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Capitol9

les telecomunicacions

LES TELECOMUNICACIONS
Pere Vila Fumas

Director tecnic de Televisió de Catalunya
Doctor enginyer en telecomunicacions

Xavier Ferrandiz Bofill
Cap del servei d'enginyena
de Televisió de Catalunya

Les importants innovacions técniques desenvolupa-
des en el camp de les tecnologies de la informacio
i la comunicacio estan transformant a bastament
el sector de les telecomunicacions. Al mateix temps,
Jan possible l'aparicio de nous serveis, productes
i métodes en el tractament i la transmissio de
la informaciá. Aquest capitol descriu les infraes-
tructures de telecomunicacions existents a Cata-
lunya i exposa els serveis finals de que disposen els
usuaris, quin és el seu grau de desenvolupament i
també els principals operadors que ofereixen
aquests serveis.
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la situació deis mitjans
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1. Introducció

Els importants desenvolupaments tecnics d'aquests darrers anys en el
món de l'electr6nica, la informática i les telecomunicacions estan transfor-
mant de manera substancial tota la infraestructura tecnol6gica sobre la
qual descansen les comunicacions interpersonals i I'accés a la informació.
Els avencos tecnol6gics que estan afavorint aquestes transformacions es
poden concretar en quatre grans tendencies:

v S'han desenvolupat noves tecnologies de transport i distribució de la
mformació molt més potents, robustes, fiables i econ6miques. Dins d'a-
questes innovacions podem incloure, entre d'altres, la implantació i l'ex-
plotació de les modernes xarxes de fibres optiques, la utilització intensiva
deis satellits de comunicacions i la posada en operació deis nous equipa-
ments i sistemes digitals per a les modernes xarxes de cable i de radioco-
municacions.

v S'han implantat nous sistemes per al tractament de la informació,
basats en la digitalització i les tecniques de compressió, que permeten
augmentar a la practica cinc o deu cops l'eficiencia (i per tant la capacitat)
de les vies de transport i deis sistemes d'emmagatzematge d'informació.

v La integració electrónica ha perrnes de fer cada vegada més sofisticats
els equips d'usuan, i fa possible que realitzin funcions de tractament de la
informació cada cop més potents i complexes sense incrementar-ne el
preu. Així veiem, per exemple, que els nous ordinadors personals estan
doblant la seva potencia cada any i mig; i estem vivint també I'aparició de
tot un ventall de nous equips, com els DVD, els descodificadors de TV digi-
tal, els telefons rnobils, etc.

v Paral·lelament, es desenvolupen tot un conjunt d'eines per a ús tant
professional i industrial com domestic. que permeten realitzar amb efi-
ciencia i facilitat les feines de creació, estructuració, empaquetament i sub-
ministrament d'informació. Alguns exemples en són els escanners. les
noves cameras de fotografiar o de vídeo, els programaris de tractament
d'imatges i d'edició de vídeo i audio, etc. Aquestes eines permeten omplir
de continguts les infraestructures de comunicació.

Aquests quatre factors estan ajudant de manera significativa a fixar les
bases per a la posada en operació de tot un seguit de nous serveis, pro-
ductes i metodes de tractament de la informació. Esconsidera que aques-
tes novetats poden produir fins i tot canvis importants en I'estructuració de
la societat, fins al punt que ja es parla de la societat de la informació.

En aquest entorn, les telecomunicacions són la infraestructura básica
sobre la qual se suporta i es desenvolupa I'ampli ventall de serveis vincu-
lats a aquesta societat de la informació. Una infraestructura de telecomu-
nicaoons ben dimensionada, robusta, fiable, que cobreixi la totalitat del
territori i ofereixi uns preus ben competitius sera una de les bases essen-
cials perqué un país es desenvolupi i sigui competitiu en l'era de la infor-
mació.

En els apartats següents es fa una descripció, agrupada per serveis i
adrecada als usuaris finals, d'aquestes infraestructures. S'exposa, contex-



tualitzada a la Catalunya d'avui, I'estructura de serveis finals de que es dis-
posa, tant en el vessant dornestic com en el vessant empresarial, quin és el
seu grau de desenvolupament i també quins són els principals operadors
que I'ofereixen.

2. Telefonia fixa

La telefonia fixa esta patint aquests darrers anys un gran procés de
transformació que consisteix en la introducció de competencia. La trans-
formació comenca quan s'adjudica la llicencia del segon operador a
Retevisión'. Aquest fet, que posava fi als prop de 75 anys de monopoli de
Telefónica, ja va tenir un parell d'efectes immediats i certament espectacu-
lars, que indiquen quines poden ser les tendencies generals deis propers
anys. Aquests primers efectes van ser:

v Reducció de les tarifes telefóniques (tret de les urbanes, on no hi pot
entrar la competencia sense fer una inversió molt important) entorn del
30%.

v Comptatge de les trucades per segons.

Durant I'any 1998 es convoca el concurs per a la tercera llicencia de
telefonia básica. que s'adjudica a I'empresa Lince (France Telecom).
S'introdueix també un nou sistema de numeració telefónica, de nou xifres.

L'1 de desembre de 1998 es liberalitza totalment el servei de telefonia
básica i es dóna entrada en el sector a tot un seguit d'empreses. Algunes
tenen la participació d'operadors de telecomunicacions estrangers de gran
volum, amb molta experiencia i recursos económics, com és el cas de 8T
Telecomunicaciones; competiran amb elles altres operadors més modestos
com Jazztel, Colt, Aló/RSL COM, Catalana de Telecomunicacions, etc. Dins
d'aquest sector, també hi pugnaran empreses que fins IIavors havien tre-
ballat en altres serveis de telecomunicacions, com és el cas d'Airtel (que
prové de la telefonia móbil) o de Menta (concessionaria del cable a
Catalunya). Cal preveure, entre els operadors, una certa especialització en
funció deis clients objectius, que afectara el volum d'inversions i els tipus
de serveis que ofereixin.

Per tal d'impulsar la competencia d'una manera efectiva, tenint en
compte que els nous operadors necessitaran terminis de temps relativa-
ment importants per estendre les seves própies xarxes, es posa en marxa un
reglament d'interconnexió. Amb aquesta normativa, entre altres aspectes,
es regula I'obligació que té la companyia Telefónica de facilitar la intercon-
nexió d'altres operadors a tots els punts de la seva xarxa, incloent-hi l'arn-
bit local i el bucle d'abonat. Inclou també el conjunt de tarifes que han de
pagar els diferents operadors per accedir a aquest servei.

Aquesta darrera acció propicia el desenvolupament de tota una nova
línia de negoci en serveis indirectes de telefonia. En aquesta modalitat de
servei I'abonat pot escollir I'operador amb el qual vol treballar sense neces-
sitat de modificar la seva connexió; ho fa marcant un prefix, diferent per a
cada operador, que fa que la seva trucada s'encamini cap als elements de
xarxa de I'operador desitjat. El marcatge d'aquest prefix, inicialment
manual i trucada a trucada, ja es pot automatitzar, a petició del client.
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Aquesta modalitat de servei, anomenada connexió indirecta, és oferta per
la majona deIs nous operadors que donen servei a Catalunya.

Així, encarem la telefonia básica en cornencar el 2000 amb:

v' Noves tecnologies i nova legislació afavoridora de la competencia.

v' Quatre grans operadors de telefonia básica: Telefónica, Retevisión,
Lince (France Telecom) i BT Telecomunicaciones.

v' Un grup d'empreses més petites que aprafitaran i /luitaran en els seq-
ments de mercat on tinguin més oportunitats de competir amb un cert
avantatge: Catalana de Telecomunicacions, Jazztel, Aló, Colt i altres.

v' Els serveis de telefonia fixa que donaran I'operador de cable Menta,
que tara competencia directa en la instal·lació del bucle d'abonat, o l'ope-
rador de rnobils Airtel, que també ofereix serveis combinats fix-móbil.

2.1. El servei telefónic bésic

El que es coneix com a servei telefonic bask consisteix en I'explotació
comercial de la comunicació de veu entre terminals connectats a la xarxa
pública commutada.

El servei telefonic s'ofereix acompanyat d'un seguit de facilitats afeqi-
des:

v' Complements multiservei: contestador autornatk, desviament de tru-
cades, etc.

v' Serveis de xarxa intel·ligent: cobrament revertit autornatic, pagament
compartit, etc.

v' Serveis d'informació: avaries, informació horaria, etc.

v' Serveis públics: bombers, policia, pratecció civil, etc.

Cal també afegir a aquesta /lista el que hem mencionat en I'apartat
anterior referit a la connexió indirecta.

La xarxa telefónica básica esta torca estesa a Catalunya. Per comarques
cal destacar un repartiment torca equilibrat del nombre de línies per cada
100 habitants. Les que en tenen menys estan al voltant de 40. Cal remar-
car també la gran densitat de línies per habitant a les comarques on hi ha
nombrases segones residencies (la Cerdanya, la Val d'Aran, l'Ernporda ...).
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o Gráfic 1

Línies de telefonia fixa per cada 100 habitants (1997)

80

60 .

40

o

20

Catalunya Espanya Irlanda Italia Alemanya Gran
Bretanya

Dinamarca

Font: Comissionat a la Societat de la Informació.

o Grafic 2

Distribució territorial de la densitat de línies telefóniques
(estimació 1999)
- ------ --- ---- - --- - ------------ -- --- ---- - -- - - -.- ----- ---. ---------------------

o més de 60 línies per 100 habitants

O entre 40 i 50 línies per 100 habitants

D entre 50 i 60 línies per 100 habitanu

D menys de 40 línies per 100 habitant,

Font: Telefónica (extrapolació de dades 1993/1997 feta pels autors).
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2.2. E/s operadors

Grades a la intensa activitat desenvolupada aquests darrers anys per
diferents institucions catalanes i que ha tingut també el suport de grups
industrials, s'ha aconseguit que tres deis grans operadors de telefonia
(Telefónica, Retevisión i Lince) es vinculin a Catalunya d'una manera o
d'una altra.

Telefónica, com a operador monopolista fins al 1998, disposa d'una
amplia infraestructura que dóna servei a un total aproximat de 3.041.000
línies telefoniques (vora de 47 línies per cada cent habitants). També dis-
posa d'una extensa xarxa de centrals de commutació.

Retevisión, segon operador, i amb la participació de Telecom Italia com
a soci tecnológic, té establerta la seu a Barcelona, i és previsible que inten-
ti aconseguir una quota important del mercat catala.

Lince, amb la participació de France Telecom, també ha demostrat una
clara voluntat de ser present a Catalunya. Va adquirir el 65% de Catalana
de Telecomunicacions, empresa creada al si del Centre de Telecomunica-
cions de la Generalitat de Catalunya que donava un ampli servei de veu I

dades a diferents organismes de la Generalitat i disposava d'una xarxa pro-
pia de telecomunicacions tant a l'area metropolitana de Barcelona, on
interconnectava uns 200 edificis vinculats a I'administració, com a les prin-
cipals poblacions catalanes.

Es preveu que tant Lince com Catalana operin al mateix temps, la pri-
mera oferint serveis al mercat residencial i la segona més especialitzada en
les comunicacions empresarials. En aquest sentit, Catalana de
Telecomunicacions va iniciar I'activitat com a operador de telecomunica-
cions l' 1 de desembre de 1999 amb la marca al-pi. Proveeix serveis de tele-
comunicacions a les empreses catalanes no només a Catalunya, sinó a
Espanya i a la resta del món a través de la interconnexió amb les xarxes
d'Uni2 i de France Telecom, amb la modalitat de finestreta única.

El volum d'inversions en infraestructures a Catalunya d'aquestes tres
empreses a partir de I'any 2000 es preveu torca elevat, ja que va deis
48.000 milions previstos per Lince per al desenvolupament d'una xarxa
propia fins als 120.000 que té previstos d'invertir, en diferents servers i
infraestructures, la companyia Telefónica entre el 2000 i el 2001.

També operen a Catalunya altres companyies de telefonia com BT
Telecomunicaciones, Colt Telecom España, Jazztel o Aló/RSL COM Spain.
La majaria, tot i que ofereixen connexió indirecta per al sector residencial,
centren la seva activitat principal en el sector empresarial. Les seves infra-
estructures es dissenyaran per tal de poder arribar als grans nuclis indus-
trials i de serveis, i per poder-se interconnectar amb la resta de l'Estat
espanyol i amb xarxes internacionals.

Un tercer grup d'empreses que donen servei de telefonia és, tal com
hem comentat abans, el deis concessionaris de cable. Aquests operadors,
dins de la seva infraestructura básica. tenen previst fer arribar les seves ins-
tal·lacions fins a la llar deis abonats, incorporant-hi el servei telefónic. Ésel
cas de Cable i Televisió de Catalunya (Menta), que ja dóna aquesta presta-
ció a mesura que va estenent la xarxa.

Un altre competidor que cal tenir en compte, per la seva infraestructu-
ra i per la seva experiencia, és Airtel. Aquest important operador de tele-
fonia rnóbil ha decidit entrar també en telefonia fixa, fonamentalment en
el sector empresarral. A causa de I'extensió de la seva xarxa, les fortes



inversions que hi ha estat fent els darrers anys noranta i la seva cartera de
clients, sera sens dubte un operador molt important.

Finalment, cal recordar també les noves empreses concessionáries del
servei de telefonia fixa per radio. A Espanya s'han adjudicat sis llicencies
d'arnbit espanyol: tres per a la banda de 3,5 GHz, per donar servei telefó-
nic basic, a Firstmark Comunicaciones España, Abranet i Aló 2000; i tres
més a 26 GHz, per donar, a més, serveis avancats. que han correspost a
Broadnet, SkyPint i Banda 26. Aquesta tecnologia permet d'oferir servei
basic teletonic sense necessitat de fer grans inversions en infraestructures.

2.3. Tecno/ogies per al servei a abonat

El servei a abonat, entenent aquest servei com el tram que va des de la
central telefónica fins a I'abonat, ha estat basat tradicionalment en la uti-
lització de cable bifilar. Sobre aquesta tecnologia s'ha desenvolupat tota la
capil·laritat de les xarxes telefoniques en servei a finals deis anys noranta.
Aquesta infraestructura, que necessita grans inversions per al seu desple-
gament, és propietat de Telefónica, fet que li dóna una posició dominant
dins del mercat.

En el cas de Catalunya aquesta infraestructura compren 3 milions de
línies. Qualsevol empresa que es plantegi competir en aquest mercat, hau-
ria de comencar fent grans inversions, fet que suposa una barrera d'entra-
da difícilment franquejable per als competidors de Telefónica.

La implantació de les xarxes de cable, el desenvolupament de noves
tecnologies de telefonia fixa per radio i la implantació deis nous rnóderns
telefonics són factors que modificaran en un futur proper aquesta estruc-
tura básica, i possibilitaran al mateix temps I'aparició de nous serveis vin-
culats a la comunicació telefónica.

En els paraqrafs que vénen es fa una exposició sintética de les diferents
tecnologies que s'estan emprant per donar el servei telefonic.

2.3.1. Basades en parell de coure

2.3.1.1. Telefonia vocal básica analógica
És la modalitat més antiga i més estesa. Esta basada en la transmissió

del senyal analógic a través d'un parell de fils de coure que el condueixen
fins a la central de commutació. Des d'allí s'encamina cap a I'altre extrem
de la trucada. No obstant, totes les comunicacions entre centrals són total-
ment digitals; per tant, qualsevol comunicació telefónica que no sigui entre
abonats d'una mateixa central passa per un procés de digitalització.

Quan el parell de coure connectat a la xarxa telefónica básica s'utilitza
per a comunicacions de dades (per exemple, I'accés dornestic a Internet),
es poden donar velocitats de fins a 56 KbiVs. Aquesta limitació no prové
tant del bucle d'abonat sinó de la mateixa xarxa de commutació, que tre-
balla a 64 Kbits/s per línia.

2.3.1.2. Tecnologia XDSI
La XDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats) és una tecnologia dissenya-

da a finals deis anys 70 que es va crear amb I'objectiu basic de millorar el
serveitelefonic i donar-li noves prestacions. Estracta d'una tecnologia que
treballa sobre la base d'utilitzar tecniques digitals modernes, aprofitant,
peró, la mateixa infraestructura de parell de coure de cable bifilar que con-
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Respecte a la telefonia analógica introdueix els avantatges següents:

v' Més qualitat.

v' Possibilitat de disposar de dues línies en comptes d'una pel mateix
parell telefonic.

v' Establiment rapid de trucada (3 segons).

v' Possibilitat d'utilitzar rnoderns fins a 128 Kbit/s.

La XDSI no ha tingut una expansió gaire rápida. si bé dóna servei a
determinades aplicacions entre les quals es poden comptar les empreses
petites per a les quals resulta cara una línia digital dedicada. La quantitat
de línies XDSI és d'un 2% del total de línies fixes.

2.3.1.3. Tecnologia XDSL
Per tal d'oferir encara més serveis (Internet a alta velocitat, videocon-

ferencia. etc.) a través de la mateixa infraestructura de parell bifilar, s' han
desenvolupat les tecnologies XSDL. De la mateixa manera que la XDSI,
aprofita la infraestructura de parell bifilar d'abonat, pero arriba a velocitats
de transmissió de fins a 2 Mbits/s. El 1999 es trobava en fase de proves i
la comercialització es preveia a partir de I'any 2000.

2.3.2. Basades en les xarxes de cable

Les xarxes de cable que s'estan installant estan pensades perqué, a
més del transport del senyal de televisió, puguin suportar tot un seguit de
servéis complementaris entre els quals s'inclou el servei basic telefonk.
S'utilitzen dues tecnologies per donar servei telefonic a través de la xarxa
de TV per cable: l'ús d'una banda de freqüencia del mateix coaxial i el
cablat telefonic en parallel (cable siamés). Grades a aquestes tecnologies
i a les possibilitats que dóna la liberalització de les telecomunicacions, els
cableoperadors de TV ja estan oferint als seus abonats la connexió telef6-
nica i la connexió a Internet.

2.3.2.1. Telefonia a través del cable coaxial
La tecnologia de distribució de televisió per cable basada en el cable

coaxial i la fibra óptica permet, a més de la distribució d'un gran nombre
de canals de TV i de radio, I'establiment de canals digitals bidireccionals
que poden suportar tant el servei telefonic convencional com serveis de
dades (Internet i altres).

2.3.2.2. Cable siamés
Consrsteix a afegir al cable coaxial un parell telefónic. Cable i Televisió

de Catalunya (Menta) ha optat per aquesta tecnologia. Així, la xarxa que
esta desplegant inclou, entre d'altres, un parell destinat a telefonia. A
finals de 1999 ja oferia telefonia básica als seus abonats, i es va convertir
així en el primer operador que competia, en la part del bucle d'abonat,
amb la companyia Telefónica.



2.3.3. Servei telefónic per radio: telefonia fixa per radio

Una alternativa que la tecnologia presenta a les operadores de teleco-
municacions, per donar servei a IIocs on tenen poca implantació, és la tele-
fonia fixa per radio. Aquesta pot permetre a nous operadors oferir servei
tslefónk sense haver de fer grans inversions en infraestructures de cablat a
les llars',

2.3.4. Telefonia fora de la xarxa commutada: telefonia sobre IP

El protocol d'lnternet, creat per a la connexió de xarxes de dades, ha
resultat d'una utilitat sorprenent en un ampli ventall d'aplicacions, entre
elles la telefonia. En aquest cas la veu és transformada en dades i enviada
en forma de fitxer a través de xarxa.

Malgrat que la utilització de la xarxa Internet per a felefonia encara es
troba en un estat experimental, és vista progressivament amb més interés
per part de les diverses companyies de telecomunicacions. La utilització de
commutació per paquets en comptes de commutació de circuits permetria
un ús molt més eficient de les capacitats de les xarxes. El problema princi-
pal per aconseguir una explotació comercial són els retards que provoquen
els encaminaments, una circunstancia que no permet mantenir una con-
versa fluida.

3. Telefonia móbil

Capítol9

Les telecomunicacions

Avuipodem
trametre i rebre
missatges orals,
textos i avisos;
i, a Inés, el
sistema ens dóna
un gran nombre
de facilitats
d'agenda i de
gestió de la
comunicació

La implantació de la telefonia móbil pot considerar-se com un deis can-
VIS importants en I'ús social de les noves tecnologies de la comunicació.
Hem passat, en un període de temps molt reduit, de la tradicional comuni-
cació entre punts físicament IIigats a una xarxa a la comunicació entre per-
sones, anib independencia de la seva ubicació geografica. El canvi, en els
aspectes cultural i social, és d'una gran transcendencia: ens podem comu-
nicar d'una manera fácil i económica, practicarnent a I'abast de tothom,
amb qualsevol persona, sigui on sigui i en qualsevol moment del dia. Les
repercussions en l'arnbit industrial són també molt importants. A hores
d'ara, la telefonia móbil és present i utilitzada a més del 88% de les empre-
sescatalanes.

Cal destacar, també, que cada nova generació (E-TACS, GSM-900 i DCS-
1800, i en un futur la UMTS) incorpora noves prestacions que la fan cada
cap més operativa i més potent. Avui podem trametre i rebre missatges
orals, textos i avisos; i, a més, el sistema ens dóna un gran nombre de faci-
litats d'agenda i de gestió de la comunicació. El futur proper apunta també
cap a la comunicació personalitzada de dades, la convergencia amb
Internet, i la transmissió d'informació multimedia veu, dades, vídeo i imat-
ge.

Un altre aspecte interessant que ha acompanyat i facilitat el creixement
i la penetració de la telefonia rnóbil en la societat ha estat, sens dubte, la
manera com s'ha comercialitzat. En aquest sentit, s'han aplicat nous con-
ceptes de marquetinq, com ara el pagament per endavant, i'absencia de
contractes, la venda del servei a grans superfícies, les diverses modalitats de (2) Vegeu ['apartat 22 daquest mateix
~~~,~. ~~
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3. 1. Serveis i operadors

Dins de l'arnbit catala hi ha tres companyies que la tardor de 1999
donaven servei de telefonia mobil: Telefónica Servicios Móviles, S.A. (qU'2
opera amb dues marques: MoviLine i MoviStar), Airtel Móvil, S.A. I

Retevisión Móvil, S.A. (que opera amb la marca Amena).
Aquest servei s'explota a través de dues tecnologies diferents:

v Tecnologia_E-TACS, d'accés analóqic; operativa des de principis deis
anys 80, explotada només per Telefónica Servicios Móviles, S.A. amb la
marca MoviLine. Aquest sistema ofereix els serveis de bústia de veu, des-
viament de trucades, despertador, trucada a tres, etc.

v Tecnologia GSM-900 i DCS-1800, d'accés digital. La primera, opera-
tiva des de I'any 95 i explotada conjuntament per Telefónica (amb la marca
MoviLine) i per Airtel Móvil, S.A. (amb la marca Airtel), Aquests dos ope-
radors, juntament amb Retevisión Móvil (que s'hi incorpora el gener del
1999 amb la marca Amena), exploten també la tecnologia DCS-1800. Les
tecnologies GSM i DCS donen una qualitat més alta de servei i permeten,
comparades amb I'antiga E-TACS,un conjunt de facilitats addicionals, com
la transmissió de faxos i dades a 9.600 bits/s, agenda electrónica, control
de consum, missatges curts de text, servei d'itinerancia (roaming), etc.

A part d'aquests serveis, també s'esta comercialitzant des de I'any 1988
el servei de telefonia móbil digital per satel-lít. Mitjancant la .utilització de
diferents conjunts de satellits de comunicacions de baixa altura que
cobreixen la superfície terrestre en tot moment, s'estableix una xarxa de
comunicacions a la qual s'accedeix directament per mitjá de telefons
rnobils digitals. Aquest tipus de tecnologia permet establir sistemes de
comunicació personalitzats que cobreixen totes les zones del planeta
(indosos el mar, les regions muntanyoses i les zones selvatiques) amb els
terminals telef6nics personals. Deis diferents projectes que estan en marxa
solament opera en el mercat I'anomenat Iridium. A Catalunya aquesta tec-
nologia es comercialitza a través de MoviStar i Airtel, que Iloguen i venen
terminals que operen dins d'aquests sistemes.

3.2. Implantació

El sector de la telefonia m6bil tenia, a finals de 1999, unes taxes de
creixement i de penetració dins del mercat torca elevades. La primavera de
I'any 2000 el nombre de telefons mobils ja va superar el nombre de línies
fixes.

La tardor de 1999 prop d'un de cada tres catalans ja disposava de tele-
fon rnóbil, proporció similar a la mitjana de la Unió Europea. Tot i aixo, SI

observem les dades deis palsos n6rdics podem veure que encara queda
molt camí per recórrer: a Finlandia i Noruega, per exemple, la taxa és de
prop d'un terminal per cada dos habitants.



CJ Gráfic 3

Evolució del nombre de telefons móbils a Catalunya (1995-
1999) (xifres en milers)
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Pel que fa a la distribució de' mercat entre els diferents operadors a
Catalunya, és similar a la de la resta de l'Estat, tot i que presenta Ileugeres
variacions.

Lestaxes de creixement d'aquest servei estan molt per sobre de les taxes
d'implantació de la telefonia fixa convencional. Segons dades de la consul-
tora Dataquest, el 85% deis telefons venuts al món el 1999 eren mobils.

Una altra dada significativa és la disminució que s'observa en el nombre
d'usuaris de la tecnologia analógica E-TAeS: a partir de 1997, el nombre
d'abonats a aquest tipus de tecnologia és cada any més baix.
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3.3. Noves lllcencies i nous esténderds

El rnarc de 2000, el Ministeri de Foment ha atorgat quatre noves llicen-
cies per fer operativa la nova generació de telefons mobils. coneguda amb
les sigles UMTS i que no estará disponible fins al 2002. Als tres operadors
existents a final deis anys noranta --Telefónica, Airtel i Retevisión-- s'hi ha
afegit Xfera Móviles.

La tercera generació de mobils, a més de mi/lores en la qualitat de les
comunicacions, incorporara en el terminal noves prestacions de tipus mul-
timedia. Aquestes prestacions permetran I'accés a un conjunt de serveis
basats en informació de veu, dades, qrafics, fax i, fins i tot, vídeo. A la prac-
tica, permetran resoldre alguns aspectes de les transaccions bancaries. I'ac-
cés a Internet i a bases de dades, etc. La nova tecnologia significara, sens
dubte, un canvi qualitatiu important.

4. Xarxa de cable'

El que tradicionalment s'ha conegut com a xarxes de cable ha estat un
(3) Vegeu. dIOSd'aquest rnateix Informe, conjunt d 'equipaments i d'infraestructures dedicats fonamentalment a la
el capital 3, "La televisió' difusió de programes de televisió. La major part de les infraestructures exis-

tents a Europa i als Estats Units són instal·lacions dissenyades ja fa alguns
anys per treba/lar amb sistemes anal6gics i unidireccionals; anal6gics per-



qué el senyal que havien de transportar era el classic de televisió i unidi-
reccionals perqué no existia cap possibilitat tecnológica practica d'interac-
cionar amb els subministradors de continguts.

La utilització de tecnologia digital per al transport i la difusió de pro-
grames ha obert la porta a noves possibilitats d'implantació i d'explotació
de xarxes molt més avancades i amb més prestacions que les classiques.
Aixó ha propiciat el naixement de nous equips d'usuari (ordinadors, set-top
boxes) amb capacitat per rebre, emmagatzemar i gestionar informació, i la
implantació deis nous sistemes de gestió i subministrament d'informació
digital (servidors).

Les noves xarxes de cable, pensades i dissenyades per treballar amb
aquestes tecnologies i per suportar aplicacions interactives, poden oferir
un ventall de serveis molt més ampli del que ha estat la tradicional distri-
bució del senyal de televisió. Telefonia, accés a Internet a alta velocitat,
gestió bancaria, teleformació, teletreball, accés a bases de dades, relacions
amb I'administració, vídeo i música a la carta, accés a biblioteques, video-
telefonía, conformen un conjunt d'aplicacions que van molt més enlla de
l'ús que ha tingut el cable fins ara. La posada en operació d'aquest con-
junt de serveis sera, molt probablement, una de les peces clau en el desen-
volupament de la societat de la informació.

En aquest sentit, Internet marca amb precisió les tendéncies futures
d'aquesta nova manera d'estructurar i trametre la informació. Algunes de
les aplicacions que operen a finals de 1999 via Internet de baixa velocitat
ja permeten, encara que amb moltes limitacions, I'explotació d'alguns deis
serveis esmentats. Entre d'altres, ja hi ha disponibles serveis de telecompra,
de teleformació, de relació amb I'administració o de telebanca. Per tant,
els parsos que disposen de xarxes de cable tradicionals hauran de renovar
la infraestructura de xarxa si volen posar en funcionament aquests nous
serveis.
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4. 1. Serveis i operadors

De cara a la implantació del cable a Catalunya, i per tal de poder impul-
sar un desplegament equilibrat d'aquesta nova xarxa, s'ha dividit el terri-
tori en tres demarcacions:

V' Barcelona-Besos, que engloba basicarnent els municipis de Barcelona,
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adriá de Besos. Compren
una població Ileugerament superior als 2.000.000 d'habitants i uns
800.000 habitatges.

V' Demarcació nord-est, que inclou les comarques de la zona nord de
Barcelona i les de Girona. Compren al voltant de 450 municipis, amb una
població de prop de 2.000.000 d'habitants i un nombre de Ilars proper a
975.000.

V' Demarcació oest, que engloba les comarques del sud de Barcelona,
les de Tarragona i la majoria de les de Lleida. La població inclosa és també
d'uns 2.000.000 de persones i abrace unes 750.000 Ilars.

A finals de 1999 hi havia dues companyies amb llicencia per oferir
aquest servei a tot el territorio Una és Telefónica, que té atorgada per Ilei
una lhcencia a cadascuna de les demarcacions, pero que encara no ha
pogut fer el desplegament i I'explotació de la xarxa a causa de la morato-
ria que se li ha imposat perqué quedi neutralitzat el gran avantatge que té
amb la infraestructura de que disposa. Amb aquesta política s'intenta asse-
gurar l'existencia d'una competencia efectiva en aquest sector. Aquesta
moratoria, que inicialment havia de ser de 16 mesos a partir de la conces-
sió de la segona llicencia, es va ampliar a 24 mesos. En el cas de Catalunya,
el termini va finalitzar I'agost de 1999. L'Agrupación de Operadores de
Cable en vol demanar una nova ampliació fins a cinc anys.

L'altre cableoperador amb llicencia per a les tres demarcacions catala-
nes és Cable i Televisió de Catalunya, empresa que té la participació, entre
d'altres, d'Endesa, Cableuropa i STET i que dóna servei sota la marca
Menta. Aquesta empresa disposa de llicencia des del juliol de I'any 1997,
pero no és fins al 1999 que cornenca realment I'activitat tant comercial
com de desplegament de la xarxa. /

Cable i Televisió de Catalunya té el compromís d'efectuar inversions per
un valor aproximat de 46.500 milions de pessetes a la demarcació
Barcelona-Besos, de 57.200 milions a la demarcació nord-est i de 56.000
milions a la demarcació oest.

Sembla evident que per poder recuperar les grans inversions previstes
per al desplegament de xarxes caldra oferir no solament la televisió de
pagament sinó també un ventall molt ampli de serveis de telecomunicació:
telefonia, Internet, telebanca, teleensenyament, etc.

Segons la nostra opinió, el desplegament del cable afavorira, en tot
moment, la creació de nous serveis i, per tant, actuara com un gran cata-
litzador de la nova societat de la informació.

Es plantegen cinc tipus basics de serveis:

V' Televisió: canals analóqics i digitals, pagament per visió, vídeo quasi a
la carta, vídeo a la carta, videojocs i altres.



v Telefonia: telefon, videotelefon.

v Telemática: Internet a alta velocitat, transmissió de dades, xarxes cor-
poratives i de bases de dades, teletreball.

v Música i radio: canals musicals digitals, servei de radio.

v Teleserveis diversos: telebanca, telecompra i telereserva, teleeducació,
telemedicina, videoconferencia.

Telefónica té prevista la posada en operació d'una empresa, Telefónica
Cable de Catalunya, que exploti aquest servei amb la participació d'ern-
preses establertes a Catalunya que hi aportaran recursos, projecció social i
part deis continguts. Aquesta nova companyia treballara fonamentalment
amb les infraestructures de Telefónica i rnantíndra una vinculació activa
amb altres companyies de la mateixa mena establertes a la resta de les
demarcacions de l'Estat. El format en que es treballara la informació, en
una primera etapa, sera del tipus portal i oferira televisió, vídeo, música,
accés a Internet a alta velocitat, tant pel televisor com pel pe, i també ser-
veis de telefonia i videoconferencia.

Per la seva banda, Cable i Televisió de Catalunya treballa amb infraes-
tructura propia de nova creació i ofereix tres serveis diferents sota la marca
Menta:

v Internet, amb serveis a 125 i 250 Kbits/s.

v Televisió, amb una oferta d'uns 30 canals.

v Telefonia, sense cobrar I'establiment de trucada i amb facturació per
segons. La quota mensual sera un 10% més baixa i les tarifes estaran entre
un 10 i un 15% per sota de les actuals del primer operador. Com que es
disposara de línies propies, no caldra marcar cap prefix.

Durant I'any 2000 es preveu que vagin entrant en funcionament altres
serveis com la telebanca, serveis d'informació al públic, pagament per
visió, etc.

4.2. Implantació

A I'hora de fer el desplegament, aquestes dues companyies tenen dos
punts de partida completament diferenciats. Telefónica, tot i la moratoria
per operar, disposa d'una infraestructura molt amplia que pot ser utilitza-
da en una part molt important per a la futura xarxa de cable. Edificis, cana-
litzacions, cables, fibres optiques, bucles d'abonat, etc. són un suport
important a I'hora d'estendre la seva xarxa. Telefónica encara no ha donat
dades concretes sobre el calendari d'implantació; no obstant, té previst de
fer la presentació pública del servei i cornencar les proves I'any 2000.

Telefónica té a més dos avantatges addicionals que pot utilitzar per
competir amb els futurs operadors de cable:

v La xarxa de fibra óptica de que disposa (projecte Foton).
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v La seva participació en la plataforma Vía Digital li ha donat experien-
cia en serveis audiovisuals, i li permet aportar continguts als seus abonats
al cable.

En canvi, Cable i Ielevisió de Catalunya (Menta) ha de comencar de
zero. Aquesta circumstancia tara que el seu desplegament s'allargui més
en el temps que el del seu competidor. Espreveu que a finals de I'any 2000
hi hagi entre 400.000 i 450.000 Ilars (20%) amb opció de poder-se con-
nectar als seus serveis. L'Eixample de Barcelona i ciutats com Tarragona,
Girana, Lleida, I'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell, Manresa i
Badalona seran les primeres a disposar d'accés a la nova xarxa. En una pro-
pera fase altres ciutats com Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Reus
s'incorporaran al nou servei.

El gran inconvenient de no disposar d'infraestructura té els avantatges
moderats de poder escollir la tecnologia sense gaires restriccions i d'obte-
nir un grau de Ilibertat que li permeti prendre posició de manera favorable
a rnitja o Ilarg termini en relació amb el seu competidor.

En aquest cas, Menta prajecta fer el desplegament a partir d'unes
capcaleres on es concentren i combinen senyals d'lnternet, dades, telefo-
nia i televisió (a més, en cada capcalera també hi pot incorporar la televi-
sió local de la zona). Tot aquest paquet s'intradueix en una xarxa de distri-
bució, bidireccional, que a través de diverses anelles de fibra óptica, nusos
intermedis i distribucions en arbre arriba a les Ilars deis abonats.

S. Serveis corporatius sobre xarxes fixes

5. 1. Lloguer de circuits

El Iloguer de circuits és I'activitat consistent a arrendar la capacitat de
connexió, I'ús de línies físiques o virtuals per transportar veu, dades, se-
nyals de radio i senyals de televisió. El preu d'aquest Iloguer consiste ix en
una quantitat fixa mensual que esta en funció de la capacitat demanada i
de la distancia entre els punts que s'han de connectar. /

Els circuits que s'ofereixen es traben fora de la xarxa commutada i són
per a I'ús exclusiu deis Ilogaters. Com que normalment es contracta una
capacitat fixa, en alguns casos les empreses que els contracten poden sub-
contractar a tercers la seva capacitat excedent.

S'utilitzen tres tipus diferents de circuits:

v De tipus radiofónic, que s'empren per transportar senyals de radio. Hi
ha dos estandards de qualitat diferent: banda mitjana i banda ampla.

v De ti pus analógic, que s'empren per transportar senyals d'audio i sen-
yals diqrtals de baixa velocitat.

v De tipus digital, tant de baixa velocitat (entre 200 i 19.200 bps), com
d'alta velocitat (múltiples de 64 Kbits, 2 Mbps i 34 Mbps).

Hi ha un ampli ventall d'aplicacions basades en el Iloguer de circuits:



01' Interconnexió de centraletes.

01' Xarxes corporatives de veus i dades.

01' Accés a altres xarxes de dades (Internet, Frame Relay, etc.).

La utilització de circuits dedicats dóna alguns avantatges operatius inte-
ressants, entre els quals hi ha la possibilitat de transmetre quantitats ele-
vades d'informació, la disponibilitat permanent i la fiabilitat en la conne-
xió.

Hi ha dos grans segments de mercat de Iloguer de circuits: els corpora-
tius, destinats fonamentalment al món empresarial, i els que es Iloguen a
altres empreses de telecomunicacions en les rutes en que aquestes no dis-
posen de xarxa propia.

5.1.1. Els operadors del servei de lIoguer de circuits

Donen aquest servei, básicarnent, tres empreses:

01' Telefónica, que aprofita un cop més la seva gran infraestructura.

01' Retevisión, de nova implantació i amb un procés d'introducció una
mica lent, ja que va vinculat a la disposició d'infraestructures i es necessi-
ten terminis Ilargs per desenvolupar-Ies.

01' Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya (a través seu i de la seva filial Catalana de
Telecomunicacions), que des de fa uns anys ofereix aquest servei, fona-
mentalment a diferents entitats i organismes vinculats a la Generalitat de
Catalunya.

5.2. Xarxes de transmissió de dades

En aquest servei es contracta el transport d'informació digital entre
diversos punts. A diferencia del Iloguer de circuits, no implica necessaria-
ment l'existencia d'una Iínia física concreta entre els punts que s'han d'in-
terconnectar.

A l'Estat espanyol, la prestació del servei de transmissió de dades és un
mercat obert des de I'any 1987. Un bon nombre d'empreses ofereixen
capacitat de transport.

Són operatives diverses tecnologies que permeten la prestació d'aquest
servei:

01' X.25: servei de transmissió de dades que ha quedat antiquat, disse-
nyat per operar emprant els circuits analoqics tradicionals i pensat per
poder suportar taxes d'errors altes. Les velocitats de connexió típiques no
superen els 64 Kbps. Per una mateixa línia d'accés a la xarxa X.25 es poden
definir múltiples circuits virtuals simultanis, de manera que és possible
mantenir establertes diferents comunicacions alhora sense necessitat de
mantenir diferents Iínies físiques.
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v Frame Relay: sistema més modern pensat específicament per a línies
diqrtals. Incorpora també tot un seguit de mecanismes estandard de pre-
venció i tractament de I'aglomeració que pugui provocar el transit d'infor-
mació. Aquesta tecnologia és un bon suport per a una amplia gamma d'a-
plicacions com ara la interconnexió de xarxes d'area local, I'accés a bases
de dades que necessiten transferir grans paquets d'informació i, en gene-
ral, aplicacions que requereixen ample de banda i poc retardo

v ATM: tecnologia de transmissió de dades, més recent, pensada per a
aplicacions que requereixin velocitats de transmissió altes. Encara poc
implantada a finals de 1999, és una ferma candidata a ser la base tec-
nológica per a la implementació de la banda ampla del futuro Esta pensa-
da per treballar sobre suports de fibra óptica i a altíssimes velocitats de
commutació. Actua també en mode paquet, encara que disposa de possi-
bilitats de treball que li permeten reservar capadtatsfixes. La utilització
d'aquestes capacitats permet als usuaris la possibilitat d'establir circuits vir-
tuals; aquest aspecte li dóna la possibilitat de mantenir nivells alts de com-
patibilitat amb altres sistemes existents. Dins d'una xarxa ATM es poden
establir diferents nivells de servei d'acord amb les necessitats de I'usuari. La
gamma d'aplicacions d'aquesta tecnologia és molt amplia i va des de ser-
veis multimedia fins a videoconferencies o xarxes privades virtuals.

5.2.1. Els operadors de xarxes de transmissió de dades

En el cas deis servéis X.25 i de les xarxes Frame Relay pode m trobar un
ventall ampli de subministradors que ens poden oferir una de les tecnolo-
gies o bé totes dues: Telefónica Transmisión de Datos (TID), que com hem
comentat compta amb una cobertura molt amplia a Catalunya; també
Retevisión, el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
a través de Catalana de Telecomunicacions (que dóna servei fonamental-
ment a les empreses i entitats vinculades a la Generalitat) i BT
Telecomunicaciones (BTIel). En xarxes més localitzades podem esmentar
Telemedia Internacional, que disposa de nusos de connexió a Barcelona,
Cable & Wireless (Barcelona), Global One, Equant, IBM Global Services,
~. /

Pel que fa a les xarxes ATM, I'únic sistema que operava en el mercat la
tardor de 1999, amb carácter quasi experimental, era Gigacom, d~
Telefónica de España.

5.3. Comunicacions telefóniques corporatives

Una de les maneres de comercialització de la telefonía fixa ha estat
també el que s'ha denominat servei de comunicacions corporatives. Sota
aquest nom s'engloben tot un seguit d'equipaments, prestacions i fórmu-
les comercials en que les empreses de telefonia i els operadors de teleco-
municacions han treballat en el sector empresarial. En el fons s'ha buscat
una flexibilització i una personalització del servei d'acord amb les necessi-
tats específiques de cada client i a uns preus sensiblement més baixos que
els del mercat al detall.

Dins d'aquest grup podem parlar de tres serveis: un de qeneric (el grup
tancat d'usuans), i un parell de facilitats corporatives que comercialitza
Telefónica de España.



v Telefonia en grup tancat d'usuaris. Estracta d'un conjunt d'usuaris de
serveis de telefonia, fax o dades, que pertanyen a la mateixa empresa,
organisme públic o alguna altra institució d'interes econornic. Les comuni-
cacions interiors entre els integrants del grup tancat tenen la consideració
técnica i económica de comunicacions privades. D'aquesta manera, les
comunicacions queden integrades dins del que s'anomena xarxa privada
virtual i els seus usuaris disposen, per a l'ús intern, d'una única xarxa amb
un únic accés; aquesta facilitat permet simplificar considerablement el flux
de veu i dades. Aporta també alguns avantatges operatius, com ara els
plans de numeració privats, els encaminaments i derivacions i les locucions
personalitzades.

v Ibercom. És un servei singular que integra, d'una banda, els serveis
classics del grup tancat d'usuaris i, de I'altra, el servei telefónic basic, la
transmissió de dades i la centraleta corporativa.

v Centrex. És un servei més modern de centraleta telefónica virtual, on
s'agrupen un conjunt de línies del servei telefónic basic i se'ls dóna un trac-
tament diferenciat, amb tot un conjunt de prestacions que el fan equiva-
lent a una centraleta privada. El Centrex es caracteritza, en certa manera,
perqué utilitza les facilitats de la xarxa telefónica commutada i centraletes
públiques per emular una centraleta privada, que treballa entre les línies
previarnent assignades.

5.3.1. Els operadors de comunicacions telefóniques
corporatives

El fet que l'Estat espanyolliberalitzés totalment el servei del grup tan-
cat d'usuaris l'any 1995 fa que, en acabar el decenni deis noranta, hi hagi
a Catalunya un conjunt d'empreses en condicions d'oferir aquest servei. En
destaquen les següents:

v Telefónica, amb els esmentats Ibercom, Centrex i tot un conjunt de
modalitats pensades per a les diferents dimensions i tipus d'empreses.

v Telemedia Internacional, que ofereix I'anomenat Integrated Virtual
Private Network, tant amb accés directe com amb accés indirecte.

v BT Telecomunicaciones, que comercialitza aquesta mena de serveis
sota la marca MultiVoz.

v Cable & Wireless, S.A., que ofereix el servei Global Intelligent
Virtual Network; de fet, és una xarxa privada virtual amb facilitats interna-
cionals.

v El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, a través de la seva filial Catalana de
Telecomunicacions, que presta aquests serveis fonamentalment a les
empreses vinculades a I'administració catalana.
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6. Altres serveis vinculats a les comunicacions rnóbils

A part de la telefonia rnobil, funcionen altres serveis de comunicacions
rnobils, algunes destinades al sector públic o al sector deis negocis i altres
directament vinculades a I'administració i als sistemes de coordinació deis
dríerents cossos de seguretat. Aquesta mena de comunicacions esta molt
arrelada a Catalunya, on hi ha una gran quantitat de petites xarxes de tipus
local o regional que donen servei a col·lectius professionals deis sectors del
transport, el taxi, la pesca, la seguretat, els bombers, la policia, etc. i també
a diferents collectius de radioaficionats.

Es poden destacar tres serveis, els dos primers destinats al sector
empreses i el tercer vinculat a I'administració:

v Radiomissatgeria. L'usuari disposa d'un receptor de missatges, de 110-
guer o bé comprat, que s'activa i dóna un avís lluminós-o acústic cada cop
que rep, via radio, un missatge. N'hi ha de diferents tipus segons el tipus
de missatge: d'avís sonor, de missatge numeric i de missatge alfanumeric.

v Radiocomunicacions en grup tancat d'usuaris. Radiotelefonia mobil,
d'ús corporatiu, en que els integrants de cada grup o corporació poden
mantenir comunicacions bidireccionals de veu o de dades entre ells. Es
comporta com si es tractés d'una xarxa privada virtual per a cada grup tan-
cat d'usuaris; cada terminal té un número propi dins de la xarxa virtual. El
servei ofereix també un seguit de facilitats: localització de vehicles, trans-
rrussió de veu i dades amb connexió a la centraleta propia, control remot,
telealarmes, etc.

v Xarxa Nexus. Instal·lació desplegada a tot Catalunya pel Govern de la
Generalitat I destinada fonamentalment a les comunicacions deis Mossos
d'Esquadra. Ha estat dissenyada i implantada pel Centre de
Telecornurucauons i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya, que ha utilrtzat per a aquesta finalrtat una part important de la
seva tecnologia i de les seves infraestructures.

Des del punt de vista de la facturació, en dades extretes de publicacions
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones per I'any 1998, pe
tot el conjunt de les comunicacions mobils, la telefonia factura el 98,8%;
la radiomissatgeria, el 0,8%, i el trunking4

, el 0,3%.

6.1. E/s operadors

Pel que fa a les comunicacions empresarials, a part deis petits opera-
dors locals, cal remarcar, en radiocerca, les empreses Compañía Europea
de Radiobúsqueda (CERSA), Mensatel (amb participació rnajoritaria de
Telefónica) i Telemensaje (de Sistelcom); i quant al servei de radiocomuni-
cacions en grup tancat d'usuaris, RadioRed (filial de Telefónica) i Teletrunk.

Pel que fa a les comunicacions vinculades a I'administració, tot i I'e-
xistencia d'altres xarxes, només el Centre de Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya disposa d'una infraestructura prou completa i
moderna, tant pel que fa al nombre de cen tres i ubicacions com a la xarxa
de comunicacions que els interconnecta.



7. Contribució i difusió deis senyals de radio i televisió

La difusió de senyals de radio i televisió consisteix fonamentalment a
portar el senyal de programa des deis centres de producció fins als centres
emissors i difondre'l de manera que pugui ser rebut per l'audiencia. lndou
també alguns deis serveis de contribució, és a dir, de transport de senyals
entre diferents ubicacions geografiques (per exemple, estadis de futbol,
sales d'espectacles, Ilocs d'actualitat, etc.) i els centres de producció.

Aquest servei ha experimentat, els darrers anys, un creixement molt
important. Així, per exemple, en televisió s'ha passat de la difusió de dues
cadenes, TVE1 i TVE2, a principis deis 80, a set estacions diferents: TVE1,
TVE2, TV3, Canal 33, Antena 3, Telecinco i Canal-, a les quals s'han d'a-
fegir les emissores locals. Pel que fa a la radio, la tendencia ha estat simi-
lar i en són exemples clars el desplegaÍnent de les quatre emissores públi-
ques de la Generalitat de Catalunya, I'increment del nombre d'emissores
privades d'arnbit catala i I'increment d'estacions locals.

Tant pel que fa a la difusió com al transport, aquest servei treballa majo-
ritariarnent amb sistemes radioelectrics, Per dur a terme aquestes funcions
es disposa d'un nombre molt ampli d'infraestructures repartides per tota la
geografia catalana: Collserola, Alpicat, Montcara, la Mussara, Pic de l'Orri,
Collsuspina i prop de 140 emplacarnents més.

Tot i el creixement esmentat, aquest servei esta molt Iluny d'una possi-
ble estabilització. L'evolució de les noves tecnologies de l'electronica i de
les telecomunicacions fa que s'estigui treballant en una digitalització com-
pleta de la difusió de radio i televisió.

Aquest pas significa que el senyal que es transportara i es difondra no
sera com fins ara un senyal analógic de radio o de televisió; el que es trans-
porta i es difon amb aquesta nova tecnologia són, de fet, seqüencies de
dades que indouen, entre d'altres, els senyals de radio i de televisió. Els
receptors, tot mantenint l'aparenca externa i la funcionalitat actuals, incor-
poraran ordinadors que podran processar aquestes dades i extreure'n els
senyals de radio i televisió. Aquests nous receptors també podran oferir un
ampli conjunt de serveis addicionals que s'implementaran sobre aquesta
tecnologia.

7.1. Productes disponibles per a empreses de producció

En relació amb la difusió de radio i televisió, hi ha a Catalunya un con-
junt de productes torca complet, entre els quals cal destacar els següents:

v Difusió. Col·locació i explotació de sistemes d'emissió de programes
de radio o de TV. lnclou la infraestructura d'obra civil i energies, l'electro-
nica de contral, les emissores, les antenes, etc.

v Transport per difusió. Instal·lació i explotació deis enllacos de radio-
freqüencia necessaris per transportar el senyal des deis diferents centres de
producció fins a les emissores. També en aquest cas hi ha un servei dife-
renciat en funció del tipus de senyal, del nombre de senyals i de les distan-
cies que s'han de cobrir.

v Contribució. Servei de contribució per mitja de radiofreqüencia, línies
dedicades o sistemes de fibra óptica que permet fer arribar fins als centres
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de producció els senyals necessaris per a la realització deis diferents pro-
grames. Per exemple, transport deis senyals des deis estadis esportius, con-
nexions exteriors dins deis programes informatius, etc.

7.2. E/s operadors

Pel que fa a l'ernissió, operen a Catalunya dues empreses que duen a
terme el transport i la difusió hertzianes de la programació de radio i de
televisió. Estracta de la companyia Retevisión, que gestiona aquesta acti-
vitat des de Madrid, i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTII), que depen de la Generalitat de Catalunya.

Retevisión tenia atorgat per Ilei el monopoli d'aquest servei dins de
l'Estat espanyol i era I'única companyia autoritzada a prestar-lo a les cade-
nes estatals públiques i privades, tant de radio com de televisió. El Centre
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, en canvi, va ser creat
per assumir aquestes funcions per a les emissores de radio i televisió de la
Generalitat.

Aquestes dues empreses disposen, dins de la geografia catalana, d'una
xarxa de transport basada en radioenllacos de tipus analoqic i digital, que
els permet fer arribar fins als centres emissors principals (Rocacorba,
Alpicat, Collsuspina, etc.) el conjunt de senyals que s'han de difondre. La
resta de centres, fins arribar a la vara deis 140, tornen a difondre el senyal
que els arriba de I'emissor principal del qual depenen. Per a ambdues com-
panyies el punt de sortida de la xarxa es traba a la torre de Collserola, on
hi ha ubicats també els seus emissors principals.

Tot i que I'orografia catalana és molt muntanyosa, i per tant molt com-
plexa des del punt de vista de la difusió de radio i televisió, les cobertures
són molt amplíes i gairebé arriben a tot el conjunt de la població.

Pel que fa a i'area de contribució, el mercat ha estat sempre més obert
i ha permes I'entrada d'altres competidors, encara que en molts casos
aquests competidors han fet la contribució per altres mitjans, com ara el
satellit. Tot i que aquestes circumstáncies han perrnes actuacions puntuals
a Catalunya d'alguns agents globals com Reuters, pensem que valla pena
destacar en aquest capítol Telefónica Sistemas de Satélite, i els serveis pro-
pis de TV3 i TVE a Catalunya.

/



D Gráfics 6 i7

Xarxa de difusió de radio i televisió del CTTIGC

Font: Comissionat per a la Societat de la Informació.
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7.3. La radio i la televisió digitals

Hem de fer també una menció especial de les accions dutes a terme a
Catalunya per a la posada en marxa deis nous sistemes digitals de difusió,
tant per a radio DAB (Digital Audio Broadcast) com per a televisió TDT
(Televisió Digital Terrestre).

Amb aquesta nova tecnologia es busquen tres objectius:

v Difondre més programes. La utilització de la digitalització i de les tec-
niques de compressió permet més eficiencia en el transport. Amb aquests
procediments s'aconsegueix, a la practica, de multiplicar per quatre o per
cinc el nombre de programes que es difonen.

v Augmentar la qualitat técnica de la difusió. Els nous sistemes són més
immunes a les interferencies tant de radio com de televisió, a les dobles
imatges, i a altres defectes presents en els sistemes anal6gics tradicionals.
El conjunt permet més qualitat en el vídeo i més qualitat en el so.

v Posar en operació nous serveis Iligats a la difusió de dades. Juntament
amb els senyals de radio i de televisió, els nous sistemes permeten difon-
dre també grans quantitats de dades en format digital. Aquest fet facilitara
la implantació de tot un conjunt de nous serveis basats en aquests están-
dards.

El conjunt és prou atractiu per plantejar una renovació de I'equipament
destinat a aquesta finalitat, tant del domestic (aparells de radio i de televi-
sió) com del professional (emissores, equips de producció, sistemes de
transport de senyals, etc.).

El Reial Decret 2169/1998, de 9 d'octubre, pel qual s'aprova el Pla
Tecnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre, preveu la substitució de la
televisió anal6gica per la televisió digital en un termini de dotze anys. A
més de les cadenes de televisió existents, públiques i privades, s'ha atorgat
una nova llicencia d'explotació d'un paquet de canals a Onda Digital,
empresa vinculada a Retevisión, que esta previst que comenci a funcionar
I'any 2000.

Cal destacar, dins d'aquest apartat, el conjunt d'iniciatives que s'han
dut a terme, tant per part del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació com per part de Televisió de Catalunya i de Cataluriya
Radio, per tal d'impulsar la implantació deis serveis més avancats en la
radio i la televisió digitals.

8. Les telecomunicacions als serveis d'lnternet

Un recull sobre les telecomunicacions a Catalunya no pot deixar de
banda el fenomen Internet, tant en el vessant dornestic com en el corpo-
ratiu o de servei a empreses. Tots dos estan experimentant una expansió
molt rápida.

El fet que la base d'lnternet es trobi dins del món de la informació i de
les telecomunicacions ha representat a la fi I'aparició de tot un conjunt de
noves facilitats i de nous productes que les operadores de telecomunica-
cions han passat a oferir als seus clients. Alguns d'aquests productes són



específics d'lnternet i altres són, de fet, nous productes de telecomunica-
ció que no s'haurien desenvolupat mai sense aquesta xarxa i que afecten
tant el sector professional com el sector domestic.

8. 1. Serveis i operadors

La majoria d'operadors que actuen a Catalunya ofereixen els productes
següents:

v Connexió directa a la xarxa Internet. És un deis productes basics. que
consisteix fonamentalment a donar als diferents usuaris I'accés directe a la
xarxa Internet. L'ofereixen les empreses de telecomunicacions que han
desenvolupat per a aquesta finalitat un.conjunt d'estandards, amb capaci-
tats escalonades, per adaptar-se a les necessitats deis diferents usuaris.

v Hostíng de servidors. Al' hora de resoldre la presencia corporativa a la
xarxa Internet, les empreses es plantegen la conveniencia de fer-ho per
mitja deis seus propis ordinadors i amb una connexió també personalitza-
da, o bé deixar aquesta informació en un ordinador alie, situat a les ins-
tal·lacions d'una empresa especialitzada que ofereixi aquesta mena de pro-
ducte. Si utilitza els serveis d'aquesta empresa aliena, el hostíng, pot com-
partir amb altres clients els ordinadors i les connexions a Internet i fer, per
tant, importants estalvis d'escala en els costos d'explotació d'aquest servei.
Per a petits proveldors d'Internet. quasi sempre resulta més económic 110-
gar capacitat d'un ordinador ubicat en les instal·lacions de I'ISP (Internet
Service Provider), que és qui realment té accés a Internet, que no pas dis-
posar d'un accés directe propio

v Accés a usuaris dornestics. Accés basic a Internet des de la xarxa
telefónica, que s'ofereix a usuaris finals. Conté afegits el servei de correu
electrónic, pagina personal, etc. A causa de la competencia, les empreses
que donen aquest servei d'accés tendeixen a ampliar I'oferta amb tota
mena de serveis complementaris (cercadors, notícies, etc.) que tracten d'a-
conseguir la fidelitat deis abonats.

Les polítiques i estrateqies comercials han anat variant constantment.
De les tarifes per consum es va passar a les tarifes planes i ara fins i tot s'o-
fereix accés qratuñ que es financa amb publicitat i amb I'import de la tru-
cada telefónica.

El col·lectiu de proverdors d'lnternet esta molt atomitzat i les principals
companyies d'accés sovint estan molt IIigades als operadors de telecomu-
nicacions com, per exemple, TeleLine (Telefónica), Cinet i RedesTB
(Retevisión) i Arrakis (BT)'.

8.2. Tecnologies d'accés

Les tecnologies d'accés a la xarxa Internet estan basades fonamental-
ment en les tecnologies de transmissió de dades. Així, podem parlar de:

v Accés a través de módem telefónic: fins a 56 Kbits/s (mercat domes-
tic).

v Utilització de línies XDSI: 128Kbits/s (mercats dornestic i empresarial).
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v M6dem Cable: ofert pels operadors de cable. Fins a 256 Kbits/s (rner-
cats dornestic i empresarial).

v Línies XDSL (en desenvolupament): fins a 2 Mbits/s (mercat empresa-
rial).

v Connexions Frame Relay: fins a 2 Mbits/s (mercat empresarial).

9. Serveis per satel-Iit

El satel-lit és un deis principals suports per a les telecomunicacions a
lIarga distancia, sobretot per a serveis de difusió, ja que permet cobrir una
área geografica molt extensa de manera immediata i eficient.

Els principals avantatges de les comunicacions per satel-lit són:

v La cobertura, que és continental.

v Una implantació rápida, perqué no es necessita desplegar cap infra-
estructura de distribució.

v El cost, que és independent de la distancia.

v La flexibilitat per a reconfigurar la capacitat.

Així dones, els satellits són idonis per a serveis de difusió de gran
cobertura i per a comunicacions ocasionals des d'ubicacions remotes
(enllacos de contribució de televisió, comunicacions telefoniques o de
dades, etc.).

Cobreixen el territori cata la quatre operadors de satellit: Astra,
Eutelsat, Intelsat i Hispasat, que ofereixen els serveis següents:

v DTH (Direct to Hame): difusió de televisió i radio, anal6gica i digital.
La difusió directa des del satellit ha tingut molt poca penetració a
Catalunya fins al llancarnent de les plataformes digitals espanyoles, I'any
1997. Des de lIavors, ofereixen serveis de pagament Canal Satélite Digital,
que emet des del satellit Astra, i Vía Digital, des d'Hispasat. A més,' es
poden veure les emissions en obert des d'Eutelsat i Astra. Entre les dues
plataformes, s'estimava que a Catalunya hi havia, el setembre de 1999,
uns 250.000 abonats a televisió de pagament, segons les informacions
subministrades per Canal Satélite Digital i Vía Digital.

v Enllacos de televisió ocasional SNG (Satellite News Gathering): el
satellit s'esta implantant en els enllacos de TV ocasionals, ja que evita tots
els problemes deis salts deis radioenllacos terrestres. Proporcionen aquest
tipus de servei Eutelsat, Intelsat i Hispasat.

v Serveis VSAT: serveis de dades a través de satellits que s'ofereixen a
empreses. Se'n distingeixen de dos tipus: de difusió (unidireccionals), i inte-
ractius amb accés múltiple per divisió en el temps. Proporcionen serveis
VSAT Hispasat, Eutelsat i Intelsat.



v Internet: tot i que encara no s'ha expandit, els operadors de satellit
han comencat a oferir diverses opcions de connexió a Internet amb dife-
rents orientacions. Intelsat s'orienta a grans empreses i ofereix connexió
directa al Beckbone' d'lnternet. Eutelsat esta desenvolupant sistemes
de prove'fment a alta velocitat per a abonats finals utilitzant tecniques de
mutticsst'.

Com a conclusió es pot dir que el satellít ja pot oferir qualsevol tipus
de servei de telecomunicacions (televisió, telefonia, dades, Internet, etc.), i
que la seva tecnologia el fa especialment competitiu per a serveis de difu-
sió (televisió i radio) i per a serveis ocasionals.
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D Taula 1

Operadors i serveis de telecomunicacions a Catalunya (desembre de 1999)

Operador Teleforua flxa Telefoma Corooranus Transport Internet Internet Drfusió tv Accrorustes Ahances

abonar final móbrl 1 transport de dades portal connex , rsp eer satel ht pnncipals mtemacicnals

Telefónica sí Movifitar/ sí sf Terra Telel.me, no 'ífVb39~~ti_lIrwor d,!i:o
Movrl.me Networks Infovia Plus La Caixa (5%)

Retevrsrón no Amena* sí sí Alehop Alehopl sí no ~E¡j¡í=(28?67% .
Iddeo TelecOI}1 Itaba1

N. nosa

Arrtel no Arrtel sí sí Navegalia Airtelnet ,..)lO

BT Telecornumcuciones sí sí pobladores com Arr~--ls B.no no .!lo no~ no

Cable & wueless no no sí sí cwplc com cwplc.com

Juz ztel no no sí sí yacom Jazzfree no M::argy§l[ u~e
BSCH, G Soros Telekom

Cala lana de no no sí sí Wanadoo Al-pi no F ee,
Telccomurucacrons TeJecom

Men",ICTC sí no no no Menta Menta no sí no f~~:l%)·_ eleco
Telecom Italia (25.8%), Italia

~_J'~QQ%~

Centre de Telecomumcecions no no sí sí no no sí no G~~mlupy

TéleLine,
m~

Vía Drgttal no no no no Terra no no.
Netwoks Infovra Plu.§

Canal Satélite Drgjtal no no no no CanalCJ Prqel ºQ~;'l!IiK~~1, AP
Gran Vía I'nsa(25%)

*Té diferent accionariat: Retevisión (40%), Stet (39%), Endesa (3,5%), etc.
Font: Elaboració propia.
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