

o

Redefinició total del projecte
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Cancel·lació del projecte

Prevenció
o

Abans de començar a definir concretament el projecte cal realitzar una ronda
de contactes amb totes les operadores i autoritats competents per a conèixer
les seves intencions en la zona. En aquest cas, al tractar-se d'un estat prematur
del projecte, la responsabilitat serà del Director General. El termini de
realització de l'activitat serà de 1 mes. El cost aproximat de l'acció serà de 1000
€

o

Abans de començar la construcció de la xarxa parlar amb les operadores i
assegurar-se que els seus plans no inclouen a curt i llarg termini la implantació
d'una xarxa NGN en zona. En aquest cas, com en l'anterior, la responsabilitat
serà del Director General. El termini de realització de l'activitat serà de 1
setmana. El cost aproximat de l'acció serà de 200 €

o

Mantenir el contacte periòdic amb els responsables de les principals operadores
i autoritats competents per a conèixer de primera mà els seus plans i també
fer-los conèixer el nostre projecte. El responsable d'aquesta activitat serà el
departament comercial i per tant del Director Comercial. El termini durarà des
del començament fins al final de les obres de construcció de la xarxa. El cost
d'aquesta tasca serà de 1.400€.

Mesures correctives
Si s'observa interès per part d'alguna operadora de realitzar aquesta obra, s'haurà de
concertar una reunió amb els directius i exposar-los el projecte que es vol portar a
terme a Rubrera. Donant-los l'opció d'unir-se al projecte i explicant-los la falta de
necessitat de dues xarxes replicades.
Existiran dos responsables diferents d'aquesta feina durant el cicle de vida del projecte.
En primera instància la responsabilitat recaurà en el Director General, és a dir, des que
es comenci a preparar el projecte fins que es contracti al personal comercial.
Posteriorment, quan el departament comercial aquest en funcionament, serà la
responsabilitat del Director Comercial. El termini d'aquesta mesura serà similar al del
projecte sencer. D'altra banda, el cost aproximat serà de 2.000€ per any.

Risc 2: Denegació administrativa des d’òrgans competents
Introducció:
El projecte ha estat elaborat exhaustivament per a complir estrictament amb l'exposat per les
lleis aplicables. S'ha cuidat especialment no beneficiar a cap empresa i no emprar diners públics
per a crear serveis finals i crear competència a les empreses que ofereixen aquests serveis per
a evitar problemes legals.
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De totes maneres, és un risc que existeix i que pot ser que apareguin prohibicions o traves que
provinguin de diferents òrgans competents. Algunes d'elles poden ser:


CMT



Competència



Govern central



Generalitat

Anàlisi:


Què: Denegació de permisos



Quan: Fase inicial de las obres



Afecció: Negativa



Tipus de risc: Extern



Causes
o





Necessitat de permisos

Conseqüències
o

Desviaments en temps

o

Desviacions en costos

Prevenció y responsables
o

Actuar a cap segur, comunicar-se amb els òrgans competents prèviament
esmentats abans de començar el projecte i aconseguir el seu beneplàcit.
El responsable de realitzar aquest treball serà el Director General, més que
gens pel període en el qual s'haurà de realitzar.
El termini serà d'una setmana. El cost de l'acció ascendirà a 300€.

o

Sol·licitar els permisos abans de començar les obres o realitzar tasques que
tinguin alt cost, és a dir, a la bestreta.
En aquest cas el responsable serà el Director Tècnic.
El termini d'aquesta acció durarà el que durin les obres.
El cost serà de 200€.



Mesures correctives
Si s'observa l'augment de la dificultat en l'obtenció de permisos serà el moment
d'actuar. Es realitzarà una reunió amb l'òrgan competent en qüestió per a aclarir la
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situació i poder explicar en major amidada el projecte, el seu desenvolupament i el
possible impacte de no aconseguir les llicències degudes.
En aquest cas el responsable serà el Director Tècnic. El període del risc serà en la fase
inicial del projecte, mentre que el termini de resolució de la incidència serà de 1 mes
com a màxim.
El cost és majorment de temps i de supervisió. Es calcula que serà de 300€ el primer
any.

Risc 3: Poc interès de contractació per part de les operadores de
serveis
Introducció:
Altra opció és que les operadores de telecomunicacions no es mostrin interessades en el
projecte. Com s'ha explicat anteriorment en aquest document, es pretenen portar a terme una
sèrie d'entrevistes amb les operadores per a conèixer el seu interès en el projecte. Pot ser que
les operadores no mostrin cap tipus d'interès i que calgui replantejar-se la realització del
projecte.
Fins a ara, en les tres previsions que s'han realitzat per a conèixer les possibles situacions les
quals es pot trobar el projecte, s’ha comprovat que encara que l'operadora dominant
(Telefònica) no entri en el projecte, els objectius d'aquest poden ser factibles si les alternatives
s'impliquen en ella.
Si per contra, cap operadora volgués entrar a treballar amb Rubrera On-light, és de vital
importància el plantejar-se seguir amb el projecte. Cal procurar conèixer les intencions de les
operadores abans de començar ni tan sols amb la redacció del projecte. De totes maneres, si
no fos així, entra en joc el punt de desenvolupament dels treballs. Per a analitzar millor aquesta
situació s'ha plantejat una matriu.
Operadores interessats
Estat

de

Totes

desenvolupament
de les obres

Només

les

Algunes

alternatives

alternatives

dels

Ninguna

Sense

Seguir

Seguir

Replantejament

comença

endavant

endavant

del projecte

A

Seguir

Seguir

Replantejament

Parar

endavant

endavant

del projecte o

treballs,

re-planificació

replanificar i

camí

mitja
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replantejar
el projecto

Casi

Seguir

Seguir

terminades

endavant

endavant

Seguir endavant

Replanificar
i replantejar
el projecto

Taula 22 Matriu de jocs

Anàlisi:


Què: Falta d’interès per part de les operadores



Quan: Fase inicial del projecte



Afecció: Negativa



Tipus de risc: Extern



Causes
o





Necessitat de clients

Conseqüències
o

Replantejament parcial del projecte

o

Replantejament total del projecte

o

Desviaments en temps

o

Desviaments en costos

Prevenció
o

Abans de començar a redactar el projecte mantenir reunions amb les
operadores per a conèixer les seves opinions i plans de futur.
El responsable de realitzar aquest treball serà el Director General, pel període
inicial en el qual s'haurà de realitzar.
El termini serà d'un mes.
El cost de l'acció ascendirà a 300€.

o

Realitzar acords amb les operadores perquè utilitzin la xarxa una vegada aquest
construïda.
El responsable de realitzar aquest treball serà el Director General, més que
gens pel període en el qual s'haurà de realitzar.
El termini serà d'un mes.
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El cost de l'acció ascendirà a 800€.
o

Mantenir converses també amb les autoritats que puguin fer ús de la xarxa.
El responsable de realitzar aquest treball serà el Director General, més que
gens pel període en el qual s'haurà de realitzar.
El termini serà de dues setmanes.
El cost de l'acció ascendirà a 250€.



Mesures correctives
Si s'observa desinterès o disminució de clients finals contractats pels operadors,
s'engegaran els mecanismes adequats per a convèncer-los de la conveniència i
beneficis mutus d'utilitzar la xarxa de Rubrera On-light.
El responsable d'aquesta acció serà el Director de Projecte en la fase principal del
projecte. Després, una vegada que es disposi del departament comercial, serà el
Director Comercial l'únic responsable.
El termini de realització d'aquesta tindrà una durada similar al del projecte, ja que
caldrà realitzar-lo en paral·lel. El cost serà de 1.000€ a l'any.

Risc 4: Poc interès i implicació per part dels habitants de Rubrera
Introducció:
Aquest és un risc que no és molt transcendental per al projecte. Això és degut al fet que
actualment existeixen moltes formes de conscienciar als ciutadans dels beneficis de les noves
tecnologies.
De totes maneres, existeixen diversos tipus d'oposició dels ciutadans, segons el grau d'oposició
dels vilatjans. Algunes opcions poden ser les següents:


Falta de conscienciació de la ciutadania. Per a mitigar aquests efectes es poden realitzar
campanyes de conscienciació i altres activitats que mostrin a la ciutadania els punts
favorables del projecte.



Pot ser que els ciutadans mostrin rebuig a desplegar la infraestructura per les façanes
dels seus habitatges. Això es pot solucionar amb les mateixes mesures que en el cas
anterior. Altra opció és la d'oferir-los la reorganització dels diversos cables que creuen
les seves façanes per a convèncer-los o si no hi ha altre remei desplegar-los complint la
llei com convingui.



Altres grups d'acció pot ser que apareguin també en contra d'aquest projecte. Se
suposa que els ecologistes no es trobaran en contra del mateix, ja que no suposa cap
dany a l'ecosistema. Pot ser que en comptes dels ecologistes, els opositors siguin grups
polítics o altres grups d'acció. En aquest cas caldrà analitzar la situació i realitzar altra
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anàlisi de com actuar juntament amb les mesures prèviament comentades com
conscienciació.

Anàlisi:


Què: Falta d’interès per part dels habitants



Quan: Fase inicial y desplegament



Afecció: Negativa



Tipus de risc: Extern



Causes



o

Necessitat de clients finals

o

Necessitat de que sigui un projecte integrat en la societat

Conseqüències
o



Esforços en la divulgació dels beneficis

Prevenció
o

Campanyes de conscienciació per a la ciutadania per a transmetre'ls els
beneficis del projecte.
El departament encarregat de realitzar les labors citades és el departament
comercial, pel que el responsable serà el Director Comercial.
El termini d'això serà d'igual durada que el projecte.
Es calcula que el cost serà de 1500€ anuals.



Mesures correctives
Si s'observa desinterès de part dels ciutadans per la xarxa, serà l'hora d'augmentar les
campanyes de conscienciació i mostrar als habitants els beneficis de la xarxa de
Rubrera On-light.
El responsable és el Director General.
El termini durarà el mateix temps que el projecte.
Es calcula que el cost serà de 300€ anuals per qüestions de supervisió. De totes
maneres, en el cas de detectar-se el risc, els riscos ascendirien a 3.000€.
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Risc 5: Problemes amb el personal
Introducció
Altra cosa que pot succeir en l'execució de les obres és que hagi problemes amb el personal a
causa del reduït grandària que pugui tenir la plantilla. Dita d'altra forma, que els coneixements
del personal no siguin els adequats o suficients per a portar a terme aquest tipus de projectes.
La contractació es podrà realitzar mitjançant el departament de recursos humans de
l'ajuntament o mitjançant una empresa externa. En ambdós casos pot ocórrer que falli aquest
aspecte.

Anàlisi:


Què: Problemes con el personal



Quan: Fase inicial de projecto



Afecció: Negativa



Tipus de risc: Intern



Causes o Disposar de personal limitat



Conseqüències



o

Desviaments en temps

o

Desviaments en cost

o

Necessitat d'ajuda externa

Prevenció
o

Seleccionar el personal de forma precisa perquè es cobreixin les necessitats de
coneixement tècnic del projecte.
El responsable d'evitar que això succeeixi mitjançant les pautes prèviament
descrites és el Director de Recursos Humans.
L'activitat durarà el període de contractació del personal.
El cost de l'acció serà de 400€.

o

Abans de començar la selecció del personal classificar els coneixements
necessaris per a portar a terme el projecte. Després contractar els treballadors
amb un perfil donat i seguint les indicacions de les necessitats.
El responsable serà el Director de Recursos Humans.
L'activitat durarà dos mesos.
El cost de l'acció serà de 600€.
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Contractar una empresa externa per a desenvolupar els treballs per als quals
els coneixements específics dels tècnics prèviament contractats no són
suficients.
El responsable serà el Director de Recursos Humans.
L'activitat durarà el que durin els treballs externalitats, segons el convingut.
El cost de l'acció serà de 7.000€.



Mesures correctives
Si s'observa desinterès o disminució de clients finals contractats pels operadors,
s'engegaran els mecanismes adequats per a convèncer-los de la conveniència i
beneficis mutus d'utilitzar la xarxa de Rubrera On-light.
El responsable d'aquesta acció serà el Director de Projecte en la fase principal del
projecte. Després, una vegada que es disposi del departament comercial, serà el
Director Comercial l'únic responsable.
El termini de realització d'aquesta tindrà una durada similar al del projecte, ja que
caldrà realitzar-lo en paral·lel.
El cost serà de 1.000€ a l'any.

Risc 6: Complicacions en la logística de distribució del material
Introducció
Tota activitat que depèn de subministrament de material de part de terceres empreses està
exposada a les demores que pot sofrir aquest subministrament. En última instància aquest
retard pot traslladar-se al mateix projecte, repercutint en els terminis d'aquest.
El projecte disposa de dates molt concretes perquè s'engegui. Per això, aquest fet pot tenir
conseqüències factibles si el retard és considerable.

Anàlisi:


Què: Retards en la logística



Quan: Començament de les obres



Afecció: Negativa



Tipus de risc: Extern



Causes
o

Ser subministrats per una tercera empresa
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Conseqüències
o

Desviaments en el temps

o

Desviaments en costos

Prevenció
o

Sol·licitar el material a utilitzar a la bestreta.
El responsable serà el Director Tècnic.
El termini de l'acció durarà la fase d'obres del projecte, és a dir, fases en els
quals se sol·licitarà el material.
El cost serà de 400€.

o

AL contractar el subministrador indicar sancions en el cas que el
subministrament s'endarrereixi.
El responsable serà el Director Tècnic.
El termini de l'acció durarà la fase d'obres del projecte, és a dir, fases en els
quals se sol·licitarà el material.
Aquesta acció només tindràs costos temporals, no despeses econòmiques.



Mesures correctives
Si es detecten problemes amb el subministrament es posarà en contacte immediatament
amb el subministrador per a pal·liar els problemes com més aviat.
En aquest cas, el responsable de l'adequada arribada del material serà el Director Tècnic.
El risc romandrà present tot durant la fase de desplegament de la xarxa.
Si es detecten problemes, el termini de resolució serà d'una setmana.
Es valora aquesta activitat en 300€ durant la fase del desplegament en concepte de
supervisió.

Risc 7: Avançar l’execució de les obres
Introducció
Altre risc que cal gestionar adequadament per a explotar-lo és la possibilitat que existeix que
s'avanci l'execució de les obres.
Es pot treballar per a aconseguir que això succeeixi, o pot ser que venja de la mà de l'empresa
adjudicatària del servei.
Sigui menjo fos, és un fet a explotar, perquè beneficia els terminis d'execució del projecte.
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Anàlisi:


Què: Avenç de les obres



Quan: Començament de les obres



Afecció: Positiva



Tipus de reg: Extern



Causes
o





Realitzar l'obra per una empresa externa

Conseqüències
o

Desviaments en el temps

o

Desviaments en costos

o

Desviaments en qualitat

Explotació
o

Premiar a l'empresa concessionària que acabi abans amb les obres respectant
amb els paràmetres de qualitat.
El responsable de realitzar aquesta tasca serà el Director de Recursos. De totes
maneres, haurà de treballar conjuntament amb altres seccions per a aconseguir
que l'empresa concessionària de les obres pugui tenir el terrè preparat.
El risc romandrà present tot durant la fase de desplegament de la xarxa.
El cost serà l'estipulat en el contracte per acabar les obres a la bestreta, però
rondarà diversos milers d'euros.

o

Prepara la documentació perquè l'empresa concessionària disposi del material
perquè pugui acabar abans amb les obres.
El responsable de realitzar aquesta tasca serà el Director de Recursos. De totes
maneres, haurà de treballar conjuntament amb altres seccions per a aconseguir
que l'empresa concessionària de les obres pugui tenir el terrè preparat.
El risc romandrà present tot durant la fase de desplegament de la xarxa.
El cost serà de 2.000€ en concepte d'avenç del material necessari previst.
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Risc 8: Complicacions per causes polítiques durant la creació de
l'empresa pública Rubrera On-light
Introducció
No és fàcil portar a terme projectes d'aquest estil en un ajuntament contant amb el beneplàcit
de tot l'espectre polític. En molts casos l'oposició sol plantejar el projecte com malversació de
fons públics.
A més, com cada quatre anys se celebren eleccions, pot ser que canviï l'ajuntament del poble.
Aquest és un fet que cal evitar que succeeixi durant l'execució del projecte. En cas que així fora
convé avançar o retardar-lo.
També és aconsellable que el ple de l'ajuntament estigui en acord amb realitzar el projecte en
majoria absoluta. Perquè de no ser així, un canvi de govern pot deixar apartat al projecte.

Anàlisi:


Què: Complicacions polítiques



Quan: Començament del projecte o durant el mateix



Afecció: Negativa



Tipus de risc: Extern



Causes
o





Treballar per a un ajuntament o Possibles canvis en l'ajuntament

Conseqüències
o

Paralització del projecte o Adequació del projecte

o

Desviació de temps

Prevenció
o

Certificar que la majoria absoluta del ple aquesta d'acord amb realitzar aquest
projecte.
El responsable aquesta tasca és el Director General encarregat de realitzar les
funcions prèviament descrites.
El termini durarà un dia, el dia en el qual se celebri el ple.
El cost serà de 60€.

o

Conscienciar al ple dels beneficis del projecte.
El responsable d'aquesta tasca és el Director General.
El termini durarà un dia, el dia en el qual se celebri el ple.
El cost serà de 120€.
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Obrir una ronda de diàleg amb tots els partits polítics presents en el ple per a
conèixer la seva opinió.
El responsable d'aquesta tasca és el Director General.
El termini durarà dues setmanes.
El cost serà de 400€.

o

Informar en el ple o en una comissió creada per a això de l'ajuntament sobre
l'execució de les obres i decisions preses.
El responsable d'aquesta tasca és el Director General.
El termini durarà tot el projecte.
El cost serà de 300€ per exposició en el ple.



Mesures correctives
Si es detecten problemes amb els grups polítics es concertarà una cita o una ronda de
cites amb tots els grups polítics representats en l'ajuntament per a exposar-los els
beneficis que aportarà aquest a la ciutadania i al poble en general.
El responsable serà el Director General.
El termini de resolució del problema serà de dues setmanes i d’ocórrer, ho farà durant la
creació de l'empresa.
El cost es divideix en 400€ de supervisió i 120€ en cas de detectar problemes.

Risc 9: Les operadores alternatives decideixen utilitzar la xarxa de
Telefònica mitjançant la nova legislació de la CMT
Introducció
Tal com s'ha explicat en l'apartat d'escenaris, la CMT ha publicat una nova normativa perquè les
operadores alternatives puguin utilitzar temporalment la infraestructura d'obra civil de
Telefònica. Aquesta mesura implica beneficis i riscos, al mateix temps al nostre projecte. Els
avantatges han estat analitzades anteriorment i és hora d'analitzar els riscos.
El risc més evident que té aquesta mesura és que a les operadores alternatives no se'ls faci
atractiu el projecte de Rubrera On-light a perquè amb la nova llei són elles mateixes les quals
poden fer servir la pròpia infraestructura de telefònica. Això suposaria un gran contratemps en
el desenvolupament del projecte.
De totes maneres, a l'analitzar el cas meticulosament s'observa que les operats alternatives
realitzaran el desplegament de les seves noves Xarxes de Nova Generació de la mateixa forma
que han realitzat fins a ara el desagregament del bucle d'abonat: primer en les grans cabdals i
després en les grans ciutats. Aquesta previsió del futur es basa en el comportament que han
tingut fins a ara, en la despesa que els suposa una infraestructura d'aquest tipus, els beneficis
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generals de les companyies i els beneficis que esperen obtenir a l'hora d'implantar una xarxa
d'aquest tipus en una població.
Per aquest motiu, la previsió que es fa per als petits i mitjans pobles no és molt encoratjadora a
mitjà termini. Se suposa que aquestes companyies no invertiran en NGN mentre que no hagin
implantat la seva nova xarxa en les ciutats més importants. Per això, el plantejament inicial del
projecte segueix sent vàlid.
Com conclusió només afegir que es tracta d'un risc a analitzar però, en principi no es preveu
que afecti al plantejament del projecte ni al seu replantejament per part de l'ajuntament.

Anàlisi:


Què: Utilització de les canalitzacions de Telefònica per part de les operadores
alternatives



Quan: Començament del projecte



Afecció: Negativa



Tipus de risc: Extern



Causes o Necessitat de clients



Conseqüències o Replantejament del projecte o Desviació de costos



Prevenció
o

Abans de començar a redactar el projecte mantenir reunions amb les
operadores per a conèixer les seves opinions i plans de futur.
En aquest cas el responsable serà el Directe general, per prescindir en aquest
període del departament Comercial. El responsable serà el Director General.
El termini de realització de l'activitat serà de 1 mes.
El cost aproximat de l'acció serà de 1000 €

o

Realitzar acords amb les operadores perquè utilitzin la xarxa una vegada aquest
construïda.
D'aquesta labor s'ocuparà el departament comercial, pel que el responsable
serà el Director Comercial sent el Director Comercial el responsable.
El termini de realització de l'activitat serà de 1 setmana.
El cost aproximat de l'acció serà de 200 €

o

Mantenir converses també amb les autoritats que puguin fer ús de la xarxa.
En aquest cas el responsable també serà el Director Comercial. El responsable
d'aquesta activitat serà el Director Comercial.
El termini durarà des del començament fins al final d'aquesta.
El cost d'aquesta tasca serà de 800€.
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Mesures correctives Si s'observa interès de part d'alguna operadora d'utilitzar la xarxa
de Telefònica, es reunirà amb aquesta operadora per a exposar-li els beneficis de la
utilització de la xarxa de Rubrera On-light.
El responsable serà el Director Comercial. El període del risc durarà tot el projecte. La
resolució d'aquest serà de 1 setmana.
El cost és majorment de supervisió.
Es calcula que serà de 700€ anuals, encara que si apareix el risc ascendirà a 1.200€.

Risc 10: Aconseguir un suport extraordinari de les operadores
Introducció:
Les previsions són que les operadores alternatives mostrin interès pel projecte, però no
l'operadora millor situada en el mercat. De totes maneres, pot succeir que totes les operadores
vegin amb bons ulls el fet de divulgar amb xarxes d'última generació locals el desplegament de
la seva xarxa.
Això significaria que les operadores ajudarien en l'execució del projecte amb els seus
coneixements i es comprometrien des del primer moment a la utilització de la xarxa. En un
segon pas, implica que migrarien els seus clients a la nova xarxa.
Es tracta d'un risc positiu o favorable. Un risc que caldrà intentar explotar perquè suposa una
bona empenta al projecte.
De totes maneres, cal deixar clar que les previsions indiquen que les operadores alternatives
estaran interessades, però no així l'operadora incumbent. És per això que la probabilitat que
ocorri aquest fet és molt baixa.

Anàlisi:


Què: Suport de les operadores



Quan: Fase inicial de projecte



Afecció: Positiva



Tipus de risc: Extern



Causes o Necessitat de clients



Conseqüències



o

Major seguretat de realitzar el projecte

o

Major quantitat de clients en el moment d'iniciar el projecte

Explotació o Establir comunicació amb tots les operadores i incentivar la seva
participació i utilització del projecte.
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En la fase de redacció inicial del projecte, al mancar en aquest moment de personal, el
responsable serà el Director General. Més tard, una vegada es constitueixi el
departament comercial, serà el Director d'aquest departament el responsable màxim.
El termini de realització d'aquesta activitat durarà el que duri el projecte.
En aquest cas el cost serà de gestió i organització estant aquest valorat en 1.000€.
o

Treball comercial o de comercialització de la idea a les operadores.
El responsable serà el Director Comercial. El termini d'execució de les accions
durarà tot el projecte.
El cost aproximat serà de 2.000€ anuals.

Compres i contractacions
Les compres necessàries pel desplegament de la xarxa inclouen els paquets que es descriuen a
continuaciói, entre elles podem trobar les relatives tant a canalitzacions que suposen el primer
pas abans de desplegar com a cablejat o suport de cablejat.
VALORACIÓ DE COMPRA
Concepte

Valor total (€)

Cost unitari (€)

Canalizacions

162271

840

Cablejat

151657

120

Suports

182306

1129,52

Instalació

220544

336,93

TOTAL

716778
Taula 23 Materials pel desplegament

En l’annex del càlcul de despeses s’inclou un desglosat específic per a cada un dels conceptes
de la taula.
RESPONSABLES
Comptabilitat prepararà els comprovants i xecs per a realitzar el pagament de la compra. La
factura haurà estar emesa a nom de l’empresa Rubrera On-light
PROCÉS DE COMPRA
El procés de compra es pot resumir en els següents passos:
Creació del pla de gestió de las adquisiciones


Creació del pla de contractació



Resposta de proveïdors a requerimients



Selecció de proveïdors



Administració de contracte



Tancament de contracte
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CALENDARI
Data inici

Data finalització

Creació del pla adquisicions

10/11/2008

20/11/2008

Pla de contractació

20/11/2008

25/11/2008

Resposta de proveïdors

20/11/2008

28/11/2008

Selecció de proveïdors

28/11/2008

3/12/2008

Administració de contracte

04/12/2008

17/12/2008

Tancament de contracte

22/12/2008

22/12/2008

Taula 24 Activitats per la compra de material

ESCENARI 3
Per a analitzar amb detall l'escenari 3 s'analitzarà en primer lloc la PBS del projecte original i
posteriorment el nou. En aquest últim cronograma es pot observar en color vermell les proves
que s'han inserit en cada fase per a assegurar la qualitat de l'implementat fins a aquest
moment. D'aquesta forma s'aconsegueix augmentar o assegurar la qualitat, encara que sigui en
detriment del temps i del cost. Dita d'altra forma, s'assegura una major qualitat en el
desplegament però això suposarà augmentar el temps i els costos del projecte. De totes
maneres els efectes de realitzar-lo d'aquesta forma seran analitzats més endavant.
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Figura 62 Cronograma
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Figura 63 Cronograma
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En aquest cas les tasques afegides juntament amb la seva corresponent explicació han estat les
següents:


Comprovació del disseny: tasca d'analitzar el disseny realitzat de la xarxa i trobar
possibles errors en ell. Apuntar les possibles millores i modificar el document si és
necessari.



Comprovació de la documentació: Comprovar la qualitat, llegibilitat i comprensió
dels documents creats respecte als usuaris als quals va dirigit. En cas necessari tornar a
redactar les parts afectades. En aquest cas aquesta tasca no endarrereix el projecte,
només augmenta els costos.



Comprovació del material: Comprovacions que el material arribat és exactament la
comanda. No es tracta de realitzar les comprovacions d'equip en equip, solament obrir
les caixes amb el contingut i verificar que es té la material comanda.



• Proves de test a la xarxa del Nucli Urbà: Prolongació del procés que havia en la
planificació anterior per a provar mitjançant equips adequats que la fibra desplegada
compleix amb els requisits de qualitat.



Proves de test a la xarxa del Polígon Industrial: Proves del correcte funcionament
de la part resen instal·lada.



Proves de test a urb. Ca'amat: Proves del correcte funcionament de la part resen
instal·lada.



Proves de test a urb. els carpes: Proves del correcte funcionament de la part resen
instal·lada.



Proves de test a urb. Ca Villalba: Proves del correcte funcionament de la part resen
instal·lada.



Proves de test al Central Office amb la resta de la xarxa: Proves de connexió de
la Centra Office amb totes les zones activades. Caldrà comprovar que totes les fibres
arriben bé des de la centra oficce fins a l'altre extrem.



Comprovació del sistema de xarxes i serveis.



Test de sistemes administratius de gestió de la xarxa.



Proves de test per a garantir el correcte funcionament: Proves per a comprovar
el bon funcionament del realitzat fins a aquest moment amb els sistemes.



Proves d'accés a altres operadors: Proves d'accés de les operadores a la nostra
xarxa. Per a aquesta tasca caldrà contar amb la participació de les mateixes
operadores.



Proves de recepció de senyal dels nostres clients.
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A part d'això, s'ha avaluar la possibilitat d'externalitzar les proves a realitzar de manera que
augmenti la imparcialitat dels mesuraments.

Figura 64 PBS
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Figura 65 Processos diagrama Gantt
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Annexe VII: Processos, sistemes i organització de
Rubrera On-light
Processos de 2n nivell
Creació de l’empresa

Figura 66. Creació empresa

Desplegament de la xarxa

Figura 67. Desplegament de la xarxa
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Contractació general de clients

Figura 68. Contractació general de clients

Gestió de l’empresa
Gestió de la xarxa
o

Elaborar projectes d’ampliació i modificació xarxa

Figura 69. Elaborar projectes d’ampliació i modificació xarxa

o

Manteniment i supervisió de la xarxa

Figura 70. Manteniment i supervisió de la xarxa
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Gestió comercial
o

Atenció clients

Figura 71. Atenció als clients

o

Alta de línies

Figura 72. Alta de línies
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Baixa de línies

Figura 73. Baixa de línies

Gestió administrativa
o

Gestió dels serveis generals

Figura 74. Gestió dels serveis generals
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Gestió d’aplicacions i d’infraestructura TIC

Figura 75. Gestió d’aplicacions i d’infrastructura TIC

o

Gestió del personal

Figura 76. Gestió de personal

Finances
o

Cobrament

Figura 77. Cobrament
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Compres

Figura 78. Compres

Direcció general

Figura 79. Direcció general

Processos de Rubrera On-light (3r nivell): Implantació
millors pràctiques ITIL v.2
Service Desk
El Service Desk esdevindrà el punt de contacte entre Rubrera On-light i els seus clients i usuaris
de la infraestructura desplegada. Aquesta comunicació haurà de complir unes premisses
bàsiques en quan a la qualitat i procediment per part de Rubrera On-light, des d’on es podrà
accedir a la informació detallada del client per tal d’oferir una atenció acord als nivells de servei
detallats en les SLA.
Per a Rubrera On-light s’ha escollit un sistema de Service Desk Centralitzat, per davant de
sistemes Descentralitzats o Virtuals, degut a la focalització geogràfica i única del negoci,
Rubrera, que no presentarà inconvenients en la llengua a emprar i una reducció de complexitat
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i costos associada a les dues opcions anteriors. Sent així necessari la habilitació d’un local o
espai especialitzat en el tractament de punt de contacte amb l’usuari.
Funcions
Per a una operadora de infraestructures com és Rubrera On-light esdevé imprescindible la
implementació d’un Service Desk funcional i adequat a les necessitats de l’empresa i dels
clients. Per Rubrera On-light representa la centralització de la gestió dels serveis TI en una eina
que permeti accedir a la informació de manera ràpida i intuïtiva per part del personal dels
diferents processos de gestió emprats.
A continuació es definiran les funcions designades a l’ús del Service Desk per part de Rubrera
On-light i els seus clients.


Oferir una primera línia de suport per a la resolució de totes les interrupcions i/o
peticions de servei cursades pels clients



Registre i monitorització de les incidències



Comprovar SLA de client



Seguiment del procés d’escalada



Identificació de problemes



Tancament d’incidències i confirmació de la resolució al client



Informar sobre l’estat dels nous serveis, compliment de SLA, recollida de dades sobre
satisfacció del client...

Caracterització
L’horari d’atenció que ha estat decidit per el Service Desk de Rubrera On-light serà del tipus
24x7, atès a les necessitats i temps de resposta acordats del clients envers al serveis per ells
oferts.
Tecnologies Service Desk
Per a Rubrera On-light s’ha definit aquelles tecnologies relacionades, que ajudaran a millorar
l’eficiència i eficàcia de les operacions realitzades.


Email: Eina de comunicació que per un lloc és aplicable al Service Desk
conjuntament amb qualsevol departament de Rubrera On-light, i d’altre banda
és una eina de comunicació amb el client.



VoIP: Eina de comunicació intrerdepartamental.



Accés a Bades de Dades: En les diferents Bases de Dades es recull tota la
informació relacionada amb el client i usuaris, que permeten al personal del
Service Desk obtenir informació pel correcte gestió d’incidències i problemes
que puguin apareixer.



Enrutament de trucades
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Monitorització: Mitjançant OVIS, es permetrà monitoritzar la xarxa per
d’aquesta manera coneixer tot tipus d’informació en temps real sobre lo que
esta succeint.



Intranet: Mitjançant la intranet es podrà accedir a documents, manuals, etc.
per resoldre les incidències que arribin al Service Desk.

Desenvolupament Self-Service
El Self-Service ofereix als usuaris una eina que els permetrà obtenir serveis de suport sense
necessitat de la intervenció d’un especialista. És bona idea implementar una estratègia que
permeti una reducció de despeses i a més a més, mantingui al usuari satisfet dels serveis IT.
Com aplicar Self-Service a Rubrera On-light
Per poder implementar el Self-Service i que els usuaris puguin emprar-la, es definiran 3
opcions:


FAQ(Frequently Asked Question): Respostes a les preguntes més freqüents



Documentació primària a Usuari: Els usuaris disposaran de documentació
auxiliar en cas de ser necessari, aquesta informació és molt més ampliada que
les que podrà trobar en les FAQ o en la definició de problemes típics. Podria
esdevenir una guia per a realitzar certes accions



Definició de problemes típics: Es definiran unes solucions ràpides per tots
aquells problemes que s’ha observat que es donen amb major freqüència,
d’aquesta manera un usuari podrà accedir a aquesta informació i resoldre ell
mateix el problema

Perfil Personal de Service Desk:
Coneixements
Es precisarà per a tot empleat implicat en l’eina de Service Desk:


Coneixements avançats configuració de Sistemes Operatius



Windows: Configuració Xarxa, Configuració Seguretat de Xarxa



Linux: Configuració d'Interfície de Xarxa



Coneixements Routing i configuració MÒDEM-Router



Coneixements de navegació Web



Coneixements de Firewalls, NATs i bloqueig de tràfic IP

Estudis
Es requereix per a tot empleat implicat en l’eina de Service Desk:


Títol de Formació Professional de Grau Superior



Recomanat: Informàtica i Telecomunicacions
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Caràcter
Es fa imprescindible disposar de personal amb un determinat perfil psicològic adequat al ritme i
tipus de tasca que comporta el servei d’atenció al client:


Afable



Comprensiu



Implicat



Responsable

Formació i entrenament del personal de Service Desk

Inculcar
• Treball en equip: És important formar al personal per a la idea de treball distribuït i en equip,
per a aconseguir una maximització del desenvolupament del contacte amb el client i millorar la
percepció del client cap als serveis de Rubrera On-light
• Empatia amb el client: Per a aconseguir una connexió entre les necessitats del client i el
provisió dels serveis oferts és important que l’empleat sigui capaç d’entendre la situació de
nerviosisme o desesperació del client i ser capaç de donar-li solucions o terminis per a això,
rebaixant el nivell de crispació
• Professionalitat: L’empleat ha de ser conscient de la importància del punt de contacte amb el
client és de summa importància per al desenvolupament de l’empresa i per a maximitzar la
confiança dels clients en els serveis d’atenció, aconseguint així millorar la relació empresa-client

Entrenament personal
• Tècniques telefòniques: Realitzar la formació de tot empleat d’atenció al client referent a
tècniques de tracte telefòniques:
1. Identificar-se immediatament: Recordar al client qui li parla i que ho coneix.
2. Eliminar qualsevol distracció: El 100% de l’atenció ha de ser enfocada al client, per a
comprendre les seves reaccions i desitjos.
3. Saber Escoltar: Deixant parlar al client per a expressar-se, escoltar i entendre les seves
paraules, parlar quan el client hagi acabat i dialogar decorosament.
• Tècniques comunicatives: En les comunicacions, especialment no orals, és important estar
dotat de qualitats per a la transmissió de la informació d’una manera clara i correcta, pel que es
fa imprescindible disposar d’un personal amb altes qualitats comunicatives:
- Conèixer i aplicar l’estructura formal per carta
- Conèixer i aplicar l’estructura formal per email
- Aplicar tècniques de comunicació actuals i vocabulari conegut
- Usar frases curtes i clares
- Ús de fonts convencionals i agradables per a la seva lectura
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• Gestió de l’estrès i insatisfacció laboral: En els serveis d’atenció al client sol ser els llocs de
treball on més s’experimenta situacions d’estrès i desesperació per part del personal. Les seves
causes poden sorgir des de falta d’eines per a solucionar els problemes o qüestions dels clients,
fins a haver de suportar grans quantitats d’insults, queixes, vexacions i amenaces. Per a això és
important gestionar els símptomes a temps i poder prendre mesures per a no acabar amb una
situació catastròfica, tant per a l’empleat com per a l’empresa. Es detallen algunes tècniques
per a la gestió de l’estrès:
o Reunions periòdiques: Per a discutir els problemes i entorns dels empleats, aquesta
tècnica ajuda a globalitzar els sentiments dels empleats fent-los veure que no són els
únics que estan sentint les seves angoixes.
o Rotacions en lloc de treball: Aquest procediment permet als empleats que estan en un
lloc de treball “hostil”, variar la seva rutina diària i disposar de períodes de descans i
readaptacions.
o Revisions selectives o aleatòries d’estats d’ànims dels empleats: Pot semblar que un
empleat aquest poc o gens estressat però la implicació de l’empresa en la salut d’aquest
pot resultar beneficiosa a llarg termini, ja que aquest no tindrà objeccions a comunicar
qualsevol anomalia en el seu estat.
Antiguitat en el primer Nivell
Service Desk pugues ser considerat el primer Nivell de gestió d’incidències, així com el punt de
contacte amb els clients per a qualsevol gestió que sol·licitin. Aquesta particularitat en el
contacte directe amb el client fa imprescindible una experiència o correcta formació en el tracte
personal amb els usuaris, però també és important remarcar el desgast i estrès que acumula
aquesta tasca de comunicació directa. Per tant es defineixen les antiguitats màximes
recomanades per als serveis de Service Desk, òbviament tot empleat, serà estudiat segons les
seves característiques i habilitats, donant lloc a situacions especials o extraordinàries:
• Cap nou empleat haurà de posseir una experiència inferior a 3 mesos en contacte directe amb
clients.
• Els contractes dels empleats no haurien d’excedir els 18 mesos en servei de Service Desk.
• S’haurà d’obtenir especial feedback dels empleats més experimentats sobre situació actual del
Service Desk a nivell de satisfacció laboral i la seva situació emocional global percebuda per
aquests.
Contacte amb el client
Vies de Contacte
S’estableixen 3 vies de contacte bàsiques: Trucada telefònica, Email i Web
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Per a satisfer les peticions dels clients es disposarà tal com ha estat comentat en el punt
anterior, de diferents grups de persones dintre del Service Desk que tindran coneixement dels
diferents idiomes del territori català. Això permet que la interacció sigui més fluida i d’altre
banda és aplicable a les tres vies de contacte que té l’usuari amb Rubrera On-light
• Trucada telefònica: Es disposa de dos nombres de telèfon a la disposició dels clients, un per a
clients residencials i altre per a clients Empresa. Aquests nombres, gratuïts, són els punts de
contacte amb els clients que demanden de major urgència i implicació de l'interlocutor.
• Email: Es disposa de diversos adreces de correu de contacte segons que gestió es refereixi la
comunicació via email. Els temps de resposta per part de l’empresa en cap cas, ha d’excedir
l’hora, comunicant si cal un auto-response al client per a comunicar-li la recepció i inici de la
gestió pertinent. Una vegada enviat el correu auto-response, no s’haurà d’excedir en cap cas les
24 hores per a la comunicació de l’estat o resolució de la gestió sol·licitada.
• Web: Es disposa de diferents seccions en la Web de Rubrera On-light per a la gestió de
sol·licituds, incidències, queixes i/o suggeriments, procedents dels clients. L’operadora i els
usuaris corporatius disposen de dues seccions clarament separades que permeten l’autenticació
del client inequívocament, de manera segura i fiable. Per a cada possible sol·licitud es disposarà
d’un formulari estàndard perquè el client pot realitzar-la. Aquesta via de comunicació ha de ser
revisada amb tant o més assiduïtat que la via Email. El temps de resposta d’un missatge autoresponse no podrà sobre passar l’hora des de la seva emissió al centre de dades. Una vegada la
sol·licitud entra en el sistema no haurà de demorar la seva resposta en un temps superior a 24
hores des de l’hora d’emissió del missatge auto-response.
Procediments per via

Trucada telefònica:
Aquesta via presenta com principal característica el poder oferir una primera impressió dels
serveis d’atenció al client i per la qualitat de servei percebuda pel client. També ha de destacarse que per mitjà d’aquesta via el client està més implicat en la resolució o sol·licitud de gestió
que per altra via disponible. Punts clau en la comunicació:
• Primera Impressió: L’empleat haurà de ser molt curós amb el tracte inicial a qualsevol client,
com si aquest anés la primera vegada que realitza una cridada a l’atenció al client. La primera
impressió és molt important per a condicionar la percepció que tindrà el client
1. Presentar-se correctament, mitjançant salutació de “bon dia” o “bona tarda”, el nom i oferint
sempre un to amigable i comprensiu.
2. Entendre la raó de la seva cridada, per a aconseguir identificar el motiu o necessitat que
demanda el client.
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3. Descriure el procediment per a la tramitació de la seva gestió i/o incidència, oferint així una
visió general de com es procedirà a la tramitació.
4. Involucrar de manera activa al client en la resolució de la seva incidència, per a fer-lo sentir
útil i necessari en el procés.
5. Oferir vies de solució o període de temps aproximats per a la solució o tramitació de la seva
sol·licitud.
• Responsabilitats: L’empleat haurà d’oferir un predisposició notòria en la resolució en les
sol·licituds presentades pels clients, fent veure d’aquesta manera al client que s’està implicant
en les seves demandes augmentant el grau de satisfacció.
1. Preguntar per a complementar: L’empleat no s’ha de limitar a la informació donada a priori
pel client, per a evitar buits d’informació bàsica o important per a la simple resolució o completa
comprensió de la seva sol·licitud.
2. Comprovar errors típics: L’empleat ha de conèixer els errors típics comuns del client en la
comunicació dels seus desitjos o demandes, per a maximitzar la comprensió.
3. Descripció detallada: Tota sol·licitud ha d’estar acompanyada d’una descripció precisa i clara
de la sol·licitud del client, permetent així la seva realització en diferents nivells de servei o altres
departaments implicats en la gestió de tramitacions o sol·licituds.
• Vocabulari amigable i unificat: Tot personal implicat en el servei de Service Desk, ha d’utilitzar
termes que els seus clients coneguin o poden identificar.


Evitar Argot: S’haurà d’eliminar de la comunicació amb el client l’ús de termes molt
especialitzats que puguin crear confusió i errors en la identificació dels desitjos o
demandes del client. Es pot donar el cas d’un client que tingui coneixements avançats i
pugui aplicar-se un llenguatge més especialitzats i tècnic.



Vocabulari unificat: Per a millorar la bona comunicació a llarg termini amb els clients,
s’haurà d’utilitzar un vocabulari compartit per tot personal implicat en el Service Desk,
per a evitar desorientacions dels clients.

Email :
La comunicació via email és menys crítica que la cridada telefònica. Per a aquesta via
s’estableixen els següents punts clau:
• Auto-Resposta: Tot correu electrònic rebut haurà d’estar seguit d’una prompta resposta
automàtica per part del servidor de correu de Rubrera On-light informant al client de la recepció
de la seva sol·licitud.
• Resposta: La recepció de correus electrònics en la bústia d’àrea del Service Desk haurà de ser
revisada periòdicament durant el dia laboral amb un període no superior a 1 hora, i realitzar
una resposta “humana” a la sol·licitud del client, informant-lo així del processat del seu email.
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• Redacció de email: L’escriptura de la resposta a correus electrònics, a sigui resolució, període
de resolució o informe de processat, haurà d’estar dintre dels paràmetres establerts en la
formació del personal per a tracte a clients mitjançant llenguatge escrit.
• Vocabulari amigable i unificat: Tot personal implicat en el servei de Service Desk, ha d’utilitzar
termes que els seus clients coneguin o poden identificar.
1. Evitar Argot: S’haurà d’eliminar de la comunicació amb el client l’ús de termes molt
especialitzats que puguin crear confusió i errors en la identificació dels desitjos o demandes del
client. Es pot donar el cas d’un client que tingui coneixements avançats i pugui aplicar-se un
llenguatge més especialitzats i tècnic.
2. Vocabulari unificat: Per a millorar la bona comunicació a llarg termini amb els clients, s’haurà
d’utilitzar un vocabulari compartit per tot personal implicat en el Service Desk, per a evitar
desorientacions dels clients.

Web:
Similarment a la via email les gestions i sol·licituds rebudes per formulari Web són relativament
menys crítiques que la cridada telefònica, podent demorar la seva revisió i resposta. Es
determinen una sèrie de punts clau per a la comunicació per formulari:
• Auto-Resposta: Tot formulari Web rebut haurà d’estar seguit d’una prompta resposta
automàtica per part del servidor de correu de Rubrera On-light informant al client de la recepció
de la seva sol·licitud.
• Resposta: La recepció alertes al Service Desk de la bústia d’àrea haurà de ser revisada
periòdicament durant el dia laboral amb un període no superior a 1 hora, i realitzar una
resposta “humana” a la sol·licitud del client, informant-lo així del processat de la seva
sol·licitud.
• Via de resposta: Per a tota gestió o incidència tramitada via formulari Web, realitzarà la seva
resposta via correu electrònic associat al Client, en el compte autenticat de la Web. Es poden
donar casos excepcionals que requereixin d’una cridada telefònica per a garantir la comunicació
i agilitar els tràmits pertinents.
• Vocabulari amigable i unificat: Tot personal implicat en el servei de Service Desk, ha d’utilitzar
termes que els seus clients coneguin o poden identificar.
1. Evitar Argot: S’haurà d’eliminar de la comunicació amb el client l’ús de termes molt
especialitzats que puguin crear confusió i errors en la identificació dels desitjos o demandes del
client. Es pot donar el cas d’un client que tingui coneixements avançats i pugui aplicar-se un
llenguatge més especialitzats i tècnic.
2 . Vocabulari unificat: Per a millorar la bona comunicació a llarg termini amb els clients, s’haurà
d’utilitzar un vocabulari compartit per tot personal implicat en el Service Desk, per a evitar
desorientacions dels clients.
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3. Idioma: És preferible respondre amb el mateix idioma amb el qual els clients es dirigeixen al
personal de Service Desk, òbviament la dualitat d’idiomes a Catalunya, es valorarà molt
positivament el coneixement per part dels empleats dels principals idiomes: Català i Castellà.
Gestió de l’Escalat i Personal Service Desk
Per a garantir l’accés de tots els clients al servei d’atenció al client s’especifica el nombre de
tons màxims, el temps d’espera, el temps de cridada per a cada client i el nombre de línies del
servei d’atenció al client a Rubrera On-light per a garantir-lo.
• Tons per trucada: Per a atendre a les cridades dels clients s’especifica un nombre de tons
màxims que escoltarà el client abans de ser atès pel personal del Service Desk. La cridada en
espera, excepte en circumstàncies especials o de sobrecàrrega de cridades, serà atesa dintre
dels 10 primers tons, posteriorment a aquest temps, se li comunicarà al client la sobrecàrrega
del sistema de recepció de cridades i serà encolat per a la seva prompta atenció, d’un temps no
superior a 5 minuts.
• Temps de Trucada/client: S’estableix un temps mig de minuts per cridada entrant al centre
d’atenció al client. Òbviament no es limita el temps de cridada per a cada client, tan solament
és la mitjana perquè el personal del Service Desk sigui capaç d’emplenar el formulari, i
diagnosticar la incidència. Es diferencia entre les cridades des de clients Empresa i Usuaris
Corporatius.


Empresa: S’estableix una mitjana de 20 minuts per trucada i client



Corporatiu: S’estableix una mitjana de 10 minuts per trucada i client.

Identificació d'Incidència/Qüestió/ Recomanació/Queixa
Dades inicials
En el Service Desk s’establirà certes dades personals del client com camps obligatoris a
emplenar per a identificar degudament la fitxa del client. Aquests camps serviran com
identificadors simples o compostos de la fitxa de client, i haurien de ser estrictament sol·licitats
pel personal a tot client, sense excepció. S’estableixen dos nombres de contacte diferents per a
empresa i residencial, que determinarà que camps són estrictament necessaris per a cada
nombre de contacte:

Usuari Corporatiu
L’usuari corporatiu s’haurà d’identificar, per a poder realitzar qualsevol consulta o incidència.
Per al camp requerit serà imperativa la seva sol·licitud i comprovació amb la base de dades de
clients, els camps complementaris es podran emplenar mitjançant la recopilació d’informació
per vies com Web o email.
Camps Requerits


Nom



1er Cognom
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2on Cognom

Camps Complementaris


Telèfon Fix



Telèfon Mòbil



Correu Electrònic

Un cop introduïts les dades en els camps pertinents, la mateixa aplicació haurà d’omplir el
següent llistat de camps referents al client:
Dades relatives a l’Usuari Corporatiu
Tracte

Nom

Cognom 1

Cognom 2

Email

ID Usuari

[Sr./ Sra./

Només conegut

Srta./

per

Dr.

Dra./ … ]

Rubrera

On-light
Taula 25 Dades relatives al Usuari Corporatiu.

Historial d’incidències:
Categoria
ID

Subcategoria

Estat

Incidència

Nivell

Temps

Satisfacció

Resolució

usuari

de

Nivell

de

Gestió
requerit

Taula 26 Historial d’incidències

Client Empresa
El client empresa, generalment gestionarà totes les seves sol·licituds i incidències mitjançant
l’ús de “Superuser” o especialista dintre de l’empresa, que s’encarregarà de la comunicació amb
el Service Desk de Rubrera On-light, o a través del comercial assignat. Per tant es requerirà
com únic camp obligatori el CIF relatiu a l’empresa. Aquesta dada serà imprescindible en casos
de vies de comunicació com Web o email.
Camps Requerits


CIF

Camps Complementaris


Nom Empresa



Comercial Assignat: ID



Correu Electrònic
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Una cop introduïts les dades en els camps pertinents, la mateixa aplicació haurà d’emplenar el
següent llistat de camps referents al client:
Dades relatives al client:
Tracte

Nom

Cognom 1

Cognom 2

CIF

Responsable

Nom

Email

Empresa

Comercial

ID Client

Assignat

Empresa

[Sr./

Només

Sra./

conegut

Srta./

per

Dr.

Rubrera

Dra./ …

On-light

]
Taula 27 Dades relatives al client
Informació del Servei:
Nivell
Servei

Nivell

Antiguitat

Servei

Anteriors

Satisfacció

Serveis

Client

Comentaris

110
Facturació
Tipus

Estat

Compte

Alerta

Taula 28 Dades relatives al client
Historial d’incidències:
ID

Estat

Categoria

Subcategoria

Incidència

Nivell

Nivell de

Satisfacció

Servei

client

Nivell
Temps
Resolució

de

de

Gestió
requerit

Taula 29 Historial incidències
Descripció detallada
Per a la identificació i correcte tractament de les sol·licituds i gestions que arriben al Service
Desk és important que el personal implicat realitzi descripcions detallades, seguint els esquemes
proporcionats per l’eina del Service Desk. La informació detallada en la descripció ha de ser
clara i concisa, podent-se utilitzar paraules més especialitzades, vetades per a la comunicació
amb el client. Cadascuna de les diferents tipologies de sol·licitud haurà de ser emplenada en els
seus formularis corresponents: Qüestió/Queixa/Suggeriment
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ID Client

“Desplegable” [Qüestió/Queixa/Suggeriment]

Tipus
Títol
Departament

“Desplegable”

Categoria

“Desplegable” relativa a Departament

Subcategoria

“Desplegable” relativa a Categoria

Descripció
Data
Hora entrada
Hora sortida
Estat

“Desplegable”

ID empleat

XXXXXXXXX
Taula 30 Taula resum Qüestió/Queixa/Suggeriment

Incidència
ID Client
Tipus
Títol
Departament

“Desplegable”

Categoria

“Desplegable” relativa a Departament

Subcategoria

“Desplegable” relativa a Categoria

Descripció
Hora entrada
Hora sortida
Data
Estat

“Desplegable”

Nivell

“Desplegable” [Nivell 1, Nivell 2, Nivell 3]

Procediments

Procediment 1

aplicats

…
Procediment N

Temps de resolució
crític
ID empleat

XXXXXXXXX
Taula 31 Taula resumen Incidència
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Categoria i Subcategoría
Es definiran les categories i subcategorías per a cada tipus de sol·licitud pertanyent a un
departament que sigui competència de Service Desk.
[Nombre]Categories
[Lletra]Subcategorías

Departament Facturació
Secció encarregada del control i gestió de les dades relatives a la facturació per serveis oferts
per Rubrera On-light. Aquest departament tindrà accés i permisos de modificació sobre les
dades de client relatius a la facturació. Es fa doncs imprescindible el contacte amb l’eina de
Service Desk para processar les qüestions/queixes/incidències relacionades amb aquest
departament.
1 . Impagament
a. Detecció impagament
b. Reclamació impagament
c. Una altra
2 . Reclamació
a. Error en impagament
b. Servei aplicat incorrecte
c. Compensacions de provisió de servei
d. Una altra
3 . Ofertes aplicades
a. Error/omissió d’aplicació ofereix
b. Una altra
4 . Modificació Dades
a. Modificació dades titular
b. Modificació dades de facturació
c. Modificació períodes de facturació
d. Una altra
5 . Consulta
a. Dades facturació client
b. Consulta fiscal
c. Una altra

Departament Vendes/Màrqueting
El departament de Vendes/Màrqueting és l’encarregat del disseny, actualització i llançament de
productes i serveis que ofereix Rubrera On-light. Ha d’existir plena coherència entre els serveis
que ofereix Rubrera On-light i els registres del catàleg de serveis real. El personal del
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departament ha de tenir accés a l’eina de Service Desk para poder actualitzar i/o modificar les
dades relatives als serveis o productes actualment en Rubrera On-light .
1 . Serveis i productes
a. Consulta serveis oferts
b. Consulta Hosting o Housing
c. Sol·licitud de serveis
d. Cancel·lació de serveis
e. Ampliació/modificació de serveis
f. Sol·licitud de Hosting o Housing
g. Cancel·lació de Hosting o Housing
h. Ampliació/modificació de Hosting o Housing
i. Una altra
2 . Ofertes
a. Consulta oferix
b. Sol·licitud oferix
c. una altra

Departament Informàtica i Comunicacions
El departament d’informàtica i Comunicacions és l’encarregat del manteniment i gestió dels
recursos IT interns de Rubrera On-light. Generalment aquesta secció s’ocuparà de les
incidències sobre les tecnologies i recursos de suport per a l’activitat empresarial de Rubrera
On-light
1 . Maquinari
a. PC emprat
b. Portàtil emprat
c. Router/switch
d. Video/àudio
e. una altra
2 . Programari
a. Llicències
b. Aplicació
c. Programari Service Desk
d. Programari Departamental
e. Programari dispositiu
f. Una altra
3 . Connexió
a. Fallada connexió dispositiu
b. Fallada connexió Veu sobre IP
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c. Fallada connexió Internet
d. Fallada connexió intranet

Departament de Servei Tècnic
El departament de Servei Tècnic és l’encarregat del manteniment i gestió dels recursos IT de
Rubrera On-light para la provisió del servei i la seva continuïtat.
1 . Accés a dispositiu
a . Accés intern a router
b. Configuració router
c . Modificació paràmetres router
d . Accés a Servidor/Aplicacions
e. Configuració Servidor/Aplicacions
f. Modificació paràmetres Servit/Aplicacions
g. Una altra
2 . Connexió
a . Fallada connexió servei
b. Fallada accés a Servidor/Aplicacions
c . Servei interromput/intermitent
d . Consulta paràmetres connexió
e . Una altra
3 . Avaries
a . Avaria dispositiu de xarxa
b. Avaria Servit/Aplicacions
c . Una altra
Anàlisis de Satisfacció del Client
Vies
Per a analitzar el grau de satisfacció que perceben els clients de Rubrera On-light s’estableixen
uns formularis que seran lliurats periòdicament als clients dels serveis que ofereix Rubrera Onlight. Aquests formularis seran introduïts en la Web de Rubrera On-light en la secció de client,
tant empresa com coporatiu, per a la seva realització on-line, de manera privada i anònima,
sempre que el client així ho senyalitzi en la casella corresponent. Tot client serà informat via
email o en cas de no disposar mitjançant cridada telefònica.
Estructura Formulari típic
El formulari estarà dividit en diversos apartats degudament senyalitzats per a l’avaluació dels
Serveis contractats i Servei d'Atenció al Client. Tot client que vaig desitjar emplenar el formulari
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podrà emplenar aquelles seccions que hagi utilitzat o vulgui emplenar, sense invalidar cap
formulari per incomplet que estigui.
Formulari de Satisfacció de Client

Secció: Serveis contractats
Valores: (1)Gens

(2)Poc

(3)Normal

(4)Bastant

(5)Molt

“Desplegable Serveis”

¿Quins serveis té contractats?
¿Quina valoració li mereix la disponibilitat del
servei contractat?
¿Està d’acord amb el preu del servei?
¿El/los dispositius de xarxa oferts quina
valoració li mereixen?
¿Las ofertes són suficients?
¿Quina valoració global li mereix els serveis
contractats?
Comentaris addicionals:

Secció: Servei de Atenció al Client
Valores: (1)Molt Dolent

(2)Dolent

(3)Normal

(4)Bo

(5)Molt bo

Valori la qualitat del tracte personal del servei
d’atenció al client:
Valori

el

d’atenció

seguiment
al

client

ofert
de

les

pels

serveis

incidències

formulades:
Valori

el

temps

de

resolució

de

les

incidències:
¿Quina valoració global li mereix el servei
d’atenció al client?
Comentaris addicionals:

Si desitja que el seu formulari apareix

de

manera anònima seleccioni aquesta casella

Si / No

amb un “Si”
Taula 32 Formulari satisfacció client
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Estadístiques de satisfacció per servei i servei d'atenció al client
Les dades rebudes des de la Web de Rubrera On-light seran computats i quantificats segons els
valors que hagin introduït els clients que responguin a aquests formularis. Els valors nuls, o
sense respondre no seran presos en compte en la quantificació de les qualificacions que
s’extrauran de cada secció objectiu de les enquestes.
Cada servei serà valorat en funció de les qualificacions obtingudes per al seu estudi de millora o
reconsideracions de la seva naturalesa o estructura tecnològica.
Gestors de Serveis i Client
Rubrera On-light uneix estructura de negoci basada en la gestió òptima dels seus recursos i
serveis, per tant es fa fort la necessitat de designar personal qualificat i preparat per a la
supervisió dels processos que portarà a terme l'empresa. Es crearan dos tipus de categories per
a la supervisió, Gestor de Serveis i Gestor de Client.
Gestor de Serveis
La categoria de gestor de serveis serà responsable directe de la supervisió i control de la
operatibilidad dels serveis oferts per Rubrera On-light , tant serveis de banda ampla, housing o
hosting, mitjançant el seguiment exhaustiu dels factors d’èxit del servei. Per a cada servei serà
designat, i si és requerit format, un gestor exclusiu. A continuació s’especifiquen les condicions:

Competències:
• Coneixements tècnics avançats sobre els serveis oferts
• Coneixement de dependències corporatives dels serveis
• Coneixement exhaustiu de l’estat dels OLAs i el seu compliment
• Accés a informació relativa a tot servei

Responsabilitats:
• Avaluar l’estat actual de cada servei: temps de fallada, incidències del servei, nivells de servei
fallits…
• Dissenyar plans de millora sobre la gestió dels serveis
• Controlar fallades de servei i aplicar mesures de continuïtat i disponibilitat

Eines
El gestor de serveis tindrà a la seva disposició l’eina Service Desk menjo principal contacto amb
els serveis.
S’assignaran tasques de seguiment als responsables de cada tecnologia per a l’elaboració
d’informes de supervisió sobre el seu estat i disponibilitat.
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Les fallades considerades greus així com els catastròfic seran informats directament al gestor
de servei el quin es vegi afectat per la fallada. Aquesta alarma serà transmesa tant en el
seguiment de l’eina del Service Desk menjo notificació cridada telefònica, sense demora.
Gestor de Client
Gestor de Serveis
La categoria de gestor de client serà responsable directe de la gestió dels serveis oferts als
clients preferents de Rubrera On-light que demandin especial atenció a les condicions de les
seves SLAs. Els gestors de client seran exclusivament assignats a clients del sector empresa,
sobre els serveis de banda ampla i housing. A continuació s’especifiquen les condicions:

Competències:
• Coneixement exhaustiu de les condicions dels SLAs i mètriques d’avaluació de compliment
• Accés a l’estat de qualsevol gestió o incidència relativa al client assignat
• Accés a informació de problemes i fallades relacionades amb els serveis del client assignat

Responsabilitats
• Interactuar amb departament del Servei Tècnic per a supervisar incidències rebudes
• Realitzar moviment de nivell de gestió de qualsevol incidència en cas justificat
• Estudi de mètriques de compliment obtingudes i presentació al client dels resultats
• Seguiment de serveis relacionats mitjançant reunions amb el gestor de servei requerit

Eines
El gestor de client tindrà a la seva disposició l’eina Service Desk menjo principal contacto amb
els serveis dels seus clients assignats.
S’assignaran tasques de seguiment als gestors de cada servei, per a l’elaboració d’informes de
supervisió sobre el seu estat i disponibilitat.
Les fallades considerades greus així com els catastròfic seran informats directament al gestor
de client del quin es vagi a veure per afectat per la fallada. Aquesta alarma serà transmesa tant
en el seguiment de l’eina del Service Desk menjo notificació cridada telefònica, sense demora.
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Gestió d’incidències
Introducció
La gestió d’incidencies per un operador de xarxa com Rubrera On-light esdevé prioritaria. El
tractament i resolució d’una manera eficient de les incidències que són processades pel Service
Desk són factors que, arribat el moment, els operadors clients valoraran positivament a l’hora
de optar per l’ús de la infraestructura desplegada.
S’ha dissenyat una estructura de gestió d’incidències basada en tres nivells. Cada nivell estarà
format per un equip degudament entrenat y format per les tasques de resolució i documentació
de les incidències detectades i/o comunicades pels operadors clients. La comunicació entre
nivells es realitzarà en el cas que les incidències no poguessin ser tancades en el nivell anterior,
següent imprescindible la progressió entre nivells des del primer fins el tercer.
Nivells de gestió
Per a cada nivell de gestió es detallen les competències, responsabilitats, procediments a seguir
i el personal necessari per cada nivell.
Nivell 1: Servei d’Atenció al Client(SAC)
El primer nivell de gestió d’incidències serà el personal en contacte directe del Service Desk en
la primera línia de contacte amb el client. Les incidències resoltes en aquest nivell comporten
un cost relativament baix, i per tant hauran de ser maximitzades les incidències tancades en
aquest nivell.

Competències
El personal del Service Desk haurà de disposar de la preparació per la detecció d’errors i
incidències típiques en els serveis de connexió oferts per Rubrera On-light. Tot membre del
personal del SAC disposarà d’un Manual per a la Resolució d’incidències Típiques(MRIT), en
format de paper i electrònic a la intranet de Rubrera On-light. Aquest manual disposarà de les
principals incidències que arriben al SAC, les possibles causes i les solucions típiques.

Responsabilitats
El primer nivell de gestió haurà de recollir tota la informació possible extreta dels clients en els
formularis, on definiran els paràmetres i les característiques de d’incidència, així com les dades
relatives al client i el servei contractat per aquest. Aquest nivell també haurà de prendre en
consideració el nivell de SLO del que disposa el client al seu contracte, per tal de prioritzar i
respectar els acords establerts en aquest.
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Tota incidència, resolta o no, haurà de ser afegida a la CMDB com a incidència detectada al
SAC, tot indicant l’estat i el temps de resolució, com a principals característiques del tancament
o traspàs d’aquesta.

Procediment
A continuació es definiran els procediments d’obertura i evolució de les incidències fins el seu
tancament o traspàs al següent nivell:
1. Recopilació d’informació:
Etapa encarregada de la recollida d’informació de la incidència, mitjançant formularis
inclosos al Servide Desk, que hauran de complementar-se pel personal. En aquesta etapa
haurà de ser contemplada els temps de resolució crítics per la incidència, ja sigui pel SAC o
nivells superiors.
2. Classificació i Suport Inicial:
Etapa encarregada de la classificació de les incidències tramitades en els formularis, per
enfocar-la i acotar les causes i solucions aplicables a la incidència. Aquesta etapa podrà ser
realitzada en coordinació amb el client sol·licitant, mitjançant via trucada telefònica per
maximitzar la seva efectivitat.
Aquest suport inicial tindrà la responsabilitat de transmetre tranquil·litat al client, i
proporcionar-li dades útils per a la comprensió dels procediments i opcions.
3. Diagnòstic i Resolució:
Els diagnòstics de les incidències es basaran en els paràmetres obtinguts en les etapes
prèvies del primer nivell, per tal de cercar el error o la causa de la incidència. L’esmenta’t
error haurà de ser localitzat en el MRIT, per tal de conèixer els passos o procediments per
la seva resolució en cas de desconeixement directe del personal.
La resolució de les incidències podran ser realitzades “in situ” pel mateix empleat del SAC
conjuntament amb el client o mitjançant la realització d’una trucada al telèfon de contacte
de la fitxa del client o de la incidència oberta.
L’empleat pot no trobar l’esmenta’t error o tipus d’incidència arribada al SAC, o que tot i
conèixer la causa arrel, excedeixi les seves funcions i capacitats de resolució, sent necessari
traslladar la incidència al nivell de gestió pertinent.
4. Tancament Incidència/Traspàs d’incidència:
La finalització d’una incidència en el primer nivell pot ser el tancament d’aquesta per
resolució o el traspàs a un nivell superior.
El tancament d’incidència es realitzarà en el mateix formulari d’incidència complimentat
amb per l’empleat al SAC, indicant l’estat de “tancada” en el camp “Estat”, Aixa com l’hora
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de finalització i els procediments emprats, juntament al llistat d’incidències del client.
Aquest tancament suposarà una modificació de la CMDB, en qualsevol cas, hagin estat o no
necessàries llançament de RFC, per la configuració regional o particular del servei
contractat pel client.
El traspàs de d’incidència es realitzarà en el cas de:
No sigui possible la focalització de la causa o error de la incidència
No sigui possible la resolució tot i trobar la causa o error
Tancament amb èxit de la incidència però reiteració d’aquesta
En aquest moment es procedirà a la transferència de responsabilitats de d’incidència,
desplaçant-la cap al nivell de gestió corresponent. La transferència es generarà mitjançant
la projecció de la incidència a les alertes dels nivells superiors, amb una modificació del
camp “Estat”.

Personal necessari
Rubrera On-light, és una empresa operadora de xarxa per a operadors de serveis a la població
de Rubrera, és per tant necessari dissenyar un SAC que ofereixi disponibilitat 24x7, amb la
conseqüent càrrega humana per a personal especialitzat i format en la gestió de les incidències
que arribin al SAC o pateixin un escalat en els nivells de competència.
Centre Rubrera SAC:
Número de línies disponibles:

Dimensionar mitjançant nombre de clients dels operadors de serveis * 20% de les quals serà
cosa de xarxa
Nivell 2: Servei Tècnic Especialitzat
El segon nivell de gestió d’incidències estarà format per un grup de tècnics professionals i amb
experiència en la gestió d’infraestructures de xarxes de fibra òptica. La seva formació haurà de
ser total en coneixements del funcionament bàsic i avançat dels sistemes de telecomunicacions
i tecnologies emprades pel desenvolupament dels serveis de transport de Rubrera On-light. El
nivell 2 haurà de solucionar tots aquells errors o incidències que siguin transferides des del
primer nivell o dels sistemes de monitorització a disposició.

Competències
El personal del segon nivell serà el encarregat de l’estudi i resolució de les incidències que
afectin al funcionament dels serveis de xarxa oferts per Rubrera On-light. Hauran d’obrir les
incidències arribades al segon nivell i contrastar la informació procedent de l’origen. El recursos
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inclosos en aquest nivell hauran de ser de la propietat directe de Rubrera On-light o
directament gestionats per Rubrera On-light.

Responsabilitats
Amb la informació contrastada es procedirà al diagnòstic i resolució, mitjançant l’estudi
exhaustiu i comparació amb models d’incidències anteriors o conegudes. És important remarcar
que existeix un historial d’incidències recurrents del qual es podrà extreure informació vital per
a qualsevol incidència oberta. El segon nivell haurà de ser especialment conscient del nivell de
Server(SLA) contractat pel client, respectant els límits de temps establerts per a cada client.
Aquest nivell també serà el responsable de la comunicació amb el tercer nivell de gestió
d’incidències, els proveïdors d’equipaments.
Tota incidència, resolta o no, haurà de ser afegida a la base de dades d’incidències dins la
CMDB, gestionada pel Service Desk, indicant el seu estat i temps de resolució, com a principals
característiques del tancament o stand-by d’una incidència.

Procediment
A continuació es defineixen els procediments d’obertura i evolució de les incidències fins el seu
tancament o stand-by.
1. Obertura de d’incidència en segon Nivell
El primer nivell de gestió comunicarà la transferència de responsabilitats amb l’activació
d’una alerta en el Service Desk que informarà al responsable del segon nivell, sent possible
la senyalització de d’incidència oberta mitjançant email o trucada de telèfon. Aquesta
comunicació no haurà de ser unidireccional, i sempre s’haurà de poder contactar amb
l’empleat que va atendre en primera instancia la incidència per la realització del següent
pas.
2. Contrast de informació
Es realitzarà les comprovacions pertinents per garantir que les dades sobre les que es
treballaran són prou acurades i precises per la resolució o localització de l’error o causa de
d’incidència. La informació estarà recollida en els formularis del Service Desk i seran sempre
manipulables pel responsable de d’incidència en segon nivell.
3. Monitorització i Diagnòstic
Ja amb disposició de la totalitat de dades referents a les incidències, es procedirà a la
monitotizació o supervisió dels elements associats a l’esmentada incidència, per tal de
trobar la font. L’eina de monitorització haurà de mostrar si el/els dispositius que pateixen
malfuncionaments o estan en condicions subóptimes pel servei contractat pel client.
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Determinat l’estat dels dispositius implicats es procedirà a la realització d’un diagnòstic de la
causa subjacent de d’incidència, documentant les dades rellevants per la seva resolució:
Llista dels elements implicats, localització i gravetat. Aquest diagnòstic haurà de ser
preliminar i serà possible la seva modificació durant el procés de resolució, ja sigui de nivell
2 o nivell 3.
4. Resolució i RFC:
Aquesta etapa haurà de redactar els procediments exhaustius que es realitzaran en la
resolució a partir del diagnòstic proposat. Aquesta resolució podrà no estar en les
competències del personal del segon nivell, que haurà de contactar amb el tercer nivell de
gestió d’incidències.
Tota resolució proposada haurà de ser documentada degudament amb els elements
implicats, temps de resolució, RFC de la CMDB i el nombre d’operaris necessàries. Aquesta
resolució haurà de ser calculada en funció de la SLA associada al client, amb el seus temps
de resolució crítics.
El RFC de la resolució s’aplicarà a la CMDB en el qualsevol cas, i en major incidència en
aquells casos on la resolució impliqui canvis en la configuració o d’elements de la xarxa o de
connexió.
5. Tancament/Traspàs d’incidències:
La finalització d’una incidència en el segon nivell podrà ser el tancament d’aquesta o el
traspàs d’aquesta al tercer nivell.
El tancament de d’incidència es realitzarà en el mateix formulari d’incidències emplenada en
el primer nivell, al Service Desk, indicant com “tancada” en el camp “Estat”, Aixa com l’hora
de finalització i els procediments aplicats, incloent en el historia d’incidències del client.
Aquest tancament podrà necessitar d’alguna variació del a CMDB, degut a canvis en la
configuració regional o particular del servei aplicat al client, sent així necessari llançar un
RFC.
El traspàs de d’incidència es realitzarà en el cas de que les competències o possibilitat de
resolució excedeixin les del segon nivell, i siguin encasaria d’implicació dels proveïdors per a
la resolució d’aquesta. La via i mètode de comunicació serà especificada per cada
proveïdor, ja sigui de serveis de transport de senyal o equipaments, i haurà de ser
gestionada pel responsable del segon nivell de gestió d’incidències, qui redactarà els
informes pertinents i documentacions necessàries per la tramitació de les incidències en el
tercer nivell. Aquesta transferència d’incidència haurà de ser assistida i supervisada i
aprovada pel responsable del segon nivell, donant el vist-i-plau a les operacions realitzades
pel proveïdor.
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Personal necessari
El personal necessari del segon nivell serà proporcional al nombre d’incidències mitges que
seran traspassades a aquest nivell. Considerant que una de cada cent incidències seran
redirigides al segon nivell i les complexitats implícites i necessitats de personal per incidència
rebuda podran ser notablement superiors es requerirà de:
Nivell 3: Proveïdors de Serveis/Equipament
El tercer nivell de gestió d’incidències serà el nivell relatiu als proveïdors de transport de senyal
o d’equipaments/materials que precisi Rubrera On-light. Cada proveïdor estipularà la seva
manera de comunicació d’incidències i aquest serà adaptat en la gestió d’incidències de Rubrera
On-light, a poder ser dins del propi Service Desk. El nivell 3 de gestió haurà d’aplicar-se en
aquells casos on la resolució de la incidència sigui d’origen extern o aliè a Rubiera On-light, i
sigui imputable a fonts externes, fent valer els SLA/OLA acordats amb els proveïdors implicats.
L’ús del tercer nivell haurà d’estar perfectament justificats i documentats pel nivell 2, sota la
responsabilitat del responsable directe d’aquest nivell.
A mode d’anticipació, TESA disposa d’una eina dedicada a la comunicació entre proveïdors amb
el nom de SGO. Aquesta eina és l’encarregada de la gestió i tramitació dels serveis regulats i
dels majoristes que TESA oferta a les noves operadores del mercat.
El SGO disposa de varis subsistemes, que en l’annex XXXX del present document es troben
explicats de manera detallada; els subsistema que interessa a Rubrera On-light és el següents:
SGO-Reclamacions: subsistema dedicat a la gestió de reclamacions i incidències dels serveis
oferts per qualsevol dels subsistemes SGO.

Competències
No es descriuen competències per el tercer nivell de gestió, ja que el seu ús haurà de ser
definitiu en la resolució de tota incidència que tingui origen en causes externes a les
competències de Rubrera On-light.

Responsabilitats
El tercer nivell de gestió d’incidències estarà subjecte al contracte SLA acordat entre el
proveïdor i Rubrera On-light, on s’estipularà els temps de resolució màxims, penalitzacions i
demés clàusules. Rubrera On-light es compromet a subministrar tota la informació requerida o
rellevant al proveïdor implicat per a minimitzar el temps de la disfunció del servei als clients
afectats per la incidència.

Procediment
Per a tramitar la incidència al tercer nivell es seguiran unes etapes:
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1. Obertura d’incidència en el tercer nivell
El segon nivell de gestió comunicarà la transferència de responsabilitats obrint una alerta al
Service Desk que informarà al responsable del segon nivell la necessitat de comunicació
amb els serveis d’obertura d’incidència amb el tercer nivell, o proveïdor. La via de
comunicació dependrà de com hagi estat definida entre Rubrera On-light i el proveïdor en
particular, encarà que s’esperà centralitzar la majoria dins el propi Service Desk de Rubrera
On-light. Aquesta comunicació haurà de mantenir una línia oberta entre el responsable del
segon nivell i el proveïdor, per tal d’agilitzar el tancament.
2. Traspàs de Informació
Es detallarà en el formulari o document, segons procedeixi, els paràmetres i diagnòstics
desenvolupats pel segon nivell de gestió d’incidències. Aquesta informació serà enviada al
centre d’atenció d’incidències del proveïdor, emprant aquelles vies de comunicació
prèviament acordades. Realitzada la transferència de informació, la incidència romandrà en
“Estat” com a “stand-by” dins el Service Desk de Rubrera On-light, esperant la resposta o
resolució per part del proveïdor.
3. Comprovació d’equipament/serveis
Per tal de donar el vist-i-plau a la resolució per part del proveïdor, es realitzarà una
comprovació i testeig dels recursos i/o serveis afectats per la incidència oberta al proveïdor
un cop aquest informi sobre la resolució de la incidència. Si aquesta comprovació resulta
satisfactòria pel responsable del segon nivell a càrrec de la incidència, es procedirà a la
informació al primer nivell de gestió de la resolució de la incidència mitjançant el Service
Desk.
Aquesta resolució pot necessitar d’una intervenció del segon nivell per tal de coordinar i
reajustar les configuracions prèviament existent i per tant requerir d’una RFC, amb un canvi
a la CMDB. El tancament de la incidència implicarà una restauració completa del servei o
serveis afectats, i serà llavors quan es tanqui la incidència amb el tercer nivell.
Tota resolució aplicada pel proveïdor haurà de ser degudament documentada amb
elements implicats, causes i temps de resolució requerit, a fi i efectes de valorar el
compliment de l’acord SLA associat al proveïdor.
4. Tancament Incidència
La finalització d’una incidència en el tercer nivell implica que la comprovació dels elements
o serveis sigui satisfactòria, i la recuperació dels serveis per part dels clients.
El tancament d’incidència es realitzarà en mateix formulari d’incidència omplert al Service
Desk, indicant com “tancada” en el camp de “Estat”, l’hora de tancament, i els
procediments aplicats, inclosos en el historial d’incidències del client.
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Personal necessari
Pel tercer nivell de gestió d’incidències només es requerirà del responsable directe de l’equip al
càrrec de la incidència, per a la tramitació amb els serveis de gestió d’incidències amb el
proveïdor. Aquest personal estarà comptabilitzat al personal del segon nivell.
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Figura 80 Esquema Gestió d’incidències
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Gestió de Problemes
Introducció
Quan algun tipus d’incident es converteix en recurrent o té un impacte significatiu en la
infraestructura IT és la funció del procés de Gestió de Problemes el determinar les causes i
trobar les possibles solucions.
Definicions


Problema: Concepte referent a una causa no identificada d’una sèrie d’incidències o
incidència aïllada de importància significativa.



error conegut “known error”: Concepte referent a un problema amb una causa identificada.

Per la gestió de problemes de Rubrera On-light s’ha determinat tres fases, aplicades sota l’ús
del Service Desk, sent:


Identificació i registre: Identificar el problema, esdevé el principal pas per la posterior
classificació i resolució del problema. Per tal de facilitar aquesta fase, es disposarà de
l’accés a la Base de dades que recull les incidències i problemes, la CMDB.



Classificació i assignació de recursos: La documentació del problema inclou les
característiques generals d’aquest, que determinarà la seva classificació. Ja classificat,
es procedirà a l’assignació dels recursos necessaris per a la resolució. Aquests recursos
hauran de ser suficients per tractar els problemes eficaçment i així minimitzar el seu
impacte sobre la infraestructura IT.



Anàlisi i diagnòstic: Per tal de realitzar una correcte resolució, a partir de la recollida de
dades, precedents i estudi de les possibles causes es determinarà la causa o causes
arrel del problema i es proporcionaran solucions definitives o temporals, que mitjançant
el Service Desk serà informat la Gestió d’incidències de l’estat de les incidències
afectades per el problema tractat.

La figura mostra el procés de Gestió de Problemes definit per ITIL, amb el tractament del
problema en quatre fases que seran monitorizades i documentades fins a la realització del RFC,
i el seu tancament
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Figura 81 Esquema Gestió Problemes. Font: [The key to Managing IT Services]
Nivells de gestió
S’ha definit una Gestió de Problemes sense escalat dins el Service Desk, considerant que la
solució i el tractament depenen completament del personal del segon nivell de Gestió
d’incidències.
Aquest apartat s’encarregarà de definir els procediments a realitzar pel tractament d’un
problema així com un model implementat, on es descriuran amb més detall els procediments de
resolució d’un problema.
Equip de gestió de problemes
L’equip de gestió de problemes estarà format per un grup de professionals experimentats. La
seva formació haurà de ser enfocada a la gestió i manteniment a nivell bàsic i avançat dels
serveis de telecomunicacions i tecnologies emprades pel desenvolupament dels serveis oferts
per Rubrera On-light.

Competències
El personal destinat a la gestió de problemes serà l’encarregat de l’estudi i resolució dels
problemes, mitjançant procediments que garanteixin el correcte tractament, ja sigui al seu
abast o amb la necessitat d’intervenció per part de proveïdors, en serveis i/o equipaments.
Aquestes competències es resumeixen en Identificar el problema, cercar les causes arrel i
realitzar el tancament del problema amb una solució, temporal o permanent.
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Responsabilitats
Les responsabilitats derivades de la gestió de problemes comencen amb el contrast de la
informació proporcionada pel Service Desk, que serà el punt de partida de el diagnòstic i
resolució, mitjançant un estudi exhaustiu i comparació amb models de problemes anteriors o
coneguts, per a facilitar aquesta tasca es disposarà del historial d’incidències i problemes
anteriors.
Aquest nivell, pren responsabilitats amb els nivells de servei acordats amb els clients afectats
pel problema tractat, per tant la planificació i distribució en el tractament dels problemes serà
part de les responsabilitats de la gestió de problemes.
Realitzada la resolució del problema, serà responsabilitat de la gestió de problemes informar i
documentar al Service Desk la causa i procediment de resolució aplicat per tal efecte.

Procediment
1. Descripció del problema
Per tal de fer una descripció del problema existent es proposen 3 etapes, a partir de la
informació introduïda al Service Desk per la gestió de incidències. Cada etapa presenta una
sèrie de preguntes a respondre per l’equip de gestió de problemes, sempre i quan no
estiguin complimentades anteriorment, donat aquest cas només serà necessari el contrast
de la informació.


Identitat: Quin és el problema? Quines parts resten afectades pel problema? Quines
parts primeries no funcionen correctament?

Quines parts secundàries no funcionen

correctament?


Localització: Quin és l’emplaçament del problema? És un problema local o general?



Temps: Quan s’inicià el problema? Quina és la freqüència del problema? Quines són les
franges horàries de major fallada?



Magnitud: Quin es l’abast del problema? Pot ser aïllat? Està relacionat amb altres
problemes actualment oberts?

2. Identificar les possibles causes del problema
La informació extreta de les qüestions de l’etapa anterior, serà emprada per la identificació
de les possibles causes subjacents del problema tractat. Aquesta etapa farà ús de totes les
fonts d’informació necessàries per a la resolució, Service Desk, Base de Dades (CMDB) i
podrà comunicar-se amb els clients afectats i/o proveïdors competents.
3. Provar causes més provables
Posteriorment a la identificació, s’haurà de realitzar el testeig de les causes i provar aquelles
solucions temporals o permanents. Es classificaran les solucions emprades segons:
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Solució temporal: S’ha trobat una solució temporal al problema, això permet continuar
amb la normalitat del servei, per evitar el incompliment dels SLA associat al client i
servei, permetent continuar buscant una solució permanent.



Solució coneguda: S’ha trobat una solució permanent, que podrà ser definitiva, i serà
correctament documentada i introduïda a la CMDB.



Solució desconeguda: Solució retroalimentada, que requerirà d’un estudi més exhaustiu
per a solucionar el problema subjacent.

Equip de Gestió de Problemes
Per a configurar el personal necessari per la Gestió de Problemes es designarà 2 grups
d’especialistes, Grup de Serveis i Grup de Xarxes. Es realitzaran dos grups a fi i efectes de
millorar la qualitat en la gestió de problemes, creant dos grups especialitzats que redueixin els
temps de resolució.



Grup de Serveis

Equip encarregat de la resolució de problemes que afectin als serveis directament. Aquest equip
estarà constituït per experts en la configuració i monitorització dels serveis oferts per Rubrera
On-light, amb un profund coneixement d’aquest. Per tal de facilitar la tasca i les noves
incorporacions, tots els procediments de la configuració dels serveis estarà degudament
documentada, i actualitzada segons es requereixi.



Grup de Xarxa

Equip encarregat de la resolució de problemes que afectin a la infraestructura, rebaixant la
qualitat dels serveis. Aquest equip estarà constituït per experts en la configuració i gestió de
xarxes i dispositius, així com de la manipulació de fibra òptica. Per tal de facilitar la tasca i les
noves incorporacions, tots els procediments de la configuració de la xarxa i dispositius estarà
degudament documentada, i actualitzada segons es requereixi.
Funcionament Gestió Problemes
A fi i efectes de visualitzar el funcionament de la Gestió de Problemes.
La gestió de problemes s’inicia en la identificació el problema per posteriorment classificar-lo. Ja
classificat, es derivat i s’establiran les possibles causes. Aquestes causes hauran de ser
desglossades en dos, les més provables i les menys provables.
La solució podrà establir-se com a temporal, definitiva o no trobar solució, el que implicarà una
revisió de la classificació de possibles causes i trobar aquella de les menys provables que
constitueix l’arrel del problema. Un cop trobada la solució definitiva, podrà realitzar el
llançament d’una RFC, i verificarà la causa del problema per confirmar si es tracta d’un error
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conegut, i si no fos així tramitar aquest error a la Gestió de Control d’Errors, on es
documentarà.
La Gestió de Problemes haurà de ser plenament conscient del compliment dels contractes SLA o
del impacte en la infraestructura TI, realitzant una distribució correcte dels recursos destinats
segons la gravetat i el nivell d’impacte del problema per als serveis oferts o per la propia
Rubrera On-light.

Figura 82 Funcionament Gestió de Problemes (I)
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Figura 83 Funcionament Gestió de Problemes (II)
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Figura 84 Funcionament Gestió de Problemes (III)
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Gestió de la Configuració
Introducció
La gestió de la configuració i l’inventari, en el cas de Rubrera On-light i en qualsevol altre operador
d’infraestructura, és un dels punts crítics que s’ha de contemplar en el cas de l’implantació d’una
metodologia ITIL.
Donat que és un projecte que just és de nova creació, es considera important fer una bona gestió de la
configuració i inventari, des del començament.
La gestió de la configuració persegueix els següents objectius:


Realitzar anàlisis eficients de les causes arrels de les incidències i els problemes.



Realitzar aquests anàlisis en funció de la rellevància del servei contractat per el client.



Centralitzar tota la informació referent als Configuration Items (CI), que Rubrera On-light
posseeix.



Promoure una base per al correcte funcionament de la resta de processos inclosos en el
Service Support, de manera que aquests es podin dur a terme d’una forma eficaç.



Verificar que la totalitat de l’inventari de xarxa de Rubrera On-light quedi reflexada a la CMDB,
de forma que es pugui detectar qualsevol error de configuració/funcionament que es produeixi.

Abast de l’implantació
S’han de diferenciar dos tipus d’equips a inventariar:


Inventari corporatiu, on s’inclou tot el que fa referència a les comunicacions internes de
l’empresa (impressores, monitors, servidors...)



Infraestructura TIC que suporta els serveis finals que contracten els clients, on trobem els
diferents equips desplegats per el terme municipal i amb els que oferim el servei.

D’aquests dos tipus, l’infraestructura més crítica per proveir els serveis de l’empresa, és la segona,
donat que es tracta de la base del negoci. Per això, l’implantació de la gestió de la configuració es
realitzarà primer sobre els equips que es troben en aquest segon àmbit.
Més endavant, es realitzaria l’inventari i la gestió de la configuració de l’equipament corporatiu.
Identificació dels CI
Per l’identificació d’aquests ítems, es faran servir dues tècniques:


Monitorització de Xarxa. En el cas d’aquesta empresa, el programa triat per realitzar aquesta
tasca és HP Openview Internet Services (OVIS). Aquesta aplicació, que es detallarà més
endavant en el present document, permet realitzar un auto-discovery dels nodes de xarxa
mitjançant el protocol SNMP.
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Desplaçament del personal “in-situ”. Aquesta tècnica serà utilitzada en combinació a l’acció
anterior i per si mateixa. Per això, s’han definit diferents escenaris:
o

Un cop s’han descobert els nodes de xarxa amb el software de monitorització, el
personal que es detalli en el pla d’implantació, s’haurà de desplaçar al lloc on es trobin
els equips, de manera que es faci l’etiquetatge i recollida d’informació sobre la seva
ubicació.

o

En els casos en que els nodes no es puguin monitoritzar, per exemple si no
implementen SNMP, un grup de Rubrera On-light també s’ocuparà de reunir
l’informació necessària sobre aquests dispositius, per tal de poder etiquetar-los i afegirlos a la CMDB.

o

Donat que la major part del desplegament és als carrers, façanes, pals, etc.,
trimestralment, un grup de personal de Rubrera On-light haurà de recórrer tot el
desplegament per tal d’etiquetar els equips ja existents i els nous que s’hagin hagut de
canviar per tempestes, vandalisme, accidents... i així poder mantenir actualitzada la
CMDB.

Definició de les classes de CI
A la CMDB s’afegirà informació de dos tipus:




Components hardware: on a la CMDB trobarem informació sobre
o

DSLAM

o

Routers

o

Switches

o

Equipament Tx/Rx

Classes
o

Serveis


Lloguer de fibra fosca



Lloguer de fibra activada



Lloguer de fibra completa



Lloguer de fibra a empreses



Clients



SLA de clients



Software de Rubrera On-light



Llicències del software



Documentació del hardware i software utilitzat
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Seguretat



Mitjans de transmissió (fibres)



Serveis i personal externalitzats



Treballadors de Rubrera On-light

Definició dels atributs dels CI
Una vegada definides quines seran les agrupacions de CI per introduir-les a la CMDB, hem de definir
quins atributs es faran servir per designar qüestions específiques de cada CI.
Donat que hi han diferents classes de CI, els atributs es defineixen segons:

Atributs del Hardware
Atribut
Nom_CI

Explicació
Nom identificatiu amb el que el CI està
etiquetat

ID_CI

Identificador únic de un CI

Classe

Classe a la que pertany (en aquest cas,
hardware)

Tipus _ dispositiu

Es descriu el tipus de dispositiu del que es
tracta (DSLM, Router...)

Marca/Model

Marca i model de l’equipament

Ubicació física

Lloc on es troba el dispositiu en qüestió

Backup

Identifica un dispositiu que fa funcions de
backup. S’inclourà l’equipament del qual és
backup.

Versió de firmware

Actual firmware que incorpora el dispositiu

Data d’actualització del firmware

Data de l’última actualització del firmware de
l’equip

Responsable

Àrea o rol responsable del dispositiu

Data canvi de responsable

Data de l’últim canvi de responsable realitzat

Data de adquisició

Data de compra del dispositiu

Tipus de interfícies

Interfícies de xarxa del dispositiu (GbE, OC3,…)

Font d’alimentació

Tipus de font d’alimentació que fa servir
l’equipament

Status
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parat, actualitzant-se, backup...)
Documentació del dispositiu

Documentació del fabricant del dispositiu

Número de RFC

Nombre de peticions de canvi que afecten a
l’equip actualment

Número de canvis

Nombre de canvis soferts des de la data
d’adquisició.

Número de incidències

Nombre d’incidències que l’han afectat

Número de problemes

Nombre de problemes que ha sofert el
dispositiu

Persona últim canvi

Persona que va realitzar l’últim canvi

Altres comentaris

Descripcions/Comentaris addicionals
Taula 33 Atributs Hardware

Atributs del software
Atribut
Nom_CI

Explicació
Nom identificatiu amb el que el CI està
identificat

ID_CI

Identificador únic d’un CI

Classe

Classe a la que pertany (software)

Tipus _ aplicació

Es defineix si es tracta d’una aplicació de
Service Desk, Monitorització...

Fabricant

Empresa que ha desenvolupat el software

Responsable

Àrea o rol responsable de la aplicació

Data canvi de responsable

Data de l’últim canvi de responsable realitzat

Data d’adquisició

Data de compra de l’aplicació

Número de llicència

Identificador de la llicència d’ús del software

Tipus de llicències de uso

Tipus de llicències del dispositiu, es dir si son
nominals o concurrents.

Número llicències

Número de llicències que hi ha actualment a
Rubrera On-light del software pertinent.

Data d’expiració

Data d’expiració de les llicències del software

Documentació del dispositiu

La documentació del fabricant de la aplicació

Número de RFC

Número de peticiones de canvi que afecten a
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l’equip
Número de canvis

Número de canvis que ha sofert l’aplicació des
de la data d’adquisició

Número de incidències

Número de incidències que l‘han afectat

Número de problemes

Nombre de problemes soferts pel software

Persona últim canvi

La persona que va fer l’últim canvi

Altres comentaris

Descripcions/Comentaris addicionals
Taula 34 Atributs Hardware(II)

Atributs de la documentació
És vital emmagatzemar tota la documentació referent als CI, així com dels RFC i canvis realitzats. És
per això que de l’inventari hardware i software, es guardarà tota l’informació referent a:


Manuals del fabricant



Manuals d’instal·lació que serà redactat per el personal de Rubrera On-light. En aquest
document s’explicaran els problemes que hagin sorgit i la seva forma de resolució, per tal que
si es produeix un mal funcionament es pugui tenir certes pautes d’actuació.



Historial de RFC’s i canvis realitzats, incloent el responsable del canvi, la data i el model de
documentació del canvi.

També s’hauran d’incorporar a la CMDB els SLA’s i UC’s amb els clients i proveïdors de Rubrera Onlight.
Incloure’ls junts, permetrà prioritzar el tractament d’incidències i problemes, a més de donar opció a la
depuració de responsabilitats en cas que els proveïdors no compleixin amb el nivell de servei pactat.
Modelat de la CMDB
A continuació es mostra, un diagrama amb les diferents entitats( Classe de CI) que seran incorporats a
la CMDB, així com les relacions que s’establiran entre elles. D’aquesta manera serà possible observar
com afecta qualsevol canvi o actualització en la CMDB a la resta de CI incorporats.
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Figura 85 Modelat CMDB
En el model de la figura superior es pot observar les dependències entre les diferents classes de CI.
L’element central que s’ha definit en la CMDB és Serveis de Rubrera On-light. Per aprofundir més es
detalla un llistat amb les aquestes dependències, les quals milloraran l’eficiència en la gestió de les
incidències i problemes.
Per tal d’exemplificar la millora de l’eficiència que suposa la documentació de les dependències entre
els CI’s, es mostrarà un cas:


Suposis que un dispositiu XXXX que s’encarrega de la separació de clients en l’habitacle
tècnic estàndard en un edifici, el qual crea una disfunció. Amb el modelat emprat en la
CMDB es podrà conèixer els clients als que afecta i en quin nivell als serveis contractats,
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facilitant als gestors d’incidències i problemes fer front a la disfunció inclòs abans de que
algun client tingui coneixement d’aquesta.


De manera similar, es podrà prioritzar certes disfuncions per sobre altres al conèixer el
tipus de serveis i SLA acordats amb els clients associats al dispositiu afectat, i establir un
ordre de resolució òptim.



El coneixement extret de la CMDB haurà de resultar bàsic en tractament d’incidències per
part del personal de Organització i Sistemes, així com del primer nivell de Gestió
d’incidències, disposant de tota la informació referent al client i serveis contractats,
agilitzant els procediments de resolució i configuració.

Relació amb altres processos
La CMDB i en general la Gestió de la Configuració, manté una relació estreta amb la resta de processos
que agrupen el Service Support. Entre aquests processos, a la gestió de problemes i incidències, ja s’ha
establert les esmentades relacions, per tant es procedirà a detallar els intercanvis d’informació entre la
Gestió de Configuració, Gestió de Canvis i Gestió de Versions.
El següent diagrama detalla el procés que haurà de seguir, al realitzar un canvi en un CI de la CMDB o
introduir una nova entrada a la base de dades.
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Figura 86 Procés al realitzar un canvio a un CI de la CMDB. Font [The key to Managing IT
Services]
A la figurà es pot observar que per a qualsevol canvi que hagi de ser registrat en la base de dades
haurà de realitzar un RFC, de manera que el personal encarregat de la Gestió de Canvis ho estudiïn i
aprovin el canvi, quan es procedirà a l’actualització de la CMDB, un cop implementat el canvi i la Gestió
de Versions certifiqui i distribueixi la nova versió de CI.
Un cop finalitzat el procés de revisió del canvi, es procedirà a comprovar que les entrades a la CMDB
són les correctes.
Auditories
Amb intenció de verificar el complet inventari de la xarxa i infraestructura de Rubrera On-light disposa,
es realitzaran auditories cada 3 mesos de manera que es tingui un control total sobre aquesta. El
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control establert permet tenir actualitzats tots aquells elements del inventari que no poden ser
monitoritzats de manera remota, i que la seva configuració i/o manteniment resulten vitals en la gestió
dels serveis oferts.
Per a qualsevol canvi que es detecti durant les auditories, s’haurà de realitzar una petició de canvi o
EFC, de manera que la CMDB enregistri la documentació referent als canvis realitzats en la
configuració.
En procés de les auditories s’estableixen a continuació:
1. Autodescubriment d’equips mitjançant software de monitorització vía SNMP
2. Si més del 5% dels dispositius monitoritzats no està registrat a la CMDB actual, es procedirà a
una transferència de la informació recopilada a la base de dades, amb les comprovacions
pertinents
3. Verificació del inventari que no tingui implementat el protocol SNMP, o no pugui ser
monitoritzat
4. Actualització de la CMDB amb la informació recopilada, i comprovada, i en el cas de produir-se
el punt 2. es procedirà a una transferència de la totalitat de dades trobades.

Gestió de Nivells de Servei
Introducció
La gestió dels nivells de servei serveix com a pont amb el client, perquè es dona la possibilitat de
identificar els requeriments de cada client segons el tipus de lloguer que faci sobre la infraestructura.
Després, aquestes necessitats seran traduïdes a especificacions i activitats que permetran a Rubrera
On-light, garantir el nivell de servei.
Per tal de fer aquesta gestió amb èxit, s’han definit una sèrie de passos que hauran de dur se a terme
per a cada una de les opcions de lloguer que oferim, que son:


Fibra fosca



Fibra activada



Fibra completa



Fibra per empreses

Aquestes activitats permetran des d’un inici, oferir el servei amb garantia i són les següents:


Identificació: de les necessitats dels clients i dels processos de negoci del client.



Definició: dels serveis a proveir per satisfer al client i les seves necessitats.



Finalització: es defineixen els nivells de servei en relació als costos i es defineixen SLA’s.



Monitorització: dels nivells de servei.



Informació: redacció d’informes que permetin al client conèixer l’estat real del seu servei.
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Revisió: del servei amb el client per determinar noves oportunitats per introduir-hi millores.

A més, s’ha de tenir en compte la relació que manté la gestió de nivells de servei amb la resta de
processos que intervenen en el correcte funcionament de l’empresa. A continuació es detallen aquestes
relacions:
- Amb el Centre de Serveis, perquè aquest és el punt d’entrada de les incidències dels clients que a
través de la gestió d’incidències les resolen i proporcionen a la gestió de nivells de servei informació
molt important sobre la qualitat de servei que s’està rebent.
- Amb la gestió de la disponibilitat, perquè aquesta és la responsable de la execució i disponibilitat dels
serveis i sense disponibilitat no es pot garantir qualitat en el servei.
- Amb la gestió d’incidències i problemes, perquè aquests son bons indicadors de si els SLAs funcionen
s’estan aplicant correctament. A més la resolució d’incidències i problemes permet que el servei millori.
- Amb la gestió de canvis, perquè en cas de produir-se un canvi a l’infraestructura que s’ofereix al
client, aquest ha de seguir mantenint els nivells acordats prèviament.
- Amb la gestió de la configuració, donat que si es produeixen canvis, això afectarà a diferents
components (CIs) que hauran de afegir-se a la CMDB per mantenir controlat la qualitat d’aquests
equipament.
Per últim, es relaciona també amb la gestió de la continuïtat, donat que en cas de produir-se un greu
problema, la recuperació dels serveis ha de ser ràpida en casos com les empreses, tot i que segons
l’SLA en cas de desastre es poden definir uns nivells de servei inferiors durant un cert temps.
Catàleg de serveis
En referència als serveis que Rubrera On-light ofereix trobem els següents:


Lloguer de fibra fosca a operadors de serveis perquè siguin ells mateixos els que es muntin la
xarxa amb els seus equips amb la possibilitat de que sigui Rubrera On-light l’encarregada de
fer el manteniment i la monitorització de la xarxa.



Lloguer de fibra activada, on l’escomesa final es fa a càrrec de l’operador que l’ha contractact, i
on els diferents operadors només han de ubicar al centre d’operacions de Rubrera On-light els
seus equipaments de transmissió/recepció i amb la possibilitat de que sigui Rubrera On-light
l’encarregada de fer el manteniment i la monitorització de la xarxa.



Lloguer de fibra completa, fins a casa de l’usuari, s’ofereix la mateixa solució que en el cas
anterior, és a dir, equipament i manteniment de la xarxa completa, inclòs la ONU.



Lloguer de fibra a empreses, s’ofereix la xarxa (inclosos switch i routers) i amb possibilitat de
que sigui Rubrera On-light l’encarregada de fer el manteniment i administració de tota la xarxa.
A més s’ofereix la possibilitat d’instal·lar accés diversificat (diferents rutes físiques).
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Gestió de la Continuïtat
Introducció
En referència a la gestió de la continuïtat que s’ha d’aplicar a Rubrera On-light per tal de poder garantir
els nivells de qualitat garantits en cas que es produeixi un desastre, s’han definit tres fases:


Definició del pla de riscos



Definició del pla d’emergències



Definició del pla de recuperació

En les dues primeres fases es definiran les mesures a prendre sobre la protecció de dades, elements
sensibles a fallades o quins protocols d’actuació han de seguir-se en cas que es produeixi una situació
anòmala.
Mitjançant les tres fases es pretén oferir la continuïtat en el servei que els diferents operadors esperen
rebre i amb el mínim impacte sobre els seus clients finals.
Per això, també es contaran amb els següents mecanismes alternatius que hauran d’activar-se en cas
d’emergència:


Còpies de seguretat de les dades dels servidors



Servidors de back-up distribuïts



Sistemes d’alimentació elèctrica alternatius



Personal o proveïdors de reserva



Instal·lacions alternatives



Línies de comunicació alternatives en el cas del servei ofert a empreses

Aquest pla haurà d’activar-se en el moment que es detecti una fallada i els sistemes d’emergència
s’activaran en la mesura que el problema requereixi.
Tot això amb l’objectiu de tornar el sistema al punt conegut on l’estabilitat i integritat de les dades sigui
l’esperada.
Per fer-ho més accessible als treballadors, a continuació es presenta una taula que guiarà als equips
que s’encarreguin de la recuperació del sistema:
Tasca

Objectiu a complir

Confirmar la fallada

Tasca realitzada

Identificar a on i perquè s’ha
produït

Organitzar els equips

de

Segons

la

gravetat

es

recuperació

formaran diferents equips

Activar els mecanismes de

Segons la gravetat els equips

recuperació

els

activaran
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seguiment
Fer

un

informe

de

Fer un informe sobre els

requeriments

requeriments de la solució

Realitzar seguiment sobre les

Almenys el seguiment ha de

diferents mesures preses

mantenir-se durant 24h, però
tot dependrà de la gravetat.

Un cop tot resolt, tornar el

Mantenir el sistema estable i

sistema al punt inicial

tornar

els

d’emergència

mecanismes
a

un

estat

d’espera.
Taula 35 Taula de recuperació
Serà del tot necessari definir el nombre de personal que formen els equips, els rols que haurà
d’adoptar cadascun, ja que sinó es podrien solapar tasques i perdre temps en resoldre els problemes i
proporcionar el mètode de contacte amb cadascun dels principals responsables.

Gestió de la Disponibilitat
Introducció
Sobre aquest aspecte de la gestió ha de tenir-se en compte que l’objectiu principal és el de garantir
que el servei TI es troba disponible per al client perquè hi ha poques fallades i el servei de recuperació
és elevat.
Per aconseguir-ho es fan servir mètriques, de les que es pot prendre mesura depenent de factors com:


Arquitectura de la infraestructura TIC



Fiabilitat dels components



Qualitat en el manteniment i en els proveïdors



Qualitat en els processos de gestió

A més a més, això s’implementarà amb activitats com:
Planificació:


Determinar els requeriments de disponibilitat per a cada operador



Disseny de la disponibilitat



Disseny per la recuperació, segons la gestió de la continuïtat



Aspectes de seguretat a considerar per cada operador



Gestió del manteniment de l’infraestructura



Desenvolupament d’un pla de disponibilitat

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 303/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Grup: E

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

304/380

Monitorització:


Presa de mesures



Anàlisis quantitatius



Anàlisis qualitatius



Realització d’informes

Cadascuna d’aquestes tasques permetrà a Rubrera On-light conèixer l’estat en el que es troben els
seus serveis i si es produeix qualsevol tipus de fallada, per la qual cosa també haurà de mantenir
relacions amb la gestió d’incidències i problemes.
A més, s’han de tenir en compte paràmetres com:


MTBF (Mean Time Between Failure): aquest concepte fa referència al temps promig que un
equip compleix la seva funció sense patir cap fallada i es calcula dividint el temps de
funcionament entre el nombre total de fallades. És un paràmetre que permet indicar quina
confiabilitat tenen els equips.
Rubrera On-light es centrarà en aquest cas, en dos tipus de fallades:
o

Al servei dels clients, donat que la majoria d’infraestructura de desplegament es troba
a la via publica, s’exposa a obres i temporals, on es tolerarà 1 fallada cada 10 dies. A
més, això afectarà a la quantitat de personal que siguin necessàries per al
manteniment.

o

Als clients, on es tolerarà 1 fallada de client cada 3 dies.

Això afecta a la quantitat de personal que serà necessària per al manteniment i a les primes o
penalitzacions que serviran com indicadors de la qualitat del servei.


MTTR (Mean Time To Repair): aquest concepte fa referència al temps promig que es necessita
per reparar una fallada en un equip, incloent el temps d’anàlisi, diagnosi, planificació i resolució
de la fallida. S’obté dividint el temps total de les reparacions entre el nombre total de fallides
del sistema. Aquest valor dona una idea de la mantenibilitat d’un equip.
En aquest cas, Rubrera On-light, es centrarà en les falles per client, donat que és el que ha de
rebre compensació per el temps que han estat sense servei i que en el nostre cas no haurà de
ser superior a 6 hores des de el moment que es registra la reclamació.

Per conèixer els requeriments de disponibilitat que es farà per cada operador han de seguir-se una
sèrie de passos:


Determinar l’impacte de la pèrdua del client



Segons els requeriments del client, especificar la disponibilitat i el grau de manteniment que ha
de requerir cadascun dels elements controlats



Per als serveis externalitzats, identificar els requeriments
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Fer una estimació dels costos i beneficis per al client de la disponibilitat que rebrà

A més, un cop conegut això es pot dissenyar el pla de disponibilitat de cada operador, que haurà de
passar per dues etapes:




Anàlisi de vulnerabilitats del disseny:
o

Anàlisi dels punts de fallada, que son aquells que no tenen sistemes de back-up

o

Anàlisi de gestió i de riscos

o

Fer una simulació sobre el disseny realitzat

Millora del disseny:
o

Revisar la capacitat de la xarxa

o

Re-avaluar el disseny realitzat

Donat que a la gestió dels nivells de servei es fa referència als SLA que el client triarà, a continuació es
mostren els nivells de disponibilitat per a cadascun d’ells:


SLA Gold: s’ofereix una disponibilitat del 99.5%, amb la qual cosa existeix un 0.5% de no
disponibilitat. Això implica que anualment no s’oferirà servei per tal de realitzar tasques de
gestió de software, hardware, actualitzacions... i que típicament es realitzaran durant els caps
de setmana o en les hores menys carregades. També s’inclou dins d’aquest percentatge el
temps que per problemes o incidències, no es pugui donar servei als operadors.



SLA Silver: s’ofereix una disponibilitat del 97.5%, amb la qual cosa existeix un 2.5% de no
disponibilitat. Això implica que anualment no s’oferirà servei per tal de realitzar tasques de
gestió de software, hardware, actualitzacions... i que típicament es realitzaran durant els caps
de setmana o en les hores menys carregades. També s’inclou dins d’aquest percentatge el
temps que per problemes o incidències, no es pugui donar servei als operadors.



SLA Bronze: s’ofereix una disponibilitat del 95%, amb la qual cosa existeix un 5% de no
disponibilitat. Això implica que anualment no s’oferirà servei per tal de realitzar tasques de
gestió de software, hardware, actualitzacions... i que típicament es realitzaran durant els caps
de setmana o en les hores menys carregades. També s’inclou dins d’aquest percentatge el
temps que per problemes o incidències, no es pugui donar servei als operadors.

Gestió de Versions
Introducció
La gestió de versions, fa referència a les tasques necessàries a tota organització respecte a la
implementació de noves versions, ja sigui hardware o software, i del control de qualitat de les
mateixes.
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Tot i que Rubrera On-light és un projecte a llarg termini i amb objectius gairebé fixos en el temps, com
és el de fer arribar la fibra fins la llar i mantenir una infraestructura en bon estat i actualitzada segons
la pròpia tecnologia evolucioni, s’ha de contemplar aquest tipus de gestió, donat que serà un pas
elemental a l’hora de garantir un bon nivell de servei.
Objectius
Els objectius que Rubrera On-light es marca des del moment en que decideix implementar aquest tipus
de gestió, els següents objectius:


Disseny i implementació eficaç dels procediments necessaris per distribuir i instal·lar els canvis
de versions en els sistemes TI



Fer la planificació del desplegament conjuntament amb la gestió de Canvis, donat que és
aquesta la que controla la distribució de les versions



Fer l’implementació de les versions conjuntament amb la gestió de Configuració ja que és
l’encarregada d’assegurar que la CMDB i les seves biblioteques de Hardware i Software estan
correctament actualitzades



Mantenir reunions amb el client durant la planificació i implementació per tal de considerar les
seves expectatives i beneficis amb les noves versions

Activitats
Per dur a terme una gestió de versions adequada, s’han de contemplar les següents activitats:


Planificació de l’alliberament de les versions, això vol dir bàsicament quan una nova versió
estarà llista per a entrar en funcionament i es farà efectiu el canvi



Configuració de versions, segons els serveis que cada client requereixi



Proba i acceptació de les versions, per part de Rubrera On-light i amb la conformitat dels
clients, es fan una sèrie de probes per tal d’assegurar que el canvi de versió es farà
correctament



Planificació del desplegament, que inclou en quines etapes es farà el desplegament, quins
recursos són necessaris, quines activitats es faran o quines pautes es seguiran



Distribució i instal·lació de les versions

Relacions amb altres processos
La gestió de versions, té relacions amb d’altres processos de gestió, com son:


Gestió de Canvis:
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És l’encarregada de controlar la distribució de les versions i de garantir que les versions
funcionen correctament. També inclou l’anàlisi de l’impacte que pot tenir la nova versió, i
l’anàlisi dels recursos necessaris.


Gestió de Configuració:
És l’encarregada de mantenir actualitzada la CMDB amb les noves versions tant de software
com de hardware i d’aquesta manera conèixer en tot moment l’estat de les versions, quines es
fan servir, quines no, etc.



Gestió dels Nivells de servei:
És l’encarregada de monitoritzar els acords sobre el software disponible, és a dir, assegurar
que amb la nova versió, es mantinguin els nivells de servei pactats amb el client.

Gestió de Canvis
Introducció
Avui dia, l’evolució de les TI i del mercat dona a entendre que el canvi, es una cosa comú i que la
majoria d’incidències que afecten les aplicacions de negoci, venen provocades per els propis canvis. Per
això, des de Rubrera On-light, es vol fer una gestió acurada dels canvis, tenint en compte totes les
fases que comporta un canvi. Aquestes son:


Innovació i millora, on es desenvolupen propostes per a nous desenvolupaments



Canvis, on es produeixen tots els canvis pròpiament dit



Mesures correctives, on s’ofereixen i implementen solucions o correccions dels errors a llarg
termini

Objectiu
El principal objectiu d’aquest tipus de gestió és garantir que es facin servir els procediments i mètodes
estàndard per tractar els canvis amb rapidesa i amb el menor impacte possible a la qualitat del servei.
Activitats
Per complir amb aquest objectiu, realitza les següents tasques:


Registre: de tots els canvis que s’hagin produït o hagin de produir-se



Acceptació: les ‘Request For Change’ es filtren i s’accepten



Classificació: de les RFC segons categoria i prioritat



Planificació: de l’implementació i recursos necessaris per a fer efectiu el canvi
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Coordinació: de la construcció i a l’implementació del canvi



Avaluació: dels canvis duts a terme per extraure conclusions per a propers canvis

Relació amb altres processos
La gestió de canvis comporta relacionar-se amb molts processos, donat que és l’encarregada de donar
informació sobre l’impacte que poden tenir els canvis proposats.
Aquestes relacions es mostren a la següent figura:

Figura 87 Posició de la gestió de canvis

Gestió de Capacitat
Introducció
La gestió dels recursos per part de Rubrera On-light per tal d’oferir serveis de qualitat, es tradueix en
un control sobre la capacitat de la infraestructura, garantint així un ús eficient d’aquesta. El control de
l’eficiència amb la gestió de capacitat, permet a operadores de serveis i infraestructures arribar a reduïr
costos relacionats amb els recursos emprats per proveïr als seus clients i usuaris.
Rubrera On-light, com a operadora de infraestructures, uneix el desenvolupament de negoci amb el
desenvolupament técnic de la seva infraestructura IT, és per tant important incloure el procés de gestió
de capacitat per tal de esdevindre proactius en la necessitat de recursos, reduïr riscos en la adhesió
d’un nou servei o reduïr interrupcions de servei per mala previsió en la gestió de canvis.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 308/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Grup: E

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

309/380

Activitats
Es proposen una relació d’activitats a desenvolupar per tal d’aconseguir l’objectiu de control sobre la
infraestructura i els recursos d’aquesta per part de Rubrera On-light:
Desenvolupament del Pla de la Capacitat
Per tal d’analitzar la situació actual i futura de la infraestructura es dissenyarà un pla que obtingui les
dades relevants per el seu anàlisi i actuació en conseqüencia.
El pla consistirà en l’estudi d’aquells canvis a realitzar a la infraestructura per tal de fer front a les
actuales necessitats i previndre les futures pel cumpliment estricte de les SLAs, mitjançant:
1. Monotorització mensual dels principals punts crítics de major volum de tràfic i processament en
l’hora punta
2. Anàlisi de problemes reiterats que poguin ser producte d’una falta de capacitat
3. Revisió dels requeriments de infraestructura per a nous serveis o actualització dels actuals
4. Revisió dels incumpliments de SLAs continuats o sistemàtics i dels SLAs en límit de cumpliment,
amb l’estudi de causes i limits aproximats
Modelat
S’establirà una eina per fer anàlisi per mitjà del desenvolupament d’una simulació d’un entorn
equivalent a de la infraestructura actual per tal de provar les actualitzacions i límits de funcionament
òptim i extrem d’aquesta.
La simulació contrindra la següent estructura:
1. Disseny per mòduls de les diferents parts de la infraestructura, independents i amb possibilitat
de executar-se alhora
2. Configuració dels elements dinàmica i adaptable segons l’objectiu de la simulació
3. Focalització de l’estres de la simulació en aquelles parts sensibles o de major càrrega
4. Report gràfic i estadístic dels resultats de la simulació
Monitorització
La monitorització de la infraestructura IT es centrarà en el seguiment de les tèndencies en quan a la
capacitat dels elements de la xarxa. Aquest seguiment serà recopilat i documentat per a un posterior
anàlisi. L’eina a emprar serà la mateixa escollida en altres processos, aprofitant així totes les dades que
es posseexin, l’OVIS.
Recursos a monitoritzar: Es separarà segons els elements de la infraestructura de negoci i de la xarxa
corporativa
Infraestructura
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Xarxa corporativa


Servidors de correu, web, aplicacions distribuïdes



Espai de discs



CPU terminals



Elements de xarxa(Routers, Switchs)



Ampla de banda de la xarxa



Longitud mitja de les cues



Duració dels perfils de Batch



Nombre d’usuaris connectats alhora

Anàlisis
La recopilació dels informes, documents i dades extretes de la simulació i de la monitorització
representen la base per el tractament futur de la capacitat i de les solucions a curt i mig plaç dels
problemes que puguin surgir. Aquest anàlisi tindrà en compte certs aspectes i es desenvoluparà seguint
una metodologia per tal de obtenir un ús eficient de les dades extretes.

Metodologia
1. Classificació de la informació segons sigui rellevant per l’estudi de la Xarxa Corporativa o la
Infraestructura de Negoci
2. Categorització de la informació segons la seva relevancia i/o freqüència
3. Estudi cronologic i agrupació d’esdeveniments significatius
a. Quan va succeïr?
i. Puntual/reiterat
ii. Duració
b. Per que va succeïr?
i. Normal/Esdeveniment atípic/Excepció
ii. Causes
iii. Impacte
4. Estudi evolutiu de les capacitats dels elements documentats
a. Anàlisi de creixement del percentatge d’utilització
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b. Anàlisi de velocitat del creixement segons la capacitat màxima i òptima de l’element
c.

Documentació dels elements en estat crític o amb tendència d’estar-ho

5. Estudi de mesures a pendre per establitzar la capacitat
a. Presentació de dades dels elements en alerta de capacitat
b. Estimació de costos del canvi
c.

Justificació del requeriment de capacitat

d. Adjudicació dels recursos necessàris
Implementació
De l’estudi i resolució extreta de l’Anàlisi, proposaran, si escau, una serie de canvis o introducció nova
de capacitat, per tant aqui s’enllaçaria la Gestió de Capacitat amb la Gestor de Canvis, si es requerís
llençar una RFC. Aquesta comunicació haurà d’incloure:


Documentació detallada dels elements nous o elements a canviar



Descripció de la criticitat del canvi



Períodes de temps requerits per a l’execució del canvi



Llistat dels Serveis afectats, o sensibles, a la implantació del canvi o introducció

CBD(Base de Dades de Capacitat)
La CBD constitueix la base de dades dels elements que proporcionen informació a la Gestió de
Capacitat per tal d’executar els Plans de Capacitat. La informació del elements emprada per la CBD
serà compartida amb la CMDB de la gestió de Configuració, no es tracta de duplicar les dades, sinó
d’indexar la nova CDB a la CMDB per tal de poder accedir a la informació requerida per la Gestió de
Capacitat.
Procés de Gestió de Capacitat
La gestió de Capacitat és un procés que té com a finalitat la reacció proactiva de les necessitats de la
infraestructura TI i de negoci per tal de minimitzar les despeses innecessàries d’últim moment. Es per
això que una sèrie d’inputs sobre la pròpia empresa i dels seus clients i usuaris, seran necessaris per tal
de realitzar els anàlisis i decisions adequats a cada moment.
Inputs


Tecnologia: Per tal de tenir un control sobre la capacitat de la infraestructura és necessari
tenir ben definida la o les tecnologies emprades per la infraestructura, ben documentada amb
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tots els elements i les característiques d’aquests. És important disposar d’un projecte tècnic
que detalli el màxim possible aquesta infraestructura.


Nivells de Servei: Aquells acords pactats amb clients i proveïdors, seran les claus per conèixer
quina serà la capacitat requerida per tal de complir i mantenir-se en una paràmetres
acceptables de capacitat.



Plans de Negoci: Rubrera On-light disposarà d’una projecció de negoci, que influirà en la
capacitat a curt o llarg termini en funció de la perspectiva de negoci fixada i projectada.



Estratègia i Requisits de Negoci: Anàlogament als plans de Negoci, es fa imprescindible
conèixer quins són els requisits actuals del negoci en quan a capacitat, i l’estratègia de Negoci
permet tenir un control més acurat sobre aquests requisits i poder complir-los.



Programes de Desplegament: En el cas de Rubrera On-light, el desplegament de la
infraestructura de negoci, representa una de les majors inversions de capital de l’empresa,
sent prioritari el control de la capacitat d’aquesta operació per tal de minimitzar les despeses
innecessàries.



Programació d’Operacions: Una font important és la subministrada pel personal TI que
proporcionarà les relacions entre els diferents serveis i les relacions internes dels serveis



Gestió de Problemes i Incidències: Els reports procedents d’aquests processos, poden ser
indicatius d’una mala definició de la capacitat i hauran de ser avaluades i processades.



Gestió de Canvis: Tot canvi programat amb anterioritat o en cas de llançament d’una RFC,
requerirà d’un report a la gestió de Capacitat per així poder garantir l’òptim funcionament del
nou servei en quan a capacitat es refereix.

Sub-processos
La gestió de Capacitat es desglossa en 3 sub-processos, els quals empraran diferents inputs per tal de
realitzar la seva finalitat.

Gestió de la Capacitat de Recursos
Sub-procés encarregat de la gestió dels elements de la infraestructura TI, controlant que aquells
elements amb recursos finits estiguin degudament monitoritzats i mesurats, obtenint dades precises del
seu comportament i funcionament.
Els elements a controlar esdevindran tot aquell hardware i software que no disposen de recursos
il·limitats, com:


Discs



CPUs



Ample de Banda
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La gestió de la Capacitat de Recursos, ha de ser capaç de preveure manca de capacitat en els elements
controlats i arribar a ser proactiva. Una altre de les funcions aplicables a aquest sub-procés és la
planificació dels requeriments de capacitat requerits per un nou software o hardware proposat per la
Gestió de Canvis.

Gestió de la Capacitat de Servei
Sub-procés encarregat de la identificació i comprensió dels serveis IT, controlant els recursos requerits
per cada un d’ells, la interrelació entre els diferents serveis i assegurar el compliment dels SLAs, o si
aquests són factibles amb les capacitats requerides dels serveis IT.
La monitorització dels serveis esdevé imprescindible per tal de trobar punts o comportaments
relacionats amb la capacitat que puguin activar l’incompliment d’un SLA, identificant excepcions i
tendències. El lligam amb les gestió d’Incidències i Problemes per tal de trobar les causes per una
capacitat de servei inadequada, que no mostri deficiències o usos sub-òptims dels recursos de la
infraestructura, que puguin ser ocasionades per una configuració i disseny ineficient del servei.
Anàlogament a la gestió de la Capacitat de Recursos, la gestió de la Capacitat del Servei ha de ser
capaç de preveure manca de capacitat en els serveis i arribar a ser proactiva. Una altre de les funcions
aplicables a aquest sub-procés és la planificació dels requeriments de capacitat requerits per un nou
servei, amb els canvis requerits proposats per la Gestió de Canvis.

Gestió de la Capacitat de Negoci
Sub-procés encarregat d’assegurar futures requeriments de negoci pels serveis TI que utilitzin els
clients. Aquest requeriments són considerats i entesos, i que la capacitat estigui degudament
planificada i implementada en un esclat de temps adequat. Els clients seran la principal font
d’informació sobre les seves necessitats i per tant un estret vincle unirà la gestió de Nivells de Servei
amb la gestió de la Capacitat del Negoci.
Aquí es pot veure un esquema de les relacions entre els diferents elements requerits per la gestió de la
Capacitat de Negoci.
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Figura 88 Relació elements de la Gestió CapacitatFont [The key to Managing IT Services]
Desenvolupament amb altres processos
1. Identificar i acceptar Requeriments de Nivell de Servei
El sub-procés de gestió de la Capacitat del Negoci requerirà de la Gestió de Nivells de Servei per tal
d’identificar els requeriments de capacitat per tal de fer front als SLAs acordats amb el client. És per
tant necessari establir un procediment que permeti conèixer quines són les capacitats que poden oferirse als clients en els SLAs:
1.1. Estudi de requeriments de client: Un cop proposats els requeriments del client, es traduirà en
termes de necessitat de capacitat per part de Rubrera On-light
1.2. Identificació de les capacitats actuals: Determinarà si es pot o no fer front a la demanda del
client
1.3. Planificar capacitats: S’estudiarà l’impacte de la nova capacitat requerida en l’actual
infraestructura, preparant un Pla de Capacitat o revisant l’anterior, per fer front a la nova
demanda
2. Dissenyar, proporcionar una Configuració
Rubrera On-light haurà d’estar preparada per la inclusió de nous serveis dins la seva cartera de
productes, és per tant necessari establir un disseny i una nova configuració en cas d’incloure algun de
nou. Per la introducció d’un nou servei es realitzarà el següent procediment:
2.1. Anàlisi Infraestructura: Per conèixer quina és el potencial de l’actual infraestructura enfront el
nou servei s’avaluarà si és possible soportar-lo
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2.2. Disseny infraestructura: Es re-dissenyarà o modificarà la infraestructura per tal de
proporcionar la capacitat suficient a mig- llarg termini.
2.3. Estimació de despeses: Per analitzar quins serà el cost-benefici del nou servei s’haurà
d’estimar quins seran els costos aplicats als canvis requerits per el nou servei i controlar les
despeses de Capacitat en front al canvi.
3. Verificar i Signar SLA
Per tal de permetre al Gestor de Nivells de Servei(SLM) es constatarà de la viabilitat de la capacitat
oferta als clients per al compliment dels SLA proposats en la negociació, i es verificarà per tal de signar
el SLA amb completes garanties d’èxit en el compliment dels nivells acordats.

Gestió de Seguretat
Introducció
La informació és el més important pel negoci i per aquesta raó la gestió d’aquesta ha de recolzar-se en
tres pilars fonamentals:


Confidencialitat: la informació ha de ser només accessible als destinataris pertinents, ja siguin
emprats o clients de Rubrera On-light



Integritat: la informació ha de ser correcta i completa



Disponibilitat: tenir accés a la informació quan es necessària

Objectius
Els principals objectius de la Gestió de la Seguretat es resumeixen en:


Dissenyar una política de seguretat, d’acord amb les necessitats del negoci



Assegurar el compliment dels SLAs



Minimitzar els riscos de seguretat

La Gestió de la Seguretat ha de supervisar que aquests objectius es compleixin i estiguin bé explicats
en els SLAs per a garantir el seu compliment.
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Figura 89 Cicle de la Gestió de Seguretat. [ITILOSIATIS, 07]
A continuació s’expliquen els processos que Rubrera On-light aplicarà en quant a la Gestió de la
Seguretat.
Processos
La Gestió de la Seguretat esta bastant relacionada amb els altres processos de gestió i necessita la
col·laboració de tota l’organització, per a això és necessari que la Gestió de la Seguretat:


Estableixi una clara política de seguretat



Elabori un Pla de Seguretat



Implementi el Pla de Seguretat



Monitoritzi i avaluï el compliment d’aquest pla



Supervisió diàriament anticipant-se a nous riscos i vulnerabilitats



Realitzi periòdicament auditories de seguretat
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Figura 90 Etapes de la Gestió de Seguretat. [ITILOSIATIS, 07]
Política de Seguretat
Rubrera On-light determina la següent Política de Seguretat:
L’activitat de negoci de Rubrera On-light, es bassa en el transport de senyal i comunicacions físiques
d’informació, per tant la seguretat en aquesta part de la infraestructura TI recau, sobretot, en unes
mesures més orientades a l’accés físic a l’equipament associat que no pas al software emprat. D’altre
banda la infraestructura TI corporativa, inclou accessos a informació restringida, accés a Internet,
dades crítiques i confidencials, que requeriran d’un plus de seguretat per garantir els objectius
proposat.
També és important definir els usuaris contra els quals protegir cada recurs per a controlar accessos no
autoritzats i evitar robatoris d’informació. Les mesures diferiran notablement en funció dels usuaris dels
quals pretengui protegir el recurs.
Per al personal de Rubrera On-light es proporcionarà un usuari per a l’equip amb una clau que es
canviarà periòdicament de manera trimestral o semestral, depenent de la informació al qual tingui
accés. Depenent del departament de treball, tindrà accés a unes àrees i a unes aplicacions o altres.
Per als clients que utilitzen la Web, haurien de registrar-se perquè Rubrera On-light tingui constància
d’aquells clients i per a tenir un control sobre les accions que poden realitzar dintre d’aquesta.
Es realitzaran programes de formació tant al personal de l’empresa com als usuaris finals per pevenir
riscos o mal ús dels equips i aplicacions que puguin afectar a la seguretat de l’empresa.
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Les eines estaran en sintonia amb la metodologia ITIL per a permetre la monitorització i la gestió del
nivell de servei.
Cada departament tindrà un responsable que serà l’encarregat d’assegurar que les tasques dintre del
seu departament es realitzen correctament per a evitar riscos de seguretat i que les relacions entre els
altres departaments són correctes. També s’encarregarà de generar informes sobre la situació de la
seguretat mitjançant els resultats obtinguts en la monitorització, informes sobre les incidències i
problemes i les solucions aplicades per a la seva solució.
Pla de Seguretat
L’objectiu del Pla de Seguretat és fixar els nivells de seguretat que han de ser inclosos com part dels
SLAs i OLAs. Tal com s’explica en el document de les SLAs hi ha 3 tipus depenent del servei al client:
Bronze, Silver i Gold, i els nivells de seguretat aniran en funció de la qualitat de servei.
La gestió de seguretat ha de col·laborar en l’elaboració dels requisits de seguretat inclosos en els SLAs i
OLAs per a continuació supervisar el seu compliment. Per a això treballa amb la Gestió de Nivells de
Servei que és la responsable d’elaborar els acords de nivell de servei amb clients i proveïdors.
És important que els clients de Rubrera On-light tinguin accés a informació actualitzada sobre els seus
pagaments, moviments, incidències, etc... i això requereix la interacció amb el ERP de l’empresa, és a
dir, el programari de planificació de recursos empresarials, intervindrà en el control de moltes activitats
com vendes, lliuraments, pagaments, producció, administració d’inventaris, qualitat d’administració i
administració de recursos humans.
Rubrera On-light ha decidit tenir en compte una sèrie de mesures o mètriques de seguretat que
permetin l’accés a aquesta informació preservant la seva confidencialitat i integritat:


Reestructurar la informació i donar-los una nomenclatura ordenada



Tenir la informació actualitzada, per a això és necessària l’eliminació d’arxius duplicats o
antiquats



La informació haurà de ser de qualitat. Sobretot en el maneig administratiu del pressupost i els
lliuraments



Posseir mecanismes senzills de contingència perquè es pugui reprendre el treball d’una manera
ràpida davant qualsevol problema greu: esborrat indegut d’arxius, pèrdua d’equips informàtics,
marxa d’un membre clau per a l’empresa…



Tenir antivirus actualitzat i còpies de seguretat de tota la informació.



Es limitaran els rangs de IPs que poden accedir al servei. Només IPs autoritzades dels usuaris
podran disposar del servei.
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S’utilitzarà IPSec per a protegir a Rubrera On-light enfront dels atacs de denegació de servei,
ja que IPSec requereix autenticació abans d’establir la comunicació.



Es monitoritzarà la interacció amb l’aplicació per a detectar possibles atacs externs.



Es guardarà un registre d’ús: qui, quan i com va utilitzar l’aplicació.



S’autoritzarà un sol canal d’entrada als servidors locals a través dels servidors Web de
l’empresa.



S’implementarà una arquitectura de defensa en profunditat, amb firewalls perimetrals. El
perímetre inclourà tots els punts on la xarxa interna on es es connecta a xarxes i PCs no
controlats pel personal de l’empresa. La implantació de defenses perimetrals inclou la seguretat
en clients remots que es connecten a la xarxa corporativa.

Implantació del pla de seguretat
En aquesta part s’apliquen i coordinen les mesures de seguretat establertes en els passos anteriors,
política i pla de seguretat.
En primer lloc la Gestió de la Seguretat ha de comprovar que:


El personal coneix i accepta les mesures de seguretat establertes així com les seves
responsabilitats referent a això



Els empleats signin els acords de confidencialitat corresponents al seu càrrec i responsabilitat



S’imparteixi la formació corresponent

També s’ha de:


Assignar els recursos necessaris



Generar la documentació de referència necessària



Col·laborar amb el Service Desk



Cooperar amb la Gestió d’incidències per a recuperar el servei en el menor temps possible en
las d’incident de seguretat



Instal·lar i mantenir les eines de maquinari i programari necessàries



Col·laborar amb la Gestió de Canvis i Versions per a assegurar que no s’introdueixen noves
vulnerabilitats en els sistemes en producció o entorns de proves



Proposar RFCs a la Gestió de Canvis amb l’objectiu de millorar els nivells de seguretat



Col·laborar amb la Gestió de la Continuïtat del Servei en l’elaboració dels plans de prevenció i
recuperació del servei assegurant que en tot moment es compleixen els requisits de seguretat
establerts en els SLAs
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Rubrera On-light proposa una avaluació periòdica del servei amb l’objectiu de detectar vulnerabilitats i
adoptar mesures correctives.
Avaluació i Manteniment
Avaluació
És important que Rubrera On-light avaluï el compliment de les mesures de seguretat, els seus resultats
i el compliment dels SLAs. Per a això realitzarà auditories de seguretat externes i internes que
realitzarà personal independent a la Gestió de la Seguretat, les quals han de valorar el rendiment del
procés i proposar millores que es reflectiran en RFCs que seran avaluats per la Gestió de Canvis.
També haurien de generar informes independents cada vegada que ocorri algun incident greu
relacionat amb la seguretat.
Si els informes estan ben desenvolupats permetran avaluar el rendiment de la Gestió de Seguretat i
aportaran informació de gran importància a altres àrees de la infraestructura TI.
La documentació generada per aquest mòdul serà:


Informes sobre el compliment, en el tot el referent a l’apartat de seguretat, dels SLAs i OLAs
en vigor



Relació d’incidents relacionats amb la seguretat qualificats pel seu impacte sobre la qualitat del
servei



Avaluació dels programes de formació impartits i els seus resultats



Identificació de nous perills i vulnerabilitats a les quals s’enfronta la infraestructura TI



Auditories de seguretat.



Informes sobre el grau d’implementació i compliment dels plans de seguretat establerts

Manteniment
La Gestió de la Seguretat és un procés continu i s’ha de mantenir al dia el Pla de Seguretat i les
seccions de seguretat dels SLAs.
Els canvis en el Pla de Seguretat i els SLAs poden ser resultat de l’avaluació dalt citada o de canvis
implementats en la infraestructura o serveis TI.
És així important que la Gestió de la Seguretat estigui al dia pel que fa a nous riscos i vulnerabilitats
enfront de virus, spyware, atacs de denegació de servei, etc..., i que adopti les mesures necessàries
d’actualització d’equips de maquinari i programari, sense oblidar l’apartat de formació.


Avaluar el compliment de les mesures de seguretat, resultats i SLAs ja que sense el seu
coneixement no és possible fer millores en les mesures de seguretat.
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Contactar periòdicament amb auditors externs que analitzin els sistemes de Rubrera On-light
perquè les avaluacions realitzades pel personal de gestió de seguretat es vegi complementat.



Els resultats obtinguts han de valorar el rendiment dels processos i proposar millores, en
aquells casos en els quals es consideri necessari.



Definir els informes sobre els resultats obtinguts després de la realització de la diferent bateria
de proves.



Formació dels usuaris perquè estiguin periòdicament actualitzats sobre nous problemes,
vulnerabilitats, virus, atacs… que poguessin ocórrer.

Gestió d’Aplicacions
Introducció
La gestió d’aplicacions fa referència al cicle de vida de desenvolupament de Software, de forma que
manté lineal el suport al software amb les probes en els serveis IT, amb l’objectiu de no perjudicar
l’activitat empresarial, si no de millorar-la.
Donat que a Rubrera On-light la majoria de software que es fa servir és de propietat privada, aquestes
empreses seran les encarregades de proporcionar totes les actualitzacions necessàries, però serà la
pròpia Rubrera On-light la que s’encarregarà d’analitzar el funcionament i rendiment d’aquestes eines
per tal de prevenir possibles errors, detectar noves funcionalitats, millores, etc.... i així informar a les
empreses que correspongui, que s’haurien de fer reformes sobre el software original. En cap cas, el
personal de Rubrera On-light implementarà el codi per aquests aplicacions de pagament.
Per altra banda, el software que faci servir pròpia i internament Rubrera On-light s’haurà de
desenvolupar i mantenir internament.
Objectiu
Els objectius d’aquest tipus de gestió són els següents:


Gestionar el valor del negoci, donat que el propi negoci depèn en gran mesura de les
aplicacions que es fan servir.



Definir i aplicar el cicle de vida de la gestió d’aplicacions, que més endavant s’explica.



Alinear l’estratègia empresarial, amb els seus punts clau de negoci i capacitat, donat que a
Rubrera On-light és essencial oferir el servei segons els SLA acordats amb els clients. Per això
la dependència de les aplicacions que es fan servir.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 321/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Grup: E

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

322/380

Activitats
Per realitzar una gestió acurada d’aquestes aplicacions, hauran de seguir-se els següents passos:


Anàlisi de requeriments, segons transcorri el dia a dia del negoci, es detectaran incidències o
problemes que provocaran analitzar-les amb deteniment i d’aquí s’extrauran els requeriments
per resoldre’ls.



Disseny, una vegada coneguts els requeriments, s’haurà de dissenyar la solució o millora



Construcció, un cop dissenyat es construeix la solució i es traspassa al següent nivell



Probes, en un entorn simulat i controlat durant un temps determinat per després implantar-ho
en el sistema final



Manteniment de les aplicacions segons correspongui

Relacions amb altres processos
La gestió d’aplicacions com s’ha comentar fins ara, és un procés important dins del marc d’Itil, i a
continuació es mostren les relacions que manté amb d’altres processos.

Figura 91 Relacions de la Gestió d'Aplicacions
Tal i com veiem a la imatge anterior, del primer nivell (groc) s’extrauen els requeriments necessaris per
a fer les modificacions que siguin necessàries a les aplicacions, tenint en compte que aquest vindrà
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provocat per una RFC des de la gestió de canvis, s’haurà de actualitzar la versió de l’aplicació a la
CMDB i a més adaptar-la segons indiqui la gestió de versions.

Gestió Financera
Introducció
La gestió financera és una forma de orientar les inversions al propi negoci, de manera que permet
l’evolució constant i millorar en el servei.
Això permet a l’empresa promoure l’ús eficaç i econòmic dels recursos TI, amb el compromís de
proporcionar els serveis als usuaris a un cost raonable, la qual cosa depèn de tres factors:


Qualitat: de la capacitat, disponibilitat, rendiment, etc.



Costos: despeses i inversions



Requeriments del client: la qualitat i els costos van en la mateixa direcció que les necessitats dels
usuaris del servei.

Objectius
Aquest tipus de gestió, té com objectiu proporcionar a Rubrera On-light una administració i control
d’actius i recursos financers òptima a l’hora de proveir els serveis.
Activitats
En referència a les activitats que s’han de dur a terme per tal de complir amb aquest tipus de gestió,
trobem que les principals son:


Elaboració de Pressupost
o

Aquesta activitat cíclica i anual, consisteix en estimar i controlar les despeses dins de
l’empresa. Per a Rubrera On-light això implica que s’hauran de controlar les despeses a
cadascun dels departaments, que per ordre d’importància per aquest projecte, son:


Pressupost de producció, donat que les despeses en el dia a dia d’oferir
serveis, han d’estar dins els límits de la normalitat, és un cost que a llarg
termini s’ha de controlar perquè pot portar a inversions innecessàries amb la
conseqüent pèrdua de diners per a l’empresa.



Pressupost de cost i inversió, encara que és la part del projecte que més
despeses comporta al principi, durant la vida del mateix, els costos i inversions
s’hauran d’anar reduint segons avanci el projecte però considerant que s’han
de preveure inversions en aspectes com manteniment d’infraestructura,
materials, recursos humans, etc.
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Pressupost administratiu, té a veure amb les despeses que comporten
cadascun dels departaments que conformen Rubrera On-light.



Pressupost de vendes, implica analitzar i avaluar els clients potencials i els
serveis a oferir per tal d’elaborar un bon pressupost.



Comptabilitat
o

És una activitat que permetrà a Rubrera On-light tenir en tot moment controlat les
despeses que efectua i amb això, la capacitat d’identificar els costos per client i servei,
per tal de optimitzar-los.

o

Una possible classificació d’aquests costos per als clients, podria ser la següent:

Figura 92 Inversions Client

o

De la mateixa manera, i donat els diferents tipus de servei interns que s’ofereixen, es
poden planificar les inversions necessàries i que podrien estructurar-se de la següent
manera:
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Figura 93 Inversions


Fixació del preu
o

La fixació del preu consisteix en un conjunt de processos que es requereixen per a
facturar els serveis dels clients i de manera interna. Aquests son:


Comunicació



Flexibilitat del preu



Cobrament

Eines de Rubrera On-light
En aquest apartat es presenten les diferents eines que Rubrera On-light incorporarà per tal de poder
crear l’empresa amb metodologia ITIL i entrar en un procés de millora contínua.
Aquestes eines son:


HP Open View Internet Services (OVIS)



HP Service Desk



CMDB – IBM (Tivoli)

OVIS
OVIS és una eina de monitorització de xarxa que permet conèixer l’estat, disponibilitat, temps de
resposta i altres mètriques, dels serveis de que disposa Rubrera On-light.
Les funcions principals són les de predir, aïllar, diagnosticar i localitzar averies o problemes, a més de
predir possibles deficiències en les capacitats dels sistemes.
Aquests paràmetres son controlats segons el servei i sobre els paràmetres de disponibilitat que es
defineixen en cadascun d’ells.
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Instal·lació i Configuració
Requereix dels següents pasos:
Instal·lació de la eina
Instal·lació de Internet Services
Probes sobre Internet Services:
Per poder monitoritzar d’una forma organitzada els serveis de cada client, s’han de seguir una sèrie de
passos.
En primer lloc és necessari crear un conjunt de probes que simulin l’ús del servei. Aquesta bateria de
probes haurà de testejar-se en els servidors de Rubrera On-light, amb diferents càrregues de treball,
incidències o problemes simulats, per tal de determinar el comportament dels serveis en diverses
situacions i com actuar en conseqüència.
El resultat d’aquestes probes serà enviat al gestor de serveis, que s’encarregarà d’emmagatzemar cada
un dels resultats de les diferents probes realitzades.
Per accedir a l’estat dels dispositius, entre d¡altres paràmetres, es farà des de la Web de
Instrumentació, que és la porta d’entrada als valors recollits.
En cas de produir-se alarmes, aquestes seran enviades cap als nodes gestors de xarxa ( Open View
Operators - OVO) i actuen segons el cas. La integració OVIS-OVO es detallarà més endavant.
Configuració dels serveis
Per cada grup de serveis associats a un client, existeixen tres components bàsics que permeten a
Internet Services, mesurar, interpretar i generar alarmes i informes. Aquests son:


Service Target: és el servei i des d’on s’està generant



Service Objective: valor que el servei ha de tenir, segons s’indiqui en els paràmetres de
disponibilitat per cada servei.



Probe Location: cada client que sol·licitarà serveis

Amb això es tindrà una monitorització en temps real i una vegada es defineixen els paràmetres
anteriors, els serveis dels clients podran ser definits.
Integració amb OVO
Open View Operations és una eina addicional que pot integrar-se amb OVIS per tal de:
Agregar clients al mapa de serveis


Les alarmes de OVIS s’envien a OVO per visualitzar-les des de el navegador
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Per un servei determinat, visualitzar des de la Web d’Instrumentació els paràmetres que es
desitgin.

Integració amb Service Desk
Els serveis d’Internet poden ser integrat amb OpenView Service Desk i permet realitzar les següents
tasques:


Proporcionar informació sobre l’estat actual del servei, els incidents i els problemes.



Sincronitzar informació entre Internet Services i Service Desk.



Informar sobre nivells de serveis, segons els SLA’s acordats amb el client.

HP Service Desk
HP Service Desk és una solució de gestió de serveis TI, basada en les millors pràctiques de ITIL i que
fa de pont entre els serveis dels clients i l’organització TI.
Amb aquesta eina és possible controlar la qualitat en la prestació dels serveis i a més, els processos
que encarregats de proporcionar aquesta qualitat, poden ser gestionats segons els valors definits als
SLA’s dels clients.
Segons s’indica al datasheet de HP Service Desk, aquesta eina aporta punts claus i beneficiosos per
Rubrera On-light com pot ser:


Integració del Service Desk amb la CMDB



Gestió del cicle de SLAs i UC’s



Solució completa de gestió del Help Desk

Relacions HP Service Desk & Mòduls ITIL

Service Desk i Gestió d’incidències
HP Service Desk pot controlar l’únic punt de contacte amb el client, i encara que existeixen diferents
mètodes de contacte, el principal serà mitjançant trucades telefòniques per a les incidències de primer
nivell.
En aquest primer nivell, l’operador disposa de gran quantitat d’informació, com poden ser manuals,
preguntes freqüents (FAQs) o consultes tècniques. A tot això es té accés amb l’intenció de poder
resoldre les incidències que es troben dins dels límits del seu coneixement i que en cas de no ser-hi, es
faria un escalat de l’incidència al segon nivell.
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A continuació es mostra una imatge que exemplifica el procés de tractament d’una incidència amb
l’eina. Lògicament, l’eina ha de mostrar a l’operador informació relativa als SLA’s per verificar el
compliment dels mateixos.
CMDB – IBM
En aquest apartat, s’especificaran les característiques que presenta aquesta eina i els motius de la seva
elecció com a eina per fer el modelat de la base de dades de CI que Rubrera On-light haurà de tenir
per tal de poder controlar tant els equips i aplicacions com les diferents gestions que afectin al
desenvolupament del projecte en si.
Entre les seves característiques trobem:


Model complet i ampliable de dades.



Varis mètodes per introduir i compaginar la informació a la CMDB.



Gestió dels processos corresponents a canvis i configuracions.



Funcions d’unió per facilitar la visualització i recopilació de dades dels productes de gestió
funcional.



Plataforma de gestió de processos per dirigir les funcions regulars de execució de tasques i de
creació d’informes.

Després de comparar aquesta eina amb d’altres com BMC o HP, s’ha decidit triar la solució que IBM
ofereix, donat uns criteris d’avaluació:


Important:
Es considera important, aquella àrea rellevant

donades les característiques de les CMDBs

estudiades.


Significatiu:
Es considera significatiu, aquelles àrees entre les que hi ha diferències a l’avaluació de les
solucions.

Segons aquests criteris, s’ha fet un anàlisi de les diferents àrees que cobreixen cadascuna de les
opciones estudiades. Es presenta a continuació:
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Reconciliation  Poc important, no significatiu
Federation  Important, poc significatiu
Audit & Compliance Important, poc significatiu
Access Control & Seguretat  Molt important, significatiu
Mapping  Important, significatiu
Visualization  Important, no significatiu
Process Workflow  Molt important, no significatiu
Integration  Molt important, significatiu
Disponibilitat & Rendiment  Important, Molt significatiu
Model de dades  Important, significatiu
Sincronització  Molt important, molt significatiu
Requeriments  Molt important, no significatiu

Una vegada s’han aplicat els criteris, s’ha realitzat una taula que inclou les diferents àrees per grau
d’importància segons els propis criteris. És la següent:
Sincronització  Molt important, molt significatiu
Access Control & Seguretat  Molt important, significatiu
Integration  Molt important, significatiu
Requeriments  Molt important, no significatiu
Process Workflow  Molt important, no significatiu
Disponibilitat & Rendiment  Important, Molt significatiu
Mapping  Important, significatiu
Model de dades  Important, significatiu
Federation  Important, poc significatiu
Audit & Compliance Important, poc significatiu
Visualization  Important, no significatiu
Reconciliation  Poc important, no significatiu

Una vegada classificats per criticitat, s’ha fet un anàlisi comparatiu amb les altres opcions estudiades, i
el resultat es pot comprovar en la següent taula:
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CA

IBM

HP

Sincronització

8

9

3

Access Control & Seguretat

21

27

20

Integration

11

13

15

Requeriments

6

6

6

Process Workflow

10

10

8

Disponibilitat & Rendiment

11

15

7

Mapping

6

10

10

Model de dades

6

6

6

Federation

8

12

8

Audit & Compliance

12

8

9

Visualization

12

10

10

4

6

6

Reconciliation

Sistemes
Una vegada identificats els principals processos de Rubrera On-light, els següents passos són, per una
banda, determinar el personal necessari per dur-los a terme, i per l’altra, determinar els sistemes i
aplicacions que es requeriran. En aquest apartat s’identificaran els sistemes i aplicacions que
necessitarà Rubrera On-light.

Aplicacions
Tot procés necessita en menor o major mesura una aplicació/sistema que li doni suport. A continuació
només es llisten els aquells processos més rellevants que requereixen de sistemes específics per a la
seva gestió:
Manteniment i supervisió de la xarxa


Altes i baixes de línies



Gestió d’incidències de clients



Gestió dels contractes dels clients



Gestió del personal



Gestió de la pròpia infraestructura
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Finances: facturació, cobraments, compres...

Per simplificar la gestió, tan dels sistemes com dels propis processos, s’ha decidit utilitzar el mínim
d’aplicacions i gestionar tots aquells processos que es pugui mitjançant la mateixa aplicació. Així s’ha
determinat que es necessiten 4 grans aplicacions:

Figura 94. Aplicacions de Rubrera On-light
Aquestes aplicacions han de proporcionar les següents funcionalitats:
Aplicació
Eina

de

gestió

Funcionalitats
de

xarxa
Eina gestió clients
Eina gestió incidències
Aplicacions
administratives (ERP)

















Inventari de xarxa
Monitorització i mesures/consultes paràmetres
Activació/desactivació circuits
Generació d’informes
Base dades amb circuits i equipament de cada client
Gestió d’altes/baixes/modificacions
Generació d’informes
Alta i seguiment d’incidències
Històric d’incidències
Anàlisi i generació d’informes
Comptabilitat
Informes financers
Compres i facturació
Gestió inventari
Recursos humans
Taula 36. Funcionalitats aplicacions
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 Eina de gestió de xarxa
Per a gestionar la xarxa es requereix una aplicació que permeti mantenir un total control de la xarxa de
forma centralitzada per tal que qualsevol operació sobre aquesta es pugui realitzar de forma ràpida i
senzilla. L’aplicació ha de proporcionar eines per monitoritzar i mesurar tots els punts de la xarxa per
tal d’actuar de forma proactiva davant de qualsevol incidència.
També és molt important la simplicitat i eficiència en la gestió de l’inventari ja que serà a través
d’aquest que es relacionarà l’eina de gestió de xarxa amb l’eina de gestió de clients i d’incidències. Els
principals proveïdors d’aplicacions de gestió de xarxa són: Alcatel-lucent, Ericsson-Marconi, Nokia,
Nortel, Cisco i Motorola.
 Eina de gestió de clients
L’eina per la gestió de clients consistirà principalment en una base de dades on es gestioni tota la
informació referent als circuits de fibra de què disposa cada client. Si bé ofereix algunes funcionalitats
interessants, no s’implantarà cap CRM (Customer Relationship Management) per a la gestió de clients.
Els clients de Rubrera On-light són les operadores de serveis i el seu nombre és molt reduït. Els CRM
són aplicacions que ofereixen una orientació estratègica de l’empresa cap al client i estan pensades per
a empreses amb grans volums de clients. Donen suport principalment a les àrees de marketing, vendes
i comercial extraient i analitzant informació dels clients per tal de focalitzar l’estratègia del negoci en les
necessitats dels clients. Rubrera On-light, al disposar de pocs clients, pot personalitzar i analitzar
fàcilment la relació amb aquests sense necessitat de complexes aplicacions.
 Eina de gestió d’incidències
Per a la gestió d’incidències es requereix una aplicació que permeti no tan sols l’enregistrament i
seguiment de les incidències sinó que proporcioni mecanismes d’anàlisi i generació d’informes per tal
de poder identificar ràpidament qualsevol problema en la infraestructura de xarxa.
Aquesta eina de gestió d’incidències es pot integrar dins l’eina de gestió de clients sempre i quant doni
resposta als requisits expressats.
 Aplicacions administratives (ERP integral)
L’eina per gestionar tots els processos administratius consistirà en un ERP (Enterprise Resource
Planning). Com indiquen les seves sigles, un ERP és una aplicació que permet gestionar tots els
recursos de l’empresa. Està enfocada als processos administratius i de finances de l’empresa de forma
que permetrà gestionar tots els processos d’aquestes àrees i les relacions entre aquests.
Mitjançant l’ERP es podrà gaudir d’una visió completa del negoci, millorar les relacions entre els
diferents processos, automatitzar processos, reduir costos, millorar l’accés a la informació, etc. El
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mercat de proveïdors de solucions ERP és molt ampli, però al mercat espanyol, els principals són: SAP,
Sage, Oracle, Microsoft i CCS.
Encara no s’ha determinat quines aplicacions comercials s’utilitzarien per a cadascuna de les 4 eines
que es requereixen ja que això es realitzarà una vegada s’hagin desglossat a fons tots els processos en
un tercer nivell de detall i es disposi de tota la informació necessària per decidir quines solucions
comercials són més interessants per a Rubrera On-light.
Donant un cop d’ull al mercat però, una de les solucions més interessants pel què fa a ERP i gestió de
clients és la solució de software lliure Openbravo ERP. Aquesta és una solució ERP orientada a petites i
mitjanes empreses que també ofereix funcionalitats de CRM. El principal factor a l’hora de l’adopció
d’una o altra solució serà la relació entre el preu i la satisfacció dels requisits de Rubrera On-light.
També seria molt interessant poder integrar l’aplicació de gestió d’incidències dins de l’aplicació de
gestió de clients tenint en compte que tota reducció en el nombre d’aplicacions a gestionar serà
interessant sempre i quant aquesta simplificació en nombre no augmenti la complexitat en la gestió.
Per altra banda, el manteniment de la pròpia infraestructura, aplicacions i sistemes s’externalitzarà.
Rubrera On-light disposarà de personal que gestionarà les aplicacions i sistemes però que no serà
especialitzat en el funcionament d’aquests. És molt més eficient i rentable econòmicament derivar el
manteniment a empreses externes que poden ser les mateixes que han implantat les solucions o
d’altres.

Arquitectura
L’arquitectura TIC de Rubrera On-light és la següent:

Figura 95. Arquitectura de Rubrera On-light
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Es tracta d’una arquitectura de 3 capes amb els servidors d’aplicacions entre els clients i les bases de
dades. A més, els servidors i les bases de dades estan connectats en una mateixa xarxa (SAN).
Els principals avantatges que aquesta arquitectura de 3 capes ofereix són: una major flexibilitat, podent
modificar una part sense afectar a d’altres; una separació entre presentació, lògica de negoci i gestió
de dades; simplicitat ens els equips de treball; un augment de la seguretat; i un balanceig de càrrega
entre els diferents servidors que la fa més escalable.
La connexió dels servidors i les bases de dades es realitzarà a través d’una mateixa xarxa que
s’anomena SAN (Storage Area Network), per la qual només circularà tràfic d’accés a les bases de
dades. Les SAN són xarxes que permeten connectar de forma ràpida i segura els diferents elements
que les conformen. Utilitzen protocols específics, com SCSI-3, que permeten assolir altes velocitats (24Gbps) i connectar molts dispositius a distancies de fins a 10 km.
Amb l’ús d’una SAN s’aconseguirà una arquitectura robusta, flexible amb un alt rendiment i
disponibilitat en l’accés a dades.

Diagrama General de processos i sistemes
En següent diagrama es mostren el conjunt de processos que conformen la gestió diària de l’empresa i
les seves relacions amb els sistemes que els donen suport:
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Figura 96 Diagrama general de processos i sistemes
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Annex VIII: Plànols
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Plànol guia de canalitzacions
Aquest plànol serveix com a guia per tal de poder visualitzar en l’ordre correcte, els plànols de
canalitzacions.

Canalitzacions
En aquesta secció es presenten els plànols de les canalitzacions soterrades que seran necessàries per
transportar el gruix de fibres que cobriran la població.

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Nucli Urba Cablejat soterrat.pdf
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Detalls Constructius Canalitzacions
En aquest apartat es presenten els detalls constructius dels pericons o arquetes, que faran falta en les
canalitzacions soterrades.

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Detall Canalitzacions.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Planol de Pericons.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Vista Lateral Pericons.pdf
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Plànol guia de la xarxa de distribució
Aquest plànol serveix com a guia per tal de poder visualitzar en l’ordre correcte, els plànols de la xarxa
de distribució.

Xarxa de distribució
En aquesta secció es presenten els plànols de les xarxes de distribució de fibra que seran necessàries
per repartir les fibres per cadascuna de les parts de la població (nucli urbà, polígon industrial i
urbanitzacions.).

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Nucli Urba Cablejat aeri.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Poligon Cablejat Aeri.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Ca N'Amaralt Desplegament de xarxa.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Can Villalet Desplegament de xarxa.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Els Carpets Desplegament de xarxa.pdf
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Esquema Assignació de Fibres
En aquesta secció es presenten els plànols sobre l’assignació de fibres a cada caixa terminal, per tal de
poder mantenir un ordre i seguiment alhora de fer la distribució cap als clients finals. D’aquesta forma
s’assegura que les operadores accediran de manera ordenada a les fibres quan hagin d’arribar amb la
fibra a un client.

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Nucli Urba Assignacio de Fibres.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Poligon Assignacio de Fibres.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Ca N'Amaralt Assignacio de fibres.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Can Villalet Assignacio de fibres.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Els Carpets Assignacio de fibres.pdf
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Esquema Àrees d’Actuació
En aquest punt, es poden veure l’abast d’actuació de cadascuna de les caixes terminals a tota la
població de Rubrera. Això permet fer una previsió de la quantitat de clients als que es pot arribar i
dimensionar la xarxa en funció d’aquests valors.

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Nucli Urba Arees d'Actuacio.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Ca N'Amaralt Arees d'actuacio.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Can Villalet Arees d'actuacio.pdf

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Els Carpets Arees d'actuacio.pdf
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Distribució d’equipament al CO
En aquesta secció es presenta el plànol del Centro d’Operacions de Rubrera On-light, on es concentra
la xarxa i des d’on les diferents operadores, oferiran els seus serveis. Es pot apreciar també la ubicació
de l’equipament de cadascuna de les operadores i la sala de control i gestió de xarxa.

D:\Rubrera On-light
PFC\Planols\Centre Operacions.pdf
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Annex IX: Regulació que afecta a aquest projecte
Regulació per un Operador Públic proveïdor de xarxa de
telecomunicacions
Marc regulatori i legislatiu
El marc regulatori sectorial en les telecomunicacions a l’estat espanyol i al territori català es regeix per
la Llei General de Telecomunicacions i la Constitució Espanyola, en endavant LGT i CE respectivament,
com les dos grans referències en la seva especificació i definició d’obligacions, així com les seves
condicions i limitacions.
Aquest marc regulatori no exerceix cap impediment en la introducció d’un agent de caràcter públic en
l’economia, com estipula l’article 8.4 de la LGT (Llei General de Telecomunicacions), com podria ser un
govern territorial o local o les seves entitats públiques. És així aplicable la creació d’un agent de
caràcter públic per tal d’exercir com a operador de xarxes públiques de telecomunicacions en
establiment i/o explotació.
A condició a la inserció d’entitats públiques en el sector econòmic de les telecomunicacions es fa
especial referència a la no distorsió de la lliure competència que regeix el mercat actual dels operadors
de telecomunicacions, ja siguin de serveis o xarxes, regulat per la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions, en endavant CMT. A més a més d’aquesta principal condició s’estableixen altres
punts destacables que deurà argumentar l’administració pública per tal de exercir en el sector en
qualitat d’operador.
La motivació en la constitució d’una entitat pública dependent de l’administració, en endavant Operador
Públic, ha d’estar fonamentat per la necessitat d’un interès general. La justificació per l’establiment
d’un interès general en el territori ha de complir unes premisses bàsiques:
-

Establir en aquelles zones on la demanda atesa pels operadors privats es insuficient.

-

Promoure el desenvolupament del sector de les telecomunicacions, fomentar la igualtat entre
ciutadans, i promoure la cohesió territorial en condicions d’accés als serveis oferts.
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-

Assegurar al ciutadà la pluralitat d’ofertes referents a la premissa anterior.

-

Fomentar la neutralitat tecnològica en la regulació, no restringint l’ús d’aquesta.

L’actuació sota l’interès general justificat per les premisses anteriors, esta subjecte a unes limitacions o
condicions d’execució a efectes del comportament del mercat sectorial regides per la lliure
competència. Per tal de preservar l’actual comportament del mercat de les telecomunicacions LGT,
imposa les següents condicions en el comportament de l’operador públic de xarxes de
telecomunicacions:
1.

Compliment de les regles que regeixen l’economia del lliure mercat.

2.

Actuació en igualtat de condicions a un operador privat. No s’obtindran beneficis en
concepte d’excepció d’obligacions regulatòries o tecnològiques per tal de desenvolupar
l’activitat, llevat de les subvencions adquirides per iniciar l’activitat d’interès general.

3.

Compliment de les normes d’activitat financera per tal d’adherir-se a les subvencions
aplicables, regides per la Llei General de Subvencions.
El finançament públic de les infrastructures de telecomunicacions s’atorgarà a agents
que compleixin les següents característiques:
i. Resoldre desavantatges identificades en el desenvolupament de l’interès
general, inclòs en les responsabilitats de l’administració cap al ciutadà, sense la
distorsió de les condicions prèviament esmentades.
ii. Proporcionar aquells serveis que el mercat per si sol, no realitzarà en les
mateixes condicions.
iii. No discriminar ni afavorir selectivament a un agent en detriment d’un altre.

1. Realitzar la separació contable de l’activitat de l’agent públic en qualitat d’operador.
Per tal de justificar la totalitat de les seves accions en independència de l’activitat de
l’empresa pública identificant el desglossat de costos i ingressos, amb els mètodes
d’assignació utilitzats en un desglossament de l’actiu fix i dels costos estructurals.
2. Regir-se pels principis de neutralitat, transparència i no discriminació.
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Aquest principis deriven en les següents característiques:
a) Prohibició d’acord anticompetitius.
b) Prohibició d’abús de posició de domini.
c) Prohibició d’oferir serveis sota costos o gratuïts.
d) Prohibició d’afavoriment de les activitats pròpies en detriment de altres
operadors
3. Evitar crear barreres d’entrada al sector privat o provocar la seva sortida.
4. Voluntat de recuperació de part del capital públic invertit.
5. Finançar l’activitat mitjançant els rendiments de l’explotació ha d’estar sustentada per
si mateixa, sense possibilitat de la cobertura de costos amb finançament públic.
L’actual LGT del 32/2003[RE1] derrogativa de la LGT de 1998, estableix que l’òrgan regulador, CMT,
limita la seva actuació preventiva, a efectes d’establiment de condicions als agents que volen introduirse al mercat, al compliment de la regulació establerta per la LGT, en favor de l’actuació posterior amb
imposicions i sancions si així es requereix per tal de fomentar la lliure competència i subsanar abusos i
mancances per part dels operadors dominants.

Definició de l’activitat
En vista de que cap Operador de Telecomunicacions autoritzat, no s’ ha compromès a desplegar a mig
termini, una xarxa de Banda Molt Ampla, basada en tecnologies de fibra òptica, l’Ajuntament de
Rubrera ha decidit crear una empresa de caràcter públic que s’encarregarà del desplegament i la gestió
de una xarxa de Banda Ampla amb tecnologia FTTx, i de caràcter obert, anomenada Rubrera On-light,
perquè tots els Operadors de Serveis de Telecomunicació que ho desitgin puguin llogar en condicions
de igualtat, els circuits de fibra òptica necessaris per proveir tota classe de serveis de telecomunicació
als seus clients de Rubrera.
Rubrera On-light es posiciona en el sector dels operadors de xarxes de telecomunicacions, amb raó
d’explotació i supervisió de l’ús de la infraestructura pels operadores de serveis finals. L’arrendament
de la infraestructura establerta té com a objecteu el sufragi de les despeses generades pel disseny,
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execució i manteniment de la mateixa, amb una incidència nul·la en la competència del sector entre les
diferents operadores interessades en l’explotació de la xarxa establerta.
El consell d’administració de Rubrera On-light serà designat per l’alcalde i els consellers de l’Ajuntament
de Rubrera. Les seves funcions des de la seva creació fins la supervisió de l’ús de la infraestructura
desplegada per operadors de serveis seran responsabilitat del consell d’administració designat.
L’esmentada empresa, representada per una persona jurídica, per tal de realitzar les tramitacions
pertinents requerides en l’exercici funcional, serà la responsable de complimentar les condicions en els
procediments administratius necessaris per tal efecte, adjuntant:
1. Nom i cognom de la persona interessada, i si es el cas, de la persona que la representi, així
com la identificació del medi preferent, o lloc que es senyali a efectes de notificacions
administratives.
2. Fets, raons i petició en que es concreti de manera clara la sol·licitud.
3. Lloc i data de la sol·licitud.
4. Firma del sol·licitant.
5. Òrgan, centre o unitat administrativa a la que es dirigeix.

Requeriments


La empresa publica Rubrera On-light, es constituirà formalment desprès de l’aprovació en el
Ple Municipal, complir tots els tràmits oficials per la creació de empreses i obtenció de la
corresponent llicencia de la CMT.



Rubrera On-light encarregarà del disseny i execució del projecte de desplegament de una xarxa
de fibra òptica pel el municipi de Rubrera a l’ empresa que guanyi el corresponent concurs
públic, que haurà de complir la normativa establerta per la llei per tal d’executar el pla amb els
permisos i condicions necessàries.

La regulació en matèria d’establiment d’una xarxa pública de telecomunicacions sense l’ús del domini
públic radioelèctric a nivell local inclòs en la Llei LGT 32/2003[RE1]. Per tal de complir amb el marc
establert per l’esmentada Llei, es requereix d’una llicència de tipus C1, necessària en l’àmbit en
l’establiment i explotació d’una xarxa pública de telecomunicacions.
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Les principals condicions subjectes a l’assignació de la llicència habilitant relatives a l’establiment d’una
xarxa pública de telecomunicacions sense l’ús del domini públic radioelèctric, són:
1. Compliment dels requisits mínims en matèria de protecció del medi ambient, d’ordenació
del territori i d’urbanisme, incloses les condicions per l’ocupació de bens de titularitat
pública o privada per l’ús compartit de infraestructures.
2. Compliment de les condicions aplicables a les operadores del sector amb presència
significativa.
3. Establiment de les característiques de la zona de cobertura i del calendari de implantació.
4. Els drets i obligacions en matèria d’interconnexió i accés.
La concessió de la llicència habilitant serà responsabilitat directa a l’organisme regulador, la CMT. Per
tal d’obtenir la llicència habilitant serà necessari presentar la sol·licitud mitjançant la formalitat
administrativa esmentada anteriorment al text, juntament amb les condicions prèviament redactades.

Finançament
Rubrera On-light com l’operador públic de xarxa en la localitat de Rubrera, realitzarà una inversió per
tal de desenvolupar el projecte de Banda Molt Ample, sol·licitant un finançament públic d’origen estatal
i comunitari, segons les condicions imposades pels diferents organismes procuradors de subvencions.
Per tal d’adherir-se a les esmentades subvencions Rubrera On-light es regirà per la Llei General de
Subvencions 38/2003[FI3] i els Fons Estructurals (FEDER)[FI2], d’abast nacional i comunitari,
respectivament.

Llei General de Subvencions
L’esmentada llei de subvencions estatals regida per la Llei General de Subvencions, en endavant LGS,
no especifica cap exclusió per la cofinanciació amb altres vies de subvenció, a nivell regional o
comunitari, i especifica com a únic responsable de la gestió dels fons destinats a la subvenció a
l’administració pública, en aquest cas l’Ajuntament de Rubrera.
Per tal de optar a les subvencions estatals s’hauran de concretar en el Pla Estratègic de Subvencions,
que inclou les següents bases:
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Objectius de la subvenció.
Períodes proposats per l’execució de l’activitat subvencionada.
Previsió de costos.
Fons de finançament externes a la subvenció.

Com a principal requeriment en l’assignació de la subvenció serà requerit una estabilitat pressupostària.
Es obligació del beneficiari del compliment dels principis de :




Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
Eficiència en el compliment dels objectius fitxats per l’administració otorgant.
Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos atorgats.

Es així, Rubrera On-light, se li atorga el paper de entitat col·laboradora sent responsable de la gestió i
distribució dels recursos concedits per la subvenció.
S’establirà per mitjà de la concurrència competitiva els procediments per la concessió de la subvenció.
Mitjançant una convocatòria, iniciada per l’òrgan competent encarregat de redactar el procediment per
la seva concessió i definint el contingut de la proposta.
S’estableixen els procediments de gestió i justificació de la subvenció pública dins el capítol IV de la
LGS.
Rubrera On-light derivarà part de la subvenció a tercers per tal d’executar el projecte, excloent
taxatòriament aquells recursos que la pròpia Rubrera On-light destinarà a la realització per si mateixa.
Tota activitat concertada a tercers, que suposi com a mínim el 20% de l’activitat i 60.000 € haurà de
complir els següents requisits:




Contracte per escrit, incloent l’activitat íntegra, sense separació per tal d’evitar tal efecte.
Autorització del contracte per part de l’òrgan regulador, CMT.
La responsabilitat dels contractistes serà única i exclusiva de Rubrera On-light.

Per tal de justificar la subvenció, Rubrera On-light posarà a disposició, l’estat de comptes, incloent la
justificació de les despeses o qualsevol document amb validesa jurídica, desglossant cada cost, en un
termini màxim de 3 mesos des de la justificació de l’activitat.

Fons Estructurals
Degut a la disparitat socioeconòmica de les diferents regions de la Unió Europea, inclòs regions dins
dels membres estat de la UE, es creen els Fons Estructurals per tal de cohesionar tot el territori
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europeu i impulsar-lo cap a una harmonització econòmica i social, així com de les infraestructures, en
aquest cas de telecomunicacions, que pugui ocasionar una diferenciació entre les diferents zones. Els
Fons estructurals pretenen ser uns recursos de cofinanciació, amb altres vies de finançament
especifiques en cada cas.
La Comissió Europea defineix certs objectius que els projectes beneficiaris hauran de complir per ser
objectes dels Fons Estructurals. Per Rubrera On-light té especial rellevància el segon objectiu descrit
pels Fons Estructurals, que té com a primordial raó el recolzament a la reconversió econòmica i social
de les zones que es troben en dificultats estructurals.
A més a més la Comissió Europea té intenció de recolzar aquelles iniciatives que enfoquin la seva
activitat a l’economia regional basada en el creixement i la innovació tecnològica.
Com a precedent i servint de referència pot ser pres el període 2000 a 2006, quan es van destinar
195.000 milions d’euros als Fons Estructurals, sent el 11’5% d’aquests destinats a iniciatives dins del
segon objectiu. Rubrera On-light mostra especial interès en aquest fet, sent la quantitat de 22.500
milions d’euros el finançament disponible en aquest període.
Més específicament, dins els Fons Estructurals s’inclouen el Fons Europeus de Desenvolupament
Regional, en endavant FEDER, per tal d’ajudar aquelles regions més desfavorides que pateixen
dificultats estructurals.
Pel període 2007-2013 s’estableixen diferents regions, amb diferents necessitats en matèria de
infraestructures, adherint a les Regions de Competitivitat i Treball, la comunitat autònoma de
Catalunya, incloent així Rubrera. Les esmentades Regions de Competitivitat i Treball es destinarà 3.125
milions d’euros, a finançar-les.
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Figura 45. Mapa diferents regions al territori espanyol. [FI6]

Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)
Els Fons Europeus de Desenvolupament Regional tenen com a principal objectiu el desenvolupament
harmoniós, equilibrat i prolongat en el temps de les activitats econòmiques, en un alt grau de
competitivitat, determinant l’àmbit d’aplicació a accions innovadores, creant recursos per la
cofinanciació del desenvolupament de infraestructures, i més concretament totes les accions que
incloguin les tecnologies de la informació.
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L’article 2 dels FEDER, estableix l’àmbit d’actuació del finançament de les inversions en infraestructures
seran destinades a la contribució d’un creixement del potencial econòmic i a la contribució en la creació
de xarxes transeuropees de les telecomunicacions en les regions que pateixen desavantatges
estructurals degut a la seva situació perifèrica respecte regions centrals de la Comunitat Europea.
Per tal d’optar als Fons Europeu de Desenvolupament Regional es requereix completar el document
adjunt a l'Annex 21 del Reglament de la Comissió Europea sobre l’aplicació dels Fons Estructurals i de
Cohesió, incloent:
 Direccions i referències
 Informació sobre el projecte
 Resultats dels estudis de viabilitat
 Calendari
 Anàlisis de despeses i beneficis
 Anàlisis de l’impacte ambiental
 Justificació de la contribució pública
 Pla de finançament
 Conformitat amb les polítiques i la legislació comunitària
 Referèndum de l’autoritat nacional competent

Opcions de Finançament
Per tal de finançar la posada en marxa i implantació del projecte de Banda Ample molt ample a la
localitat de Rubrera, per mitjà d’un empresa pública dependent de l’Ajuntament de Rubrera, existeixen
dos vies de finançament vigents.
La primera, d’àmbit estatal, procedent de la Llei General de Subvencions, estableix aquelles condicions
per tal d’optar als fons públics en matèria d’infrastructures fent referència a un interès general.
La segona, d’àmbit comunitari, procedent dels Fons Estructurals de finançar l’activitat recau sobre
l’interès en la cohesió del desenvolupament en matèria de recolzament a la reconversió econòmica i
social de les zones que es troben en dificultats estructurals, i potenciar la innovació tecnològica.
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Properament tancarà una convocatòria per optar al Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya, destinada
als municipis i entitats locals de Catalunya, recollit en l’article 1.2 e) del decret 245/2007, per tal de
finançar les obres de suport a infraestructures de telecomunicacions. Rubrera On-light podrà ser
classificat com a entitat municipal descentralitzada.
Les principals obligacions del beneficiari del Pla recauen en :
 La completa transparència dels pressupostos i els comptes de resultats anuals
 Compliment del que estableix la Llei 1/1998 de política lingüística
 Elaboració de plecs de clàusules administratives per la realització d’obres públiques i serveis
objectes de la subvenció
La sol·licitud per accedir a la convocatòria haurà de incloure:
 Memòria explicativa
 Plànol de la situació on es vol realitzar l’actuació
 Resum de pressupostos d’execució de l’actuació
El finançament del Pla rep aportacions de:
 La Generalitat de Catalunya, que inclourà aportacions destinades per l’Estat a les entitats locals i
dotacions dels diferents departaments de l’Administració de la Generalitat, organismes
autònoms i empreses públiques que financen les entitats locals per obres i serveis.
 Els pressupostos destinats de les diputacions provincials
 Aportacions de caire comunitari
La convocatòria tanca aquestes sol·licituds a les subvencions el dia 27 de desembre del 2007, quedant
fora de termini qualsevol elaboració dels documents requerits i compliment de les bases de la
convocatòria. Però, esgotat el temps per la sol·licitud, s’esperen noves convocatòries de caire semblant
sent impossible tenir accés a aquesta, amb requeriments molt semblants i condicions d’accés similars.

Gestions necessàries per a realitzar el projecte
En aquest punt es tracta la regulació pel què fa al disseny i execució del projecte de banda ampla a
Rubrera. En primer lloc l’ajuntament de Rubrera comptarà amb l’empresa On-light que com ja s’ha
esmentat serà l’encarregada del disseny desplegament de la xarxa de fibra òptica que proveirà de
banda ampla a la població de Rubrera.
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Aquesta empresa haurà d’estar constituïda per un conjunt d’enginyers un dels quals haurà d’estar
col·legiat al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya per tal de firmar el projecte
de disseny de la xarxa.
Aquest grup d’enginyers hauran d’estudiar abans de començar amb el disseny les parts pertinents de la
llei que corresponen a la ICT, Pla Urbanístic de Rubrera i lleis de telecomunicacions.
Posteriorment a l’estudi de les lleis i per tal de complir les normatives a la hora del disseny, es
realitzarà l’estudi mediambiental en aquelles parts on el cablejat no vagi soterrat. Es realitzarà un
projecte de desplegament en el qual hi haurà de constar les fases de desplegament així com també les
premisses més importants d’aquest.
Un cop acabats l’estudi i el projecte de desplegament de fibra òptica a la població de Rubrera hauran
de ser certificats pel Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya.
Durant el desenvolupament del projecte de desplegament de fibra òptica a Rubrera caldrà tenir en
compte el Pla Urbanístic del poble de Rubrera. També cal afegir que l’encarregat del desplegament és
el propi ajuntament així doncs, creiem que en cas de que la possibilitat contemplada no es trobés
definida en el Pla Urbanístic es demanaria opinió al propi Ajuntament.
Per altre banda, es dóna per entès que tant el cablejat com els equips que formaran la xarxa de fibra
òptica a Rubrera estaran contemplats per les lleis de telecomunicacions.
Després de definir el projecte caldrà implementar el projecte, és a dir, desplegar la xarxa de fibra
òptica al llarg del territori municipal. Per aquest desplegament, cal tenir en compte les necessitats dels
diferents permisos d’obres majors i menors, aquest fet no hauria de ser un problema en el nostra cas
ja que som part dels propi Ajuntament i és aquest l’encarregat de facilitar aquests permisos.
Altres permisos necessaris en el desplegament de la xarxa que estem definint, són els permisos de pas
del propietari per on es vulgui fer passar la fibra. Altrament dit, es pot donar el cas que es vegi la
necessitat de fer passar cablejat per propietats privades i això comporta el permís de pas d’aquest per
part del propietari.
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Annex X: Contracte Tipus
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CONTRACTE TIPUS

Definició

del

contracte

tipus

per

l’empresa

designada pel desplegament de la xarxa de fibra
òptica, oberta a tots els operadors de serveis.
Contracte

entre

RUBRERA

ON-LIGHT

SOCIETAT

LIMITADA

i

l’Empresa

_____________________________________ per a l’execució de les obres de creació de xarxa segons
el projecte tècnic que s’annexa a quest contracte.
A Barcelona, a _________________________
REUNITS
D’UNA PART: D.___________________________________ D.N.I. nº ___________________ en nom i
representació de RUBRERA ON-LIGHT S.L., Codi de Identificació Fiscal _____________ amb domicili a
Rubrera, Carrer Major número 1 (en endavant R.O.), en virtut de l’apoderament otorgat en
_____________

____________

data_____________

davant

el

Notari

de

____________

D.____________________________ amb el nº _____________ del seu protocol.

Implantació d’una xarxa de banda molt ampla a Rubrera
Universitat Pompeu Fabra 2007-2008

Página 355/380

Titol del document:
Implantació d’una xarxa de banda
molt ampla a Rubrera

Grup: E

Data:

Tutor:

Num. Pàgs:

13/06/2008

Ramon Guixé

356/380

D’ALTRE: D._______________________________________ D.N.I nº ___________________ en nom i
representació de ______________________ Codi de Identificació Fiscal _____________ amb domicili a
___________________ (en endavant CONTRATISTA) en virtut d’apoderament otorgat amb data
_______________ davant Notari de _________________ D. ___________________________ amb el
nº____________________ del seu protocol.
Ambdues parts en el caràcter amb el que intervenen es reconeixen recíprocament plena capacitat
jurídica per a contractar i obligar als seus respectius mandants i, segons tinguin conveni, otorgant el
present Contracte amb fonament en els següents:
ANTECEDENTS
I. Que, _____________________________________________ ha resultat adjudicatari del concurs
convocat amb data __________ para la realització del projecte tècnic per a la creació de la xarxa
municipal de Fibra Òptica a Rubrera.
II. Que, en la seva virtut, R.O. encarrega al CONTRATISTA, i aquest accepta, la execució de les obres de
Creació de Xarxa a realitzar en el municipi de Rubrera en la forma i condicions que expressa el
present document i els annexes que contenen el projecte tècnic.
III. Que el CONTRATISTA coneix i accepta el Plec de Condicions Generals, el Plec de Condicions
Tècniques, i els Annexes al Contracte que es relacionen a la llista adjunta.
Tots aquests documents formen part integrant d’aquest Contracte al que se uneixen com Annexes.
De conformitat amb lo exposat, les PARTS porten a efecte aquest Contracte amb sujecció de les
següents:
CLAUSULES
PRIMERA .- OBJECTE
L’objecte del Contracte és l’execució de les obres de Creació de la Xarxa determinades en el Projecte
Tècnic corresponent al municipi de Rubrera en les clàusules Segona i Quarta i que acompanya al
present Contracte com Annex.
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Les obres es realitzarà amb sujecció a lo disposat en el present Contracte i els seus Annexes, així com
lo que s’estableixi en les condicions Particulars incloses en l’Acta d’Estudi Pràctic sobre el terreny, que
per cada projecte d’Obres oportunament firmaran les PARTS.
El CONTRATISTA subministrarà tots els materials necessaris per l’execució de les obres.
SEGONA .- ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial del present Contracte es el municipi de Rubrera.
TERCERA .- PREU I FORMA DE PAGAMENT
Els preus base ofertor i acceptador, són els que figuren en l’Annex nº1.
El pagament dels preus es realitzarà per R.O. mitjançant certificacions-liquidacions parcials, conforme
es determina en el Plec de Condicions Generals. Ningun pagament serà considerat com recepció parcial
o total de l’obra a que correspongui.
QUART .- VIGÈNCIA
El present contracte entrarà en vigor el _______ i tindrà plena vigència fins el ________. No obstant,
excepcionalment R.O. podrà prorrogar el període de vigència, en els termes i condicions que
s’establiran en la Condició General III.
CINQUENA .- GARANTIES
De conformitat amb lo disposat en la Condició General VI el CONTRATISTA ha fet entrega d’una
garantia personal de caràcter definitiu, per l’import de _________________________ euros constituïda
mitjançant aval prestat per _______________________________________
El límit de la garantia real a que es fa referència en la Condició VI serà el 4% del import de cada
certificació o liquidació parcial.
SISENA .- REPRESENTANTS DEL CONTRATISTA I DE R.O.
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El CONTRATISTA designa com representant a efecte d’aquest Contracte i amb facultats plenes per
adoptar, en l’esmentada representació, qualsevol resolució relativa al desenvolupament i execució de
les obres, i molt especialment per la firma de l’Acta d’Estudi pràctic sobre el terreny corresponent a
cada

part

del

projecte

tècnic

i

de

les

actes

mensuals,

a

D.

_________________________________________________________.
R.O. per la seva part, designa com representant, amb iguals facultats que l’anterior, al Sr. Director
Tècnic de R.O.
Qualsevol canvi de representant es notificarà per escrit a l’altre part i es documentarà mitjançant Annex
unit al Contracte.
SETENA .- DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Per a tota classe de notificacions derivades del present Contracte es designaran pel CONTRATISTA i
per R.O. els següents domicilis:
CONTRATISTA:_______________________________________________________________
R.O.:_______________________________________________________________________
I, para que així consti, en prova de conformitat els intervinents firmen aquest Contracte, i els seus
documents annexes per duplicat i a un sol efecte en el lloc i seu expressats en la capçalera.
Per Rubrera On-light S.L.
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PLEC DE CONDICIONS
GENERALS
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CONDICIÓ I .- OBJECTE DE LES CONDICIONS GENEALS I DEL CONTRACTE. APLICACIÓ
1.
El present Plec té per objecte, establir les Condicions Generals que s’aplicaran a tots els contractes
d’execució d’obres del projecte de Creació de Xarxa a realitzar per R.O., qualsevol que sigui la seva
importància, dins del terme municipal de Rubrera.
2.
El Contracte regulat per les presents Condicions Generals, tindrà per objecte l’execució d’aquelles obres
del projecte tècnic corresponent al projecte de creació d’una operadora de infraestructures, segons
s’indica en el document de formalització del Contracte.
Les dades referents al volum d’obres que s’indiquen en el document contractual corresponen a la
totalitat del temps de vigència del Contracte. La distribució en el temps i la concreció de les obres cada
any de vigència del Contracte s’efectuaran en els successius Programes anuals de Obres que seran
entregats al CONTRATISTA a l’inici de cada any natural i que hauran de ser firmats per aquest en
prova de conformitat.
No obstant lo anterior, donat que l’execució dels projectes parcials subordinar-se a l’obtenció de les
corresponents permisos oficials i particulars i pot veure’s influïda per obres i instal·lacions alienes que
vagin a realitzar-se en les vies públiques, R.O. podrà revisar el Programa anual, en més o menys en
funció dels anteriors factors, respectant sempre el volum total d’obra adjudicant en el projecte tècnic.
Excepcionalment podrà ser per raons fundades revisat a l’alça fins a un màxim del 20% del total de lo
adjudicat.
CONDICIÓ II .- EL CONTRACTE: DOCUMENTS INTEGRANTS. FIRMA. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
1.
A més a més del document privat de formalització del Contracte, constitueixen part integrant del
mateix, les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars corresponents a cada Projecte
Parcial incloses en l’Acta d’Estudi Pràctic o en les Actes de les reunions mensuals, amb els seus
respectius Annexes. També formaran part del Contracte del programa de treball, plànols d’obres, així
com qualsevol altre document que figura en el Concurs, que necessàriament hauran d’unir-se al
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Contracte com Annex, o s’incorpori posteriorment al mateix, del que deriven drets i obligacions per les
parts.
2.
El document de la formalització del Contracte es firmarà dins dels 15 dies següents a la data en que se
comuniquen al CONTRATISTA que compareix-hi a tal fi i serà condició indispensable que s’hagi
constituït prèviament la garantia personal de caràcter definitiu a que es fa referència en la condició VI.
Quan per causes imputable al CONTRATISTA no s’arribés a firmar el document de formalització del
Contracte dins el plaç senyalat, R.O. podrà revocar l’adjudicació mitjançant comunicació escrita al
CONTRATISTA, amb pèrdua de la garantia personal constituïda amb caràcter provisional.
3.
En cas de contradicció entre lo disposat en les presents Condicions Generals i en qualsevol dels
documents contractuals, prevaldrà lo establert en el present Plec.
En tot lo demés, no previst en els documents contractuals, regiran les disposicions legals relatives a
l’execució d’obres, contingudes en els articles 1588 i 1599 i concordants del Codi Civil.
CONDICIÓ III .- ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL
1.
El Contracte tindrà la vigència que es determina en el document de formalització del mateix.
No obstant lo anterior, excepcionalment R.O. podrà prorrogar el període de vigència convingut fins un
màxim de tres mesos, mitjançant comunicació escrita amb un mes d’antelació a la data de finalització,
al objecte de que es finalitzin les obres corresponents a aquells projectes, o parts definides dels
mateixos, adjudicats al CONTRATISTA, encara en execució.
2.
Les obres objecte del Contracte es circumscriuran al municipi de Rubrera.
CONDICIÓ IV .- EL PREU. REVISIÓ
1. El Preu
1.1.
Els preus base seran els que s’han proposat en el llistat del Annex I del document de formalització
del Contracte. Aquests preus romandran invariables durant tot el període de vigència del Contracte.
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1.2.
Els preus base comprendran, entre altres, els següents conceptes:
1.2.1.
Personal tècnic i mà d’obra de qualsevol classe i concepte.
1.2.2.
Escomeses i subministraments que siguin necessaris, qualsevol que sigui la seva classe,
construccions i altres obres auxiliars provisionals, reconeixement preparació i replantejaments.
1.2.3.
Tanca, senyalitzacions i proteccions amb pantalles, lones, etc., així com les demés mesures de
seguretat i salut laboral en el treball i qualsevol altre dispositiu tendents a evitar perjudicis a
tercers o a protegir en el seu cas, instal·lacions o equips propis de R.O., o aliens.
1.2.4.
Medis de seguretat precisos per complir tota la normativa vigent en matèria de seguretat, així
com el Pla de Seguretat i Salut, realitzat pel tècnic competent.
1.2.5.
Transports de personal, materials, maquinaria, eines, etc., propis del CONTRATISTA.
1.2.6.
Despeses generals d’administració, incloses cargues socials.
1.2.7.
Benefici industrial.
1.2.8.
Despeses d’obtenció de permisos, llicències i autoritzacions que hagi de gestionar el
CONTRATISTA, segons lo disposat en la Condició XIII.
1.2.9.
Impostos i finances conforme a los disposat en la Condició XIII.
1.2.10.
Paralitzacions per inclemències del temps, festes, imposicions de tràfic, presa de Possessió de
Servitud, etc.
No comprendrà, pel contrari, en els contractes de l’execució d’obres de canalització i rasa, la
reparació dels desperfectes que fos necessari realitzar per executar l’obra en jardins, cultius i
parcs fins a una amplada màxima de 2’5 metres, que serà abonada per R.O.
1.3.
A efectes de sol·licitar augment de preu, el CONTRATISTA no podrà, eficaçment, excusar-se o
al·legar desconeixement sobre la interpretació o definició de les unitats d’obra, o sobre el lloc
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d’aquesta, o sobre les característiques del medi i demés condicions de treball, ja que haurà de tenir
ple coneixement sobre aquest. Quants aclariments hagués estimat necessàries, el CONTRATISTA
haurà d’haver-les sol·licitat a R.O.
1.4.
Les obres especials de poca entitat que sorgeixin necessariament com a conseqüència dels treballs
i que no s’hagin pogut preveure en l’estudi pràctic, tals com la construcció de conductes,
clavegueram, petits registres, es facturaran com treballs extraordinaris, prenent-se per la seva
valoració el barem de cada unitat d’instal·lació i procurant evitar en lo possible la mà d’obra pura.
1.5.
Quan per exigir-lo Organismes Oficials, o per raons d’urgència, el treball hagi de realitzar-se en
hores nocturnes o dies festius, el CONTRATISTA vindrà obligat a efectuar-los així, aplicant el
suplement que s’estableixi en la Unitats Elementals, exclusivament a la partida de la mà d’obra del
personal. El nombre d’operaris que treballi de nit o en dies festius no podrà excedir del que
s’exigiria la realització dels mateixos treballs en hores i dies laborables. Quedaran exemptes
d’aquests suplements les unitats d’obra en situacions de realització de treballs en torns continuats.
A tals efectes es considerarà hores nocturnes les compreses entre les 22 hores i les 6 hores del dia
següent i dies festius els compresos en el calendari laboral de la província en que es radiquen les
obres. Seran acumulades ambdós plus, per dia festiu i hora nocturna, quan es donin les dos
circumstancies.
2. Treballs per preus contradictoris
Per que procedeixi el pagament de treballs mitjançant preus contradictoris serà necessària la prèvia i
expressa aprovació de R.O.
Els treballs que dins de cada projecte hagin d’efectuar-se mitjançant preus contradictoris (els
corresponents a unitats d’obres no compreses en el Quadre de Barems) serà objecte de concurs, al que
necessariament haurà de presentar oferta al CONTRATISTA adjudicat. El preu contradictori serà ofertat
en punts, descompost en unitats d’obra baremada, als que s’aplicaran el preu contractual, i les partides
que s’estimen necessàries per les tasques i materials no previstos, per perillositat, dificultats especials,
etc.
La tramitació i aplicació dels preus contradictoris s’efectuaran d’acord amb la normativa vigent.
3. Revisió de preus
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El CONTRATISTA donarà a R.O. el tractament de client més afavorit per lo que en cas de contractar
amb tercers la realització de treballs de les mateixes característiques que les recollides en el present
Contracte a preus inferiors als pactats en el mateix, el CONTRATISTA s’obliga a comunicar-lo a R.O.
per a procedir a ajustar al nivell dels baixos.
CONDICIÓ V .- FACTURACIÓ I PAGAMENT
1.
El pagament al CONTRATISTA de cada una de les obres realitzades s’efectuarà mitjançant liquidacions
parcials de periodicitat mensual, aplicant a cada partida o unitat d’obra executada els preus base
contractuals, més l’import dels materials establerts per a cada Unitat d’Obra.
La informació que haurà d’incloure les mesures quantificades es la que assenyala en els impresos que
s’adjunten com Annex nº 4, havent de assenyalar-se en la portada de cada mesura quantificada la
seva mesura en punts, i l’import total dels materials establerts per les unitats incloses en la mesura.
Les mesures quantificades seran correlatives dins de la seqüència que genera un projecte, començant
la seva numeració per 0.1 i fent constar el terme “última” en la mesura quantificada final de cada
projecte. Si la medició quantificada és única (obra de duració inferior a un mes), s’indicarà aquesta
circumstancia en la mateixa. En cada mesura quantificada es farà constar el mes a que correspon,
l’obra que empara i la província en la que s’ha realitzat la mateixa.
R.O. aprovarà o efectuarà les objeccions que estimi pertinents a les mesures quantificades en el plaç
màxim de 30 dies, a comptar des de la presentació de les mateixes, sempre que es presentin a temps i
formar. De existir objeccions, les unitats en desacord es deduiran i pararan a ser discutides sense
fixació del plaç i sense devenir interessos. En cas de facturar-se posteriorment la totalitat o part de les
esmentades unitats en desacord, a efectes de pagament es contarà la data de mesura quantificada de
la que es deduir.
2.
Les quantitats satisfetes mitjançant liquidacions parcials tenen un caràcter de devingut a compte i no
adquiriran caràcter definitiu fins que es produeixi la recepció definitiva de l’obra o projecte, podent R.O.
exigir al CONTRATISTA la compensació corresponent per les anomalies que poguessin ser observades
amb posterioritat a l’aprovació de la mesura quantificada i els pagaments efectuats.
3.
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Dins dels 15 dies següents a l’aprovació, total o parcial, de cada mesura quantificada, el CONTRATISTA
presentarà a R.O. les corresponents factures de mà d’obra u de materials que s’hauran d’ajustar a lo
disposat en la Instrucció nº5 del Departamento de Contabilitdad.
Per cada mesura quantificada aprovada es formularà dos factures. En la primera d’elles figurarà les
unitats executades en el mes corresponent, i a origen, així com la valoració en punts de les mateixes
segons el Barem d’Unitats d’Obra del Annex nº 2 i en la segona l’import dels materials establerts per
cada Unitat d’Obra de les unitats incloses en la factura primera.
En la última mesura quantificada de cada projecte s’inclourà la col·lecció de plànols que es fa
referència en la Condició nº IX.
Les factures es presentaran per triplicat al representant de R.O. qui les acceptarà o formularà les
objeccions pertinents. Un cop conformades i aprovades per R.O. es procedirà de conformitat amb la
normativa vigent.
4.
El pagament de les liquidacions parcials, de la liquidació definitiva o liquidació única, serà efectuada als
180 dies de l’emissió de la factura sempre i quan aquesta s’hagi presentat a R.O. dins dels 10 dies
següents en cas de superar-se aquest plaç, la data de l’inici del còmput serà la de presentació.
No obstant lo anterior, es podrà realitzar el pagament abans del venciment del plaç convingut,
descomptant del seu import aquella quantitat que resulti d’aplicar el tipus de descompte que es pacti
en cada moment pel temps efectiu d’avançament.
CONDICIÓ VI .- GARANTIES REALS I PERSONALS
1. Garanties Personals
1.1.
Per l’admissió d’ofertes serà condició indispensable la presentació d’una garantia personal de
caràcter provisional per la quantitat equivalent al 5% de l’import de les obres previstes per el
primer any del Contracte segons el Programa. L’esmentada garantia serà cancel·lada un cop hagi
estat adjudicat el Concurs. L’adjudicatari del Concurs prèviament haurà d’haver constituït la
garantia definitiva a que es fa referència en el paràgraf següent.
1.2.
Dins dels 15 dies següents a la data de comunicació oficial de la adjudicació del Concurs, el
CONTRATISTA adjudicatari, per respondre de la bona execució de les obres i del exacte
compliment de totes les seves obligacions contractuals, presentarà una garantia personal de
caràcter definitiu, per la quantitat equivalent al 10% de l’import corresponent al total del volum
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d’obres adjudicat en el Programa anual corresponent. L’esmentat import romandrà inalterable
durant tota la vigència del Contracte, a menys que l’import previst d’obres en el Programa per els
següents anys de vigència del Contracte haguessin patit variació respecte del previst per el primer
any, en tal cas l’import de la garantia prestada podrà ser variada en més o menys , segons els
casos, a petició de qualsevol de les parts.
La garantia definitiva serà cancel·lada un cop finalitzi el Contracte i després d’efectuada la recepció
definitiva de l’última de les obres realitzades al emparament del mateix, a plena satisfacció, sempre
que no existeixi cap responsabilitat o reclamació pendent a R.O. o al CONTRATISTA procedent dels
seus empleats, proveïdors o tercers en la general. No obstant lo anterior, en aquest supòsit,
l’import de la garantia definitiva podrà reduir-se en la quantitat que a judici de R.O. sigui suficient
per respondre de les reclamacions pendents.
1.3.
Ambdues garanties es redactaran segons el model d’ús general i corrent i haurà de ser constituïda
per qualsevol entitat bancària o asseguradora, legalment habilitada per tal afer, catalana o amb
establiment permanent obert a Barcelona. Així mateix, el poder que empara als firmants de les
citades garanties haurà de ser prèviament bastantejat pels Serveis Jurídics de R.O.
2. Garanties Reals
També per respondre de la bona execució del Contracte i del exacte compliment de totes les
obligacions contractuals, li serà retingut al CONTRATISTA, en concepte de penyora en garantia, el 4%
de cada certificació o liquidació parcial.
L’import de l’esmentada retenció es farà constar explícitament en la factura emesa pel CONTRATISTA.
Al finalitzar cada any, seran retornades integrament al CONTRATISTA les quantitats retingudes en
aquelles obres realitzades a l’emparament

del Contracte que hagin estat rebudes definitivament a

plena satisfacció, sempre que no existeixin responsabilitats o reclamacions pendents front al
CONTRATISTA o a R.O. per part del seu personal, proveïdors o tercers en general.
R.O no satisfarà interessos de ninguna classe per les quantitats retingudes en concepte de penyora
en garantia.
CONDICIÓ VII .- EXECUCIÓ DE LES OBRES
1. Execució directa
El contractista executarà per si mateix els treballs objecte del Contracte, i en conseqüència, no podrà
cedir, traspassar ni subarrandar, a un tercer tots o part dels mateixos.
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Igualment, per raons de seguretat, el Contractista realitzarà els treballs objecte del Contracte amb
personal propi i de plantilla. No obstant, podrà utilitzar personal col·laborador, adaptat al efecte les
mesures de seguritat siguin necessàries i donant previ coneixement

d’això a R.O. No obstant lo

anterior, el Contractista podrà subcontractar part de les obres que corresponen a treballs importants.
En aquest supòsit e Contractista haurà de comunicar-ho amb caràcter previ a R.O i assumirà davant la
mateixa la obligació solidaria, de respondre que el Subcontractista complirà totes i cada una de les
obligacions contingudes en el present Contracte, en especial els que se refereixen a confidencialitat,
deure de secret i mides de seguretat a adoptar sobre les dades de caràcter personal. Així mateix, el
Contractista haurà de mantenir una persona responsable amb la que R.O pot contractar en qualsevol
moment. I en ningun cas la subcontractació podrà extendres mai a la direcció de l’obra.
El Contractista comunicarà R.O per escrit i amb suficient antelació al començament de cada una de les
obres , la seva organització, especificant al personal de cada categoria de que disposi, així com el nom i
direcció de la persona encarregada dels contractes amb el representant de R.O.
En cap cas podrà el Contractista utilitzar als seus servei personal de R.O.
R.O. es reserva el dret a exigir la substitució del personal del Contractista que doni lloc a queixes
fundades o que no reuneixi les condicions de aptitud suficients.
Si el Contractista incomplís qualsevol de les obligacions anteriors, R.O podrà resoldre de ple dret el
Contracte, sense més obligacions de comunicar-ho per escrit al Contractista y aquest tercers en
general.
2. Confidencialitat
R.O i el Contractista s’obliguen mútua i recíprocament durant i amb posterioritat a la vigència d’aquest
Contracte a tractar tota la informació manejada,

els resultats que s’obtinguin de la execució del

Contracte, així com les informacions que es faciliten mútuament, de forma estrictament confidencial
utilitzant-la única i exclusivament pels fins que s’expressen en aquest Contracte i prenent les mides
necessàries per que els seu contingut no es divulgui-hi a tercers, en especial els mètodes de treball,
documentació tècnica i tot allò que sigui propietat intel·lectual o industrial de R.O.
Les dades de caràcter personal entregades per R.O al Contractista i obtinguts per aquest en al execució
del present Contracte, única i exclusivament podran ser aplicats o utilitzats per el compliment dels fins
objecte de contractació, no podent ser cedits o entregats a tercers baix títol d’algun ni tampoc els mers
efectes de conservació.
El Contractista, en compliment de lo disposat en la Llei Orgànica 5/1992 pel Tractament Autoritzat de
Dades de Caràcter Personal, haurà d’adoptar les mides d’indole tècnica i organitzativa necessàries, i en
especial les que reglamentàriament es determinen, per garantir la seguretat de les dades de caràcter
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personal i evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat, a conta del estat de la
tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els riscos a que estan exposats, ja provinguin de
l’acció humana o del medi físic o natural.
Una vegada complida la prestació contractual que va motivar l’entrega de les dades personals, el
Contractista haurà de destruir les dades tractades, menys tret que expressament i cas per cas autoritzi
R.O. el seu emmagatzematge per considerar va a resultar necessari per a ulteriors encàrrecs
contractuals, en aquest cas el Contractista haurà d’adoptar les degudes mesures de seguretat. En cap
cas tal emmagatzematge podrà superar el període de cinc anys.
El Contractista serà responsable de quantes sancions, multes o reclamacions per danys i perjudicis es
derivin del compliment de l’ anteriorment exposat i rescabalarà a RO dels imports que per tal motiu
hagués hagut d’abonar inclosos les despeses jurídiques, extrajudicials i costes que la defensa de R.O
ocasionés. Tot això amb independència que tal incompliment es considerat causa de resolució del
Contracte.
3. Direcció, Inspecció i Control de Qualitat
3.1.
Les obres objecte del Contracte es realitzaran sota la Direcció tècnica que correspongui a la seva
classe i característiques conforme a la legislació vigent d’aplicació i s’executaran amb estricta
subjecció al disposat en aquestes Condicions Generals, a les clàusules establertes en el Contracte,
Proposat, Condicions Particulars de cada treball i altres documents annexos que serveixen de base
al mateix.
Dita tècnica serà el representant del Contractista en l’obra, tindrà la responsabilitat i facultats
necessàries per a adoptar qualsevol resolució relacionada amb l’execució del Contracte i serà
d’interlocutor vàlid, a tal fi, del representant de R.O.
3.2.
R.O es reserva el dret a exercir en tot moment la inspecció de les obres durant el temps de
vigència del Contracte. A aquesta fi, designarà en cada cas els tècnics que estimi necessaris qui,
degudament acreditats, contaran amb la col·laboració del Contractista, sense càrrec addicional
algun, que haurà de personar-se en les obres a requeriment d’aquests i a qui els ha de facilitar
quants dades i mitjos fossin necessaris per a desenvolupar amb eficàcia la seva comesa.
3.3.
R.O es reserva el dret a gestionar o contractar a la seva lliure iniciativa el control de qualitat dels
materials, de l’execució de les obres i del correcte funcionament de les instal·lacions realitzades.
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El CONTRACTISTA haurà de notificar amb l’antelació precisa a R.O a l’entitat adjudicatària del
control de qualitat, les dates d’iniciació i desenvolupament dels treballs i les de recepció i posada
en obra de tots els elements o materials afectats pel Pla de Control de Qualitat, facilitant els
mitjans que siguin necessaris per a simplifica les actuacions en obra i RO i/o de les empreses
adjudicatària del control de qualitat.
4. Programació, Condicions Particulars de cada Projecte Parcial i Estudi Pràctic sobre el Terreny
4.1. Programació
Les obres corresponents a cada any de vigència del Contracte es quantificaran en un Programa
anual que RO facilitarà al començament de cada any natural al Contractista qui haurà de signar-lo
en proba de conformitat.
Aquest Programa d'Obres podrà ser objectiu de revisió, donada la subordinació dels projectes a la
necessària obtenció de permisos oficials i particulars i la influència que en la seva execució pot
tenir l’existència d’obres i instal·lacions alienes que hagin de realitzar-se en les vies públiques.
En conseqüència R.O podrà variar les dates d’execució i el nombre d’obres programades,
incorporant al Programa obres no previstes inicialment, que el Contractista vendrà obligat a
realitzar, o excloent aquelles obres que, per exigir-lo organismes oficials, hagin de ser executades
per una determinada empresa o que, per raons de urgència, no pogués realitzar el Contractista
adjudicatari.
Les eventuals alteracions del Programa es realitzaran, en tant que sigui possible, mitjançant
reajustaments periòdics del Programa que es determinaran en les reunions mensuals preceptives
entre ambdues parts o, en el seu defecte, mitjançant comunicació escrita al Contractista amb un
termini d’antelació mínima de 15 dies sobre la data d’iniciació prevista per a l’obra en qüestió. Els
acords presos en les reunions mensuals es reflectiran en les actes corresponents a confeccionar
pels representants de RO i el Contractista, una vegada verificats, R.O entregarà al Contractista la
relació d’obres amb les dates revisades, així com un resum de les unitats a executar.
Quan les modificacions, simultànies o successives suposin, aïllada o conjuntament considerades un
augment o reducció en el volum d’obra previst en el Programa d'Obres d’un any igual o superior al
30% el Contractista, mitjançant preavís per escrit a RO amb 3 mesos d’antelació, poder resoldre el
Contracte sense dret a indemnització alguna per tal concepte.
4.2. Condiciones Particulars y Estudio Pràctic sobre el Terreny
Una vegada lliurats per RO al Contractista els croquis i plans, i si escau Memòria, d'un projecte,
aquest realitzarà l'Estudi pràctic sobre el terreny dintre dels trenta dies següents, contats a partir
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del lliurament de la documentació citada. El Contractista disposarà dels equips i personal necessaris
per a efectuar el replanteig, de manera que quedin perfectament definides la ubicació i
característiques de les obres que van a realitzar-se, així com la de qualsevol altra instal·lació o obra
afectada per aquelles. De tot s’aixecarà el corresponent Acta.
En aquesta Acta, que haurà de ser firmada per els representats d’ambdues parts, s’establirà
necessàriament el termini total o terminis parcials d’execució de l’obra i la resta de Condicions
Particulars de la mateixa.
5. TERMINI
Els terminis d’execució total i/o parcial de cada projecte parcial, seran els que s’indiquin en l’Acta
realitzada a efectes de fer l’Estudi Pràctic sobre el Terreny, a pesar que posteriorment siguin modificats
per acord directe, que es faci constar a l’Acta corresponent a qualsevol de les reunions mensuals.
Els terminis referits es calcularan segons l’importància de cada obra, urbanitzacions, barris, carrers,
rutes entre urbanitzacions, on hagin de realitzar-se, segons el nombre d’obrers que hagin d’intervenir i
data de compromís que pogués ésser fixada per organismes oficials afectats per les obres.
Aquests terminis seran d’obligat i inexcusable compliment per el CONTRACTISTA, de qui serà
l’exclusiva responsabilitat d’efectuar les consultes necessàries, contractacions, etc.
6. MEDIS I NORMES D’EXECUCIÓ. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I QUALITAT TOTAL
6.1. L’obra es portarà a terme subjecta a les estrictes clàusules del Contracte, Condicions Generals
i Annexes, obligant al Contractista a refer tot allò que no s’hagués executat segons les pautes
marcades.
El representant de R.O. podrà advertir al CONTRACTISTA, per la conseqüent millora, dels
defectes que observi en matèria de seguretat, senyalització, ordre, dades, etc. que, encara que
no afecten a la qualitat de les obres, poden donar lloc a incidents, retards o paralitzacions,
sancions o molèsties i indirectament perjudicar les relacions de R.O. amb les autoritats,
empreses i ciutadans.
Els medis i normes d’execució disposats en les obres per el Contractista hauran d’ajustar-se en
tot moment a les disposicions que siguin exigides per els organismes oficials i particulars
afectats.
El Contractista senyalitzarà com correspon, les obres que realitzi per R.O. mitjançant cartells i
lletres informatius on es faci constar el nom complet de R.O., el de l’empresa constructora i un
resum del títol de l’obra.
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6.2. Les obres objecte d’aquest contracte, segons la seva classe, hauran d’ajustar-se, menys en
pactes previs establerts en el document de formalització del Contracte, als mètodes de
construcció i especificacions tècniques del Departament Tècnic de R.O..
Els materials que proporcioni el Contractista hauran de ser de bona qualitat i tindran les
condicions que s’especifiquen per cadascun d’ells. El representant de R.O. podrà desfer en
qualsevol moment aquells materials que no reuneixin les condicions exigides.
El contractista representarà, si se li demana, mostres dels diferents materials per al seu assaig
i elecció. R.O. podrà exigir que es realitzin proves i anàlisis per part del Contractista. Les
mostres aprovades es conservaran, si així esdevé, en les oficines de l’obra, tot el temps que
duri la seva execució i en la mateixa no es farà servir cap material diferent a l’aprovat.
6.3. Qualitat Total
Un dels objectius del programa de Qualitat Total i Defectes Zero, entre R.O. i els seus
col·laboradors, és el de garantir la qualitat del producte subministrat mitjançant l’adopció
d’accions planificades i sistemàtiques, necessàries per proporcionar l’adequada confiança sobre
la qualitat de les instal·lacions, entre les que s’inclou l’aportació de les proves corresponents de
verificació i auditoria de les operacions de producció, instal·lació i inspecció, documentades
mitjançant la “Certificació de Registre d’Empresa” segons les “Normes UNE-EN-ISO 9000”
emeses per les Entitats Certificadores autoritzades, considerant-se contractualment ineludible
que el Contractista disposi de la citada Certificació, donant-se un termini màxim d’un any per la
seva obtenció, obligant-se a efectuar les renovacions periòdiques i auditories de seguiment.
El programa de Qualitat Total i Defectes Zero, exigeix l’estricta compliment de les Normes en
els aspectes laborals i tècnics, així com dels terminis previstos d’execució de les obres, per la
qual cosa, el Contractista assumirà les responsabilitats que li son pròpies, davant qualsevol
incompliment que es produeixi.
R.O. necessita conèixer quin nivell de confiança demostrable pot mantenir amb els seus
col·laboradors i sobre la base d’aquesta necessitat es tindrà en compte el Sistema
d’Assegurament de la Qualitat, que es recolza en dos procediments complementaris: “Anàlisi de
Metodologia d’Assegurament de Qualitat de Contractistes” i “Auditories de Qualitat”.
Quan les actuacions del Contractista provoquin una deficient gestió o relació de desconfiança,
s’aplicarà allò exposat en la Condició X, Penalitzacions.
Per avaluar el grau de Qualitat de les actuacions realitzades per el Contractista, s’efectuaran
Qualificacions trimestrals recollint-se entre d’altres, els conceptes relatius a compliment de
Normatives i terminis reservant-se a R.O. el dret de reduir l’assignació d’obra si la tendència
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d’aquestes fos descendent de forma continuada, o bé resoldre el Contracte si les qualificacions
no fossin satisfactòries de forma reiterada.
Tot això, d’acord amb el document d’Assegurament de la Qualitat de R.O. per aquest
Contracte.
6.4. Materials, Eines, Transports i Subministres
El Contractista subministrarà per compte i càrrec seu, els materials per l’execució de les obres.
Amb objecte de garantir la homogeneïtat i qualitat de les xarxes de telecomunicacions, els
materials específics recollits en el catàleg de proveïdors de R.O., hauran d’adquirir-se de
manera exclusiva a aquests proveïdors.
El Contractista gestionarà a través de l¡Agència de Medi Ambient de la Comunitat de Catalunya,
l’eliminació de les restes de materials tòxics que siguin necessaris per l’execució de l’obra.
6.5. Serà per compte del Contractista l’instal·lació i consum d’energia elèctrica, aigua i altres
serveis públics necessaris per a l’execució de l’obra.
Tanmateix, anirà per compte del Contractista tota la maquinària i eines necessàries per a la
realització dels treballs objecte d’aquest Contracte, inclús els elements de senyalització i
regulació del tràfic.
Per últim, anirà per compte del Contractista totes les unitats de transport necessàries per a
traslladar el personal, materials, eines, etc. així com qualsevol eina autopropulsada que pogués
necessitar-se.
CONDICIÓ VIII .- MODIFICACIONS.INTERRUPCIONS
1. Modificacions en els projectes d’obra
1.1. R.O. podrà assumir, reduir, modificar o ampliar qualsevol capítol o partida de les obres
previstes a cada projecte, prèvia comunicació al Contractista, qui no tindrà dret a indemnització per
danys i perjudicis.
1.1.1.

Quan la modificació de l’obra consisteixi en una supressió, reducció augment

de les partides o unitats d’obra del projecte, incloses en el quadre de Barems d’Unitats
d’Obra, el Preu de les obres es veurà reduït o augmentat en l’import de les partides, o
capítols suprimits o augmentats.
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Quan la modificació de l’obra consisteixi en un augment de les partides o

unitats a realitzar i aquestes no estiguessin incloses en el quadre de Barems d’Unitats
d’Obra, es sol·licitaran ofertes de preu contradictoris, tant al Contractista que vindrà
obligat a presentar oferta, com a tercers. El preu contradictori serà ofert en ‘punts’,
descompostos en unitats d’obra i partides.
La tramitació i aprovació dels preus contradictoris s’efectuarà d’acord amb la

normativa

vigent al respecte.
En qualsevol cas, la realització de partides o unitats d’obra per preus contradictoris o per
administració precisarà l’aprovació escrita de R.O.
1.2. El Contractista no podrà reduir, canviar, suprimir, substituir ni ampliar cap

partida o

element de l’obra i/o instal·lació sense la prèvia aprovació escrita de R.O.. Tampoc podrà el
contractista variar unilateralment els materials acordats ni fer servir d’altres de qualitat inferior. Si
en la realització de l’obra i/o instal·lació s’hagués de fer servir materials de millor qualitat que els
pactats perquè no es trobin en el mercat els materials pactats, serà necessari el previ consentiment
escrit de R.O.. Si el Contractista, per iniciativa pròpia, fes servir materials de millor qualitat, o
substituís un tipus d’obra per un altre de major preu, no tindrà dret a la percepció de cap quantitat
addicional a la que correspondria si l’obra s’hagués realitzat amb estricta subjecció al pacte.

2.

Interrupcions en l’execució de les obres

L’execució de les obres incloses al contracte, nomes es podran interrompre per causes de força major,
o per decisió de R.O. Es considerarà força major tot succés que s’hagi pogut preveure o tot i ser
previst, era inevitable.
Si l’interrupció durés més de dos mesos, el Contractista podrà procedir a la liquidació de la part de
l’obra i/o instal·lació executada.
Si desapareixen les causes que van motivar l’interrupció, si es tornen a posar en marxa les obres, es
considerarà lo pagat en la liquidació mencionada anteriorment, com a quantitat de l’import total de la
mateixa.
CONDICIÓ IX .- RECEPCIÓ DE LES OBRES. PROVISIÓ DEFINITIVA
1. Recepció Provisional
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1.1. Quan el Contractista consideri acabada cada una de les obres objecte del Contracte, ho
notificarà per escrit a R.O.. Ambdues parts, hauran de realitzar les següents activitats:
1.1.1.

Quan segons R.O. l’obra s’hagi acabat

a) Procedir a la última medició de l’obra executada i valoració de la mateixa,
formulant una proposta de certificació i/o liquidació final.
b) Procedir a la recepció provisional de les obres i/o instal·lacions per R.O.,
aixecant el corresponent Acta d’Entrega, expressant els possibles defectes existents
i el temps per a la seva correcció.
1.1.2.

Alternativament, quan els defectes trobats siguin de tal entitat que es pugui

considerar que l’obra no ha estat acabada, es procedirà a l’aixecament de l’Acta de NoRecepció de les obres i/o instal·lacions, en la que s’expressaran les raons o motius de la
no recepció. En aquest cas serà d’aplicació ho disposat a la Condició General X sobre
Penalitzacions. Tot això sense prejudici de la facultat de R.O. de resoldre el Contracte per
aplicació de lo disposat a la Condició General XI.
1.2. Efectuada la recepció provisional, el Contractista entregarà a R.O., sense cap cost, una
col·lecció de plànols correctament acotats, corregits i completats amb les modificacions i
detalls significatius sorgits durant l’execució.
1.3. La recepció provisional portarà aparellada l’entrega de la possessió de l’obra i per tant,
des d’aquest moment s’entendrà transferit el risc de la mateixa, a R.O. Fins a aquest moment,
l’execució de l’obra es realitzarà per compte del Contractista, qui no tindrà dret a
indemnització alguna per causa de destrucció, pèrdua o averies no imputables a R.O.,
ocasionades a les obres.
2. Recepció Definitiva
Un cop passen sis mesos des de la recepció provisional, si haguessin estat arreglats els defectes
detectats, no haguessin aparegut de nous imputables al Contractista, i si no haguessin
reclamacions pendents, es procedirà a la recepció definitiva de l’obra.
La convocatòria per efectuar la recepció provisional o definitiva, es realitzarà mitjançant una
notificació escrita de R.O. al Contractista en el domicili fixat al Contracte, amb una antelació
mínima de cinc dies a la data fixada per la mateixa.
L’incompareixença d’algun dels contractants a la formalització de l’Acta, donarà permís a l’altre per
dur-la a terme, davant Notari.
CONDICIÓ X .- PENALITZACIONS
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1. Si el contractista no complís l’entrega de les obres amb la qualitat adequada, retardés la
reparació de defectes d’obra, facturés treballs no realitzats o incomplís els terminis establerts
de terminació total o parcial d’una obra, R.O. imposarà penalitzacions després d’avaluar la
gravetat de la situació.
2. Les penalitzacions tindran una funció estrictament penal i no exclouen el dret de R.O. de ésser
indemnitzada per el Contractista dels danys i perjudicis ocasionats per el retard.
3. Les penalitzacions establertes tindran caràcter acumulatiu i en qualsevol cas tindran com a límit
màxim el 10% del pressupost total d’adjudicació de les obres, sense prejudici de la facultat de
R.O. de resoldre, total o parcialment, el Contracte per aplicació de lo disposat a la Condició XI.

CONDICIÓ XI .- RESOLUCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL CONTRACTE
1. El contracte podrà resoldre’s a petició de qualsevol de les parts involucrades segons causes
generals admeses en Dret i per les previstes a les presents Condicions Generals i a les Condicions
Particulars de cada projecte.
2. Expressament s’estableix que R.O. podrà resoldre totalment el Contracte per les següents causes:
2.1.Quan no es prestés la garantia personal de caràcter definitiu o no es firmés el contracte dins
dels terminis establerts.
2.2.Per transmissió, cessió o traspàs per el Contractista de totes o part de les seves obligacions
contractuals.
2.3.Per incompliment de les obligacions establertes en el punt 1 de la Condició VII, referent a la
subcontractació.
2.4.Per la sol·licitud de suspensió de pagaments
2.5.Quan el Contractista, incomplint l’obligació assumida a la Condició VII, fes servir com a seu,
personal de R.O., o faltés a la seva obligació de confidencialitat, o d’adopció de mesures de
seguretat per mantenir el secret de les dades de caràcter personal que estableix la LORTAD.
2.6.Quan el volum de penalitzacions arribés durant un dels anys de vigència del Contracte, al 10%
de l’import total de les obres adjudicades per aquell any.
2.7.Quan del resultat de la comprovació de dues mostres consecutives es deriven defectes crítics, o
del resultat d’una comprovació es derivi algun defecte crític i el nivell de qualitat, sigui igual o
superior a 20, segons el Procediment “Auditories de Qualitat”.
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3. S’estableix que R.O. podrà resoldre total o parcialment el contracte a la seva elecció, per les
següents raons:
3.1.Quan el Contractista no hagués començat qualsevol de les obres adjudicades, en el termini de
15 dies contats a partir de la signatura de l’Acta d’Estudi Pràctic sobre el Terreny.
3.2.Quan el Contractista no tingués a qualsevol de les obres adjudicades, el nombre de treballadors
o els medis auxiliars suficients per a l’execució de les mateixes, en el termini establert.
Aquesta circumstància es comunicarà al Contractista i se li concedirà un termini de 15 dies per
que modifiqui les deficiències observades a l’execució del treball.
3.3.Per abandonament de qualsevol de les obres adjudicades durant un temps superior a 15 dies.
3.4.Quan la penalització que s’imposi segons la Clàusula X de qualsevol de les obres adjudicades,
superi el 10% de l’import de la mateixa.
3.5.Per necessitats imposades per els serveis que dona R.O.
3.6.Per causa major que impedeixi l’execució de totes o d’alguna de les obres contractades, de
forma definitiva o per un temps superior als 3 mesos.
3.7.Quan el Contractista no obtingués les qualificacions adequades segons lo establert a la
Condició VII.
4. La resolució total del Contracte per les causes comentades anteriorment, o per altres
imputables al Contractista, portarà associada en concepte de clàusula penal la pèrdua de
l’import de la garantia personal que s’hagués prestat, provisional o definitiva, segons els casos.
Tot això, amb independència de l’indemnització que pogués correspondre a R.O. per els danys i
perjudicis que s’haguessin ocasionat per la resolució.
La resolució parcial del Contracte, per les causes esmentades, o per altres imputables al
Contractista, portarà associada l’obligació de pagament per el mateix, del 20% de l’import,
segons el Contracte, de l’obra no executada, així com el sobrecost que per el mateix, es
produeixi a R.O..
Tot i això, la resolució total o parcial del Contracte, deguda a causes de força major o a les
necessitats dels serveis objecte de concessió a R.O., no portarà associada la pèrdua de l’import
de la garantia personal constituïda. Tampoc donarà dret a cap de les part, a reclamar
l’indemnització o compensació.
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5. En el cas que R.O. hagués adoptat l’acord de resoldre total o parcialment el contracte, per
qualsevol de les causes expressades, l’acord tindrà caràcter executiu, prèvia comunicació
escrita al Contractista, qui permetrà a R.O. fer-se càrrec de les obres, renunciant expressament
a qualsevol dret de retenció que pogués correspondre sobre les mateixes.
Per això, s’aixecarà l’Acta subscrita per les part a través dels seus representants i en cas
d’inassistència del Contractista, correctament citat prèviament, amb intervenció de Notari,
procedint seguidament a la medició i liquidació de l’obra executada a la forma establerta per la
recepció provisional. El saldo resultant de la liquidació, prèvies deduccions corresponents a
càrrec del Contractista i sense prejudici de les retencions amb finalitat de garantia que
procedeixin segons aquest Contracte, serà notificat i ofert al Contractista i, si aquest ho refusa,
es consignarà notarial o judicialment. Des d’aquest mateix moment, R.O. podrà prendre
possessió de les obres en l’estat en que es trobin i contractar lliurement la seva continuació
amb un tercer.
Tot això, sense prejudici de l’adopció de les actuacions urgents que , donat l’estat en que hagin
quedat les obres, pugui adoptar R.O. per evitar majors danys a l’obra.
En cas de resolució total o parcial del Contracte, R.O. podrà disposar fins el termini de les
obres, dels materials i instal·lacions que el Contractista faci servir durant les mateixes, abonant
al Contractista el seu valor, a preu de cost. També podrà fer servir la maquinària i eines del
Contractista que es trobin a les obres, abonant el 2% mensual.
Si R.O. decideix fer ús d’aquesta facultat, es remarcarà i relacionarà a una Acta amb
intervenció del Contractista, o en el seu defecte, de un Notari, segons els materials,
instal·lacions, eines i maquinària propietat del Contractista, que R.O. fa servir.
CONDICIÓ XII .- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
1.

El Contractista executarà per part seva, i sota la seva responsabilitat jurídica i empresarial,
cadascuna de les obres realitzades sota el parany d’aquest Contracte, i complirà totes les
obligacions imposades per la legislació vigent a la matèria.
Especialment haurà de complir totes les obligacions que se l’imposin des de la legislació fiscal,
laboral i sobre la Prevenció de Riscos Laborals.
R.O. podrà exigir que el Contractista acrediti documentalment que compleix totes les
obligacions legals.
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El Contractista serà el responsable del pagament de sancions, liquidacions, multes i
penalitzacions que li siguin imposades per no complir les disposicions legals i reglamentàries
aplicables.

3.

El Contractista serà responsable de tots aquells danys i perjudicis que pugui causar directa o
indirectament a R.O., a la pròpia obra executada o a tercers aliens a la relació contractual, per
accions, omissions pròpies o de les subcontractes, si les hagués autoritzat R.O. expressament o
per haver infringit el Contractista ho disposat a la Condició VII, amb ocasió de l’execució de les
obres adjudicades.
A tals efectes, tindrà la consideració de danys els causats a cultius, jardins, etc, que s’hagin de
produir per la realització de les obres i excedeixen de 2.5m d’amplada.

4.

En conseqüència, el Contractista assumirà les responsabilitats següents:
a. Per danys a persones, animals, instal·lacions i propietats en general, pròpies o alienes,
per efecte directe o indirecte de les obres o de l’actuació del seu personal, dels vehicles,
eines i materials que faci servir. A tal efecte, el Contractista haurà d’escollir els medis de
senyalització, seguretat, il·luminació, regulació de tràfic, tècniques de treball, etc. que
consideri necessaris dins de les normes i reglaments vigents.
b. Per accidents de treball, incompliment de les seves obligacions laborals, Lleis Socials,
especialment la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.
c. Per la qualitat dels materials que aporti i la seva repartició per la correcta aplicació dels
mètodes de treball i, en conseqüència, també per les repercussions que l’incompliment
de les obligacions a aquest respecte puguin tenir en l’obra realitzada.
d. Per danys o perjudicis directes o indirectes que ocasionen les obres o instal·lacions
defectuosament construïdes, la tècnica emprada durant la realització o negligència dels
treballadors, tant a R.O. com a tercers.
e. Per incompliment de les disposicions que s’obtenen dels Òrgans de l’Estat i d’altres
Administracions Publiques.

5.

Quan els danys ocasionats per el Contractista amb relació a l’execució del Contracte ho fossin a
les pròpies instal·lacions de R.O. i si aquests, produïssin interrupcions o deficiències a la
prestació dels serveis, la reparació dels mateixos haurà de fer-se amb l’urgència i en el termini
que s’indiqui per el personal tècnic de R.O. Si així no ho fes el Contractista, R.O. podrà fer-ho
per si mateixa o mitjançant un tercer amb càrrec al Contractista, el qual vindrà obligat a abonar
a més a més de l’import de la reparació, un 20% més en concepte de despeses
d’administració.
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Donada la responsabilitat que té R.O. per els danys i perjudicis ocasionats a tercers per part del
Contractista, aquest haurà de facilitar a R.O., còpia dels documents justificatius dels pagaments
de les multes imposades, de les denuncies formulades contra el Contractista, dels danys
ocasionats, de la seva reparació o indemnització en altre cas, y d’altres que fossin necessaris,
amb l’intenció de respondre a possibles reclamacions dels damnificats.

CONDICIÓ XIII .- PERMISOS, IMPOSTOS I FIANCES
1.

Permisos
La gestió i obtenció de permisos de pas, o d’ocupació, tant oficials com particulars, per executar
les obres que figuren al Projecte, s’efectuarà per part de R.O. La gestió i obtenció de la resta de
permisos, llicències, i autoritzacions per transport, ús d’explosius, utilització d’energia, aigua,
etc. serà exclusivament per part del Contractista.

2.

Impostos i Fiances
Segons l’article 4 de la Llei 15/87 de 30 de Juliol, R.O. no esta obligada al pagament
individualitzat dels tributs de caràcter local, a excepció de l’Impost sobre Bens Immobles de
naturalesa rustica i urbana. Aquest pagament ha estat substituït per el pagament d’una
compensació global en metàl·lic i de periodicitat anual.
Si, es notifiqués al Contractista cap liquidació girada a càrrec de R.O., com subjecte passiu, per
una entitat local, el Contractista està obligat a abstenir-se d’efectuar el pagament i a possar-ho
en coneixement de R.O. de forma immediata, per tal que es posin en funcionament els
recursos o reclamacions que siguin pertinents.
El Contractista haurà, quan se li exigeixi per concedir les necessàries llicències per part de
corporacions, entitats públiques, privades o particulars, constituir a càrrec seu, les fiances o
depòsits previs pertinents davant aquests organismes, per respondre dels possibles danys que
es poguessin ocasionar per l’execució de les obres.
Tot i això, R.O. podrà dipositar per compte del Contractista, la fiança exigida, si així ho
sol·licita, retenint-li simultàniament una quantitat equivalent de la facturació pendent
d’abonament. De la mateixa manera es procedirà quan aquesta fiança sigui exigida directament
a R.O.

CONDICIÓ XIV .- ARBITRATGE TÈCNIC
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Per reduir les diferències de caràcter tècnic que poguessin sorgir entre els representants de
R.O. i el Contractista, s’acudirà, en primer lloc, al Director de R.O.. Si les diferències continuen
es donarà pas a la figura de l’arbitratge tècnic, d’un sol pèrit amb suficient coneixement
científic, artístic o pràctic per resoldre l’objecte de la discrepància. Aquest pèrit, serà anomenat
per acord comú entre ambdues parts. En cas de no arribar a un acord, es designarà un pèrit
triat per secret per l’Organisme Nacional corresponent a la classe tècnica del pèrit a triar.

2.

De la mateixa manera es procedirà si les diferències fossin sobre l’execució o reparació de
paviments o les especificacions tècniques que han de complir formigons, morters, materials
ceràmics, etc. que seran sotmesos a l’arbitratge tècnic del Laboratori de Materials de la
Conselleria d’Obres Publiques.

3.

En ambdós casos la resolució haurà de ser dictada, en el termini de 20 dies naturals des del
plantejament inicial i formal, que haurà de realitzar-se mitjançant una acta subscrita de mutu
acord entre les parts. Si cap d’elles es negués a l’atorgament de dita Acta, aquesta es farà
davant Notari, previ requeriment a l’efecte i notificació a la contrapart.
La resolució de l’arbitratge serà immediatament executable, sense prejudici que les parts
puguin interposar els recursos que creguin oportuns.
En cap cas la tramitació de l’arbitratge paralitzarà l’obra, havent d’adoptar-se les mesures
necessàries per no interrompre o alterar el ritme dels treballs a executar.
Els costos de l’arbitratge aniran de compte i càrrec de la part que hagi estat refusada. En el seu
defecte, els costos es repartiran entre les parts.

CONDICIÓ XV .- JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA
Ambdues parts, acorden sotmetre a la Jurisdicció i Competència dels Tribunals i Jutjats de Barcelona,
les disputes i controvèrsies que sobre l’execució o interpretació del Contracte, poguessin sorgir.
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