El desplegament d’infraestructures
digitals públiques a Catalunya

versió 1 – desembre de 2021

Antecedents (I)
La Generalitat de Catalunya és i ha estat plenament conscient de la rellevància de disposar d’una oferta plena en
termes de cobertura i de competència efectiva dels serveis de comunicacions electròniques per a poder disposar
d’un territori cohesionat i competitiu.
En aquest context i tenint en consideració el marc normatiu/regulador, la intervenció de la Generalitat de
Catalunya en aquest sector s’ha focalitzat en el desenvolupament d’iniciatives encaminades a satisfer demandes
corporatives (autoprestació) i/o a resoldre fallides de mercat (manca de cobertura i/o oferta no competitiva),
essent les més significatives:

Desplegament de torres
de radiocomunicacions

Punt d’intercanvi de tràfic
“CATNIX”

Projecte Xarxa Oberta

Acord de Govern MEITel

Projecte “Polígons
Industrials”

Acord de Govern “GIT”

Acord de Govern
“Terrats”

2

Antecedents (II)
Projectes de desplegament de torres de radiocomunicacions:
Distribució de les torres de radiocomunicacions Gencat:

CCRTV
Desplegament de la xarxa de difusió dels
canals corporatius de TV i radio FM.
301 torres

+
Catalunya Connecta
Construcció de torres de
radiocomunicacions en aquells indrets que
presentaven dèficits de cobertura de
serveis radio (telefonia mòbil, TDT i FM).
128 torres

Torre “CCRTV”
Torre “Catalunya Connecta”

3

Antecedents (III)
Projecte “Xarxa Oberta”:
Abast actual Xarxa Oberta:

Amb data 18 de novembre de 2010 es va signar
el contacte del projecte Xarxa Oberta entre el
CTTI, i Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnologia
de Catalunya amb una durada de 20 anys per a
l’explotació de la xarxa de fibra òptica de la
Generalitat

de

Catalunya

(autoprestació

+

majorista).
Actualment Xarxa Oberta presta servei:
•

D’autoprestació a 745 seus de la
Generalitat de Catalunya

•

Majorista a més de 90 operadors
(900 serveis) repartits en 292
municipis.
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Evolució de les directives Europees
Tipologia de xarxa i velocitat

Agenda Digital 2020

Gigabit Society 2025

Digital Compass
Communication 2030

30 Mbps

100% dels ciutadans.

-

-

50% dels ciutadans

Totes les llars europees,
rurals o urbanes
(millorable a 1 Gbps).

-

-

Tots els motors
socioeconòmics
importants1

Totes les llars europees,
rurals o urbanes

Una ciutat en cada estat
europeu.

Totes les zones urbanes
així com les carreteres
principals.

Totes les zones
poblades.

-

10.000 nodes de
proximitat a nivell
Europeu.

Xarxes fixes

100 Mbps

1 Gbps

Xarxes mòbils 5G

Nodes Edge Computing

-

+ velocitat

+ cobertura

+ tecnologies
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Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals (I)
En aquest context i tenint en consideració:
•

El marc normatiu/regulador de les telecomunicacions i les directrius europees.

•

L’estat actual del mercat de les telecomunicacions a Catalunya.

•

Els resultats de les diferents iniciatives ja promogudes i els instruments resultants.

•

La evolució tecnològica del sector i de les infraestructures digitals associades (5G, Edge Computing, CPDs...).

l’any 2020 la Generalitat de Catalunya va engegar la elaboració del Pla Estratègic d'Infraestructures Digitals (PEID),
resultant 4 objectius estratègics a assolir durant el període 2021-2030 :

1

2

Dotar de cobertura de xarxes de nova generació
amb qualitat de servei (100% llars, zones d’activitat
econòmica i administracions públiques)

Promoure la competència efectiva en xarxes fixes i
mòbils (cobertura de més de 2 operadors)
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3
Habilitar infraestructures que permetin la
implantació dels nous serveis digitals (Edge
Computing, CPDs, iXs i Smart)

Ampliar cobertura i prestacions dels serveis
corporatius ràdio (xarxa de seguretat dual TETRA +
LTE)

6

Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals (II)
Per la consecució dels dos primers objectius estratègics (cobertura i competència) en l’actualitat des de la
Secretaria de Polítiques Digitals estem:
i.

Impulsant el desplegament:
Trams a desplegar a curt termini :

Addicionalment al desplegament ja projectat
aquest any,

pels exercicis 2022 i 2023 està

prevista la inversió de 175M€ (aproximadament
2.750 quilòmetres de nova xarxa) amb l’objectiu
de:
•

Completar el desplegament de xarxa troncal
per assolir l’objectiu del PNSD per disposar
d’un punt de presència al conjunt de
municipis catalans.

•

Connexió de nous nuclis de població i polígons
industrials.

•

Connexió d’emplaçaments ràdio.
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Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals (III)
ii.

Potenciant els mecanismes/instruments de posada en valor:
Xarxa Oberta de Catalunya (I):
•

Actualització de tarifes de serveis majoristes (fibra fosca interurbana, preus d’interconnexió i recurrents dels
serveis actius)

•

Incorporació de nous serveis:
•

Servei de 100Gbps transparent.

•

Serveis “rurals”
Ethernet Rural:
Servei Ethernet amb capacitats garantides que oscil·len entre els 20 i 80Mbps i que permeten
gaudir d'un ample de banda superior al contractat per a necessitats puntuals (port de 1Gbps) i
anar creixent progressivament en capacitat fins a arribar a l’ample de banda màxim:
Servei

Ample de banda
consumit 95% del temps

Número de
UIs

Preu recurrent
€/mes

Cost UI €/mes

SE-Rural-20M

20Mbps

10

80

8,00

SE-Rural-40M

40Mbps

20

150

7,50

SE-Rural-60M

60Mbps

30

210

7,00

SE-Rural-80M

80Mbps

40

260

6,50

Prèviament, el servei Ethernet de menor capacitat era el de 30Mbps amb un preu recurrent de
290€/mes,
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Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals (IV)
ii.

Potenciant els mecanismes/instruments de posada en valor:
Xarxa Oberta de Catalunya (II):
Fibra fosca d’expansió:
Servei de lloguer d’una o més fibres òptiques entre dues ubicacions de la xarxa, partint d’un
servei existent del client (servei connectivitat o fibra fosca) i amb una longitud inferior als
20km:
Servei

Fibra fosca d’expansió

N fibres

Preu per 1 fibra €/m
lineal/any

1–8

0,16

9 – 16

0,12

17 – 24

0,10

El cost del servei de lloguer de fibra fosca interurbana un cop revisat és de 0,64 €/m lineal/any
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Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals (V)
ii.

Potenciant els mecanismes/instruments de posada en valor:
CTTI (I):
•

Aprovats preus públics per facilitar l’accés a les següents infraestructures passives Gencat:
•

Espai de coubicació a les torres de radiocomunicacions “Catalunya Connecta”.

•

Espai a canalitzacions i pericons:

•

Element

Preu anual

Amb bonificacions per aquelles infraestructures

Canalització (m)

0,53

Pericó tipus A

3,08

localitzades en municipis amb una densitat
d'habitants inferior a la mitjana de Catalunya (235

Pericó tipus B

8,87

Pericó tipus C

14,07

habitants/km2) i amb un volum d'habitants inferior
a 2.000.

Ús de fibres fosques:
Amb bonificacions del lloguer de la fibra òptica
Element

Preu anual

destinada al desplegament de xarxes d'accés de
nova generació a les entitats singulars de població

Fibra òptica (m)

0,17

que són considerades zones blanques i zones grises.
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Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals (VI)
ii.

Potenciant els mecanismes/instruments de posada en valor:
CTTI (II):
Punt d’informació únic d’accés a les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya:

•

https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/piu/

•

Amb accés directe als tràmits electrònics per sol.licitar informació i cursar peticions
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gencat.cat

