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PPrreesseennttaacciióó

Aquest informe té com a objectiu identificar les iniciatives i projectes d’actuació
en matèria de telecomunicacions que permetin la potenciació i el millor desen-
volupament social i econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L’informe arrenca amb un estudi de la situació actual. Es fa una tasca important
d’anàlisi de la informació referent a l’AMB que hi ha disponible avui. Per fer-ho,
es correlaciona la informació pròpia subministrada pel Pla Estratègic Metropo-
lità de Barcelona (PEMB) amb fonts externes (estudis que s’han anat publicant i
informació que es tenia a la FBD), per contrastar, verificar i extreure’n conclu-
sions més ajustades a la realitat.

Tota aquesta informació en matèria de telecomunicacions de l’AMB, s’estudia
des de dos punts de vista:

• Les infraestructures, que vol dir veure quina és l’oferta existent de proveïdors de
banda ampla en el territori i quina infraestructura interna (qualitat de les xarxes
internes) tenen les empreses. La informació ens permet respondre a la pregun-
ta de quines mancances hi ha en matèria d’infraestructures en el territori.

• Els usos i les aplicacions existents. Es tracta d’intentar respondre a la pregun-
ta de si estan ben utilitzades les infraestructures (tant pel que fa a l’oferta exis-
tent com les que tenen de fet les organitzacions) o si estan infrautilitzades, i si
s’aprofiten bé.

Amb base en aquesta informació, s’identifica el conjunt de punts febles suscep-
tibles de millora, i a partir d’aquí s’elaboren propostes i recomanacions que per-
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metin minimitzar els punts crítics i les barreres que pateix l’AMB en matèria de
telecomunicacions.

Cal destacar que cadascuna de les recomanacions que s’expressen en l’estudi
engloba un conjunt de propostes que permeten avançar en la direcció recoma-
nada. Totes les propostes podrien desembocar en actuacions de millora, però no
totes comporten la mateixa complexitat a l’hora de portar-les a terme ni aconse-
gueixen els mateixos resultats. 

L’objectiu era poder tenir un conjunt ampli d’accions que es podrien emprendre,
per seleccionar finalment les propostes i/o actuacions que siguin més fàcilment
realitzables i que alhora puguin incidir de manera majoritària sobre els punts
crítics identificats anteriorment. Es tracta de maximitzar l’impacte mirant de
limitar la complexitat.

Com a resultat final de l’informe, i destacant de tot el conjunt de propostes, es de-
tallen els projectes amb més possibilitats de ser desenvolupats (els que respec-
ten més la fórmula anterior, impacte versus complexitat), que són els següents:

• Mapa actual d’infraestructures i serveis de banda ampla
• Creació d’un segell de conformitat i qualitat per als contractes de serveis de

telecomunicacions 
• Foment de les inversions TIC a les empreses:

• Orientació a mínims: definir un criteri TIC per a la concessió de subven-
cions i ajudes

• Orientació a màxims: creació d’un segell d’excel·lència TIC

Finalment, només resta agrair l’impuls i el lideratge que el PEMB desplega en
benefici de l’AMB, reflectit en accions com les que s’exposen aquí.

Vicenç Gasulla
Director General

Fundació Barcelona Digital
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11.. IInnttrroodduucccciióó

11..11.. AAnntteecceeddeennttss

El ssuubbsseeccttoorr ddee lleess tteelleeccoommuunniiccaacciioonnss s’enfronta, igual com la resta de repre-
sentants en les tecnologies de la informació, a diversos rreepptteess com a conseqüèn-
cia de la seva proximitat amb el que encara s’associa a les “noves tecnologies”.
No sols es troba davant el repte de ser més àmpliament conegut i aprofitat per
ciutadans i corporacions, sinó que també ha de superar certes desigualtats en el
seu desplegament territorial, que permeti un major accés a les infraestructures
de banda ampla des del punt de vista dels usuaris potencials. 

En tot cas, els reptes vénen acompanyats de bbeenneeffiicciiss per a totes les parts impli-
cades, i així cal recordar que per a les empreses ubicades a l’AMB, tal com es
reflecteix també en l’àmbit internacional, les solucions que el sector de les tele-
comunicacions hi posa a l’abast són absolutament claus per incrementar la pprroo--
dduuccttiivviittaatt eemmpprreessaarriiaall i, en conseqüència, la ccoommppeettiittiivviittaatt1 davant el mercat glo-
balitzat. 

En aquest sentit –i entre d’altres– cal destacar factors de mercat com:

• Retards en el desplegament d’infraestructures de banda ampla a la globalitat
de l’AMB. Només s’han desplegat xarxes als mercats madurs. En aquest apar-
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tat cal tenir present l’actual desplegament del Pla director d’infraestructures,
a càrrec de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

• Dèficits de serveis relatius a les solucions ADSL.
• Manca de confiança davant dels riscos per a la seguretat.
• Necessitat de clarificar les expectatives de les solucions sense fils.
• Problemàtiques associades al desplegament de xarxes (fixes i mòbils) i l’ús del

domini públic.
• La manca d’adaptació d’algunes edificacions per rebre les noves xarxes de

comunicacions.
• La baixa oferta de serveis mòbils (WiFi, LMDS, 3G).
• Els preus dels serveis de comunicació mòbil (3G, GPRS, etc.), que sovint són

dissuasoris per al gran públic.

EEnn ddeeffiinniittiivvaa,, sseemmbbllaa qquuee nnii eell mmeerrccaatt nnii ll’’aaccttuuaacciióó ddee lleess aaddmmiinniissttrraacciioonnss hhaa
ppeerrmmèèss aassssoolliirr eennccaarraa uunn nniivveellll ssuuffiicciieenntt ppeell qquuee ffaa aa ll’’úúss ii ll’’aapprrooffiittaammeenntt ddee lleess
tteelleeccoommuunniiccaacciioonnss ppeerr ppaarrtt ddee lleess oorrggaanniittzzaacciioonnss ii cciiuuttaaddaannss ddee ll’’AAMMBB..

En qualsevol cas, la preocupació del PEMB per la situació i evolució de les tele-
comunicacions a l’AMB no és nova. Durant l’etapa 2003/2005 –el primer període
en el qual el Pla Estratègic passa a tenir un àmbit metropolità– es va encarregar
un estudi global respecte al desenvolupament de les infraestructures i serveis
de telecomunicacions de l’AMB. Aquest estudi es va dividir en dues parts: la pri-
mera, “Anàlisi de la situació de les telecomunicacions a l’AMB”, es va acabar el
setembre de 2004; i la segona, una enquesta a les empreses sobre “Situació desit-
jable de les telecomunicacions a l’AMB”, va estar disponible el darrer trimestre
de 2005.* Tota aquesta informació ha estat considerada en l’elaboració de l’estu-
di actual. 

Situació de les telecomunicacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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11..22.. OObbjjeeccttiiuu ddee ll’’iinnffoorrmmee

Prenent en consideració la informació disponible sobre la situació actual i previ-
sible de les telecomunicacions a l’AMB –facilitada pel PEMB, per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació i altres fonts seleccionades per la
Fundació Barcelona Digital (FBD)–, i amb la idea de contribuir a potenciar el lide-
ratge de l’AMB sobre la base de fomentar ll’’aapplliiccaacciióó eeffeeccttiivvaa de les tecnologies
de la informació i les comunicacions (TIC), és convenient identificar i analitzar les
iniciatives concretes a implementar que permetin avançar respecte a la situació
actual. 

En aquest sentit, ll’’oobbjjeeccttiiuu dd’’aaqquueesstt pprroojjeeccttee ééss ddeesseennvvoolluuppaarr uunn iinnffoorrmmee qquuee
iiddeennttiiffiiqquuii lleess iinniicciiaattiivveess ii pprroojjeecctteess dd’’aaccttuuaacciióó eenn mmaattèèrriiaa ddee tteelleeccoommuunniiccaacciioonnss,,
qquuee ddeess dd’’uunn vveessssaanntt pprrààccttiicc ii//oo aa ttrraavvééss ddee nnoorrmmaattiivveess ppeerrmmeettiinn llaa ppootteenncciiaacciióó
ii eell mmiilllloorr ddeesseennvvoolluuppaammeenntt ssoocciiaall ii eeccoonnòòmmiicc ddee ll’’AAMMBB.

11..33.. MMeettooddoollooggiiaa

El desenvolupament dels treballs s’ha estructurat en les fases següents: 

FFaassee 00.. EEsscceennaarrii aaccttuuaall ddee lleess tteelleeccoommuunniiccaacciioonnss ddee ll’’AAMMBB

Anàlisi i validació de la informació disponible de partida: infraestructures de
telecomunicacions disponibles i serveis requerits a l’AMB; estudi de les infraes-
tructures públiques i privades, els serveis públics, les xarxes troncals, la distri-
bució i l’escomesa i les xarxes de fibra òptica, per cable i sense fils; validació
creuada de la informació aportada pel PEMB i altres fonts disponibles. 

Per tal de millorar la fiabilitat de les dades, l’anàlisi i la validació han estat com-
plementades i ampliades amb l’estudi d’altres àmbits tecnològics no coberts
prèviament, com són les comunicacions de curt abast o les infraestructures
internes de les empreses.

13
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FFaassee 11.. DDeetteecccciióó ddee ppuunnttss ccrrííttiiccss

Identificació d’elements de millora en relació amb l’accessibilitat a infraestruc-
tures i serveis de telecomunicacions per part d’empreses i institucions de l’AMB. 

FFaassee 22.. EEllaabboorraacciióó ddee rreeccoommaannaacciioonnss

Conjunt d’iniciatives orientades a la millora dels punts crítics i a l’eliminació o
reducció de la fractura digital de les organitzacions ubicades a l’AMB, com a con-
seqüència de les mancances en telecomunicacions.

Discussió de les iniciatives i identificació de les prioritàries, conjuntament amb
el PEMB. 

FFaassee 33.. PPrrooppoossttaa ddee pprroojjeecctteess aa iimmppuullssaarr

Preparació de la proposta per a l’AMB, especificant els diversos projectes a
desenvolupar segons les recomanacions aprovades a la fase anterior. El desen-
volupament de les iniciatives principals respon a la selecció de les línies que han
d’implicar accions factibles que poden incidir amb més eficàcia sobre els punts
crítics identificats.

Situació de les telecomunicacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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22.. EEsscceennaarrii aaccttuuaall ddee lleess tteelleeccoommuunniiccaacciioonnss aa ll’’AAMMBB

Aquesta secció presenta la situació de les diferents tecnologies de telecomuni-
cacions a l’AMB i es fixa en la disponibilitat de les tecnologies, l’adopció per part
de les empreses i l’ús que en fan.

22..11.. DDaaddeess mmééss rreelllleevvaannttss

En aquest apartat es resumeixen les dades més importants sobre la situació de
les TIC a l’AMB.

22..11..11.. AAccccééss aa IInntteerrnneett

Un dels paràmetres més importants per mesurar la implantació de les TIC a les
empreses és el percentatge d’empreses que disposen de connexió a Internet i de
banda ampla. Els valors es mostren a la gràfica següent, juntament amb la
implantació de LAN (xarxes d’àrea local, vegeu glossari).

Les dades2 de la gràfica corresponen al conjunt de Catalunya, atès que no hi ha
dades específiques de l’AMB, i es refereixen a empreses de mmééss ddee 1100 ttrreebbaallllaa--
ddoorrss. La implantació de ll’’aaccccééss aa IInntteerrnneett (94%) és molt alta, i la bbaannddaa aammppllaa

15

Situació de les telecomunicacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

2. Escenari actual de les telecomunicacions a l’AMB

2. Les dades d’aquest apartat s’han obtingut de “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información
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(77%)3 està també ben implantada, per sobre de la mitjana de la UE-15, que és
del 65%. Tanmateix, cal tenir en compte que les prestacions no sempre assolei-
xen la qualitat (velocitat) esperada i que els preus estan per sobre de la mitjana
europea. 

IImmppllaannttaacciióó dd’’IInntteerrnneett,, bbaannddaa aammppllaa ii LLAANN aa lleess eemmpprreesseess

Font: “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”, Red.es, juliol
2006.

Pel que fa a les xxaarrxxeess dd’’ààrreeaa llooccaall ((LLAANN)), estan implantades en el 70% de les
empreses catalanes, significativament per sota del grau d’implantació de l’accés
a Internet. En conjunt, les dades indiquen que la gran majoria de les empreses
han percebut clarament la necessitat i els avantatges de connectar-se a la xarxa
d’Internet, però que en canvi un percentatge significatiu (un 30% de les empreses)
no han percebut els avantatges d’interconnectar els ordinadors de l’empresa.

100%

Internet

90%

80%

70%

60%

50%

40%
banda ampla LAN
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La situació a les empreses de menys de 10 treballadors és, en canvi, força dife-
rent. La gràfica següent mostra les dades d’implantació d’Internet i de la banda
ampla en aquestes microempreses:

IImmppllaannttaacciióó dd’’IInntteerrnneett ii bbaannddaa aammppllaa aa eemmpprreesseess ii mmiiccrrooeemmpprreesseess

Font: “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”, Red.es, juliol
2006.

Com es pot veure a la gràfica, la implantació de l’accés a IInntteerrnneett aa lleess mmiiccrrooeemm--
pprreesseess (46%) està molt per sota de la de les empreses de més de 10 treballadors.
I la de la bbaannddaa aammppllaa és del 40%.4

Val la pena comentar que, entre les microempreses amb accés a Internet, la
banda ampla està més estesa que no entre la resta d’empreses. Això, probable-
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ment, es deu al fet que la microempresa ha adoptat Internet més tard que la resta
d’empreses, en un moment en què la banda ampla ja estava més implantada. 

22..11..22.. IInnffrraaeessttrruuccttuurreess aalltteerrnnaattiivveess

Un factor clau que condiciona la qualitat i el preu de la telefonia i l’accés a
Internet és la presència d’operadors alternatius a l’operador dominant, amb
equipament propi al territori. Si hi són, aquests operadors poden competir millor
en preus i oferir nivells de qualitat que no depenen del servei de l’operador domi-
nant.

A la gràfica següent es mostra el nombre de municipis on s’ha desplegat fibra
òptica d’operadors alternatius a l’operador dominant.

MMuunniicciippiiss aammbb ffiibbrraa òòppttiiccaa aalltteerrnnaattiivvaa aa ll’’ooppeerraaddoorr ddoommiinnaanntt

Font: elaboració pròpia a partir de dades del “Pla director d’infraestructures de telecomunicacions”,
Generalitat de Catalunya, juliol 2005.

Com mostra la gràfica, la ffiibbrraa òòppttiiccaa aalltteerrnnaattiivvaa aa ll’’ooppeerraaddoorr ddoommiinnaanntt arriba a
23 dels 36 municipis de l’AMB.5

Municipis
amb FO

alternativa:
23

Municipis
sense FO

alternativa:
13
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5. Font: “Pla director d’infraestructures de telecomunicacions”, juliol 2005, Generalitat de Catalunya,
i dades pròpies.



Els operadors alternatius, per arribar als abonats amb equipament propi, fan
servir ULL (desagregació del bucle local, vegeu glossari) i en menor mesura
LMDS (vegeu glossari). A la gràfica següent es mostra el grau d’implantació
d’ULL i LMDS als municipis de l’AMB:

MMuunniicciippiiss aammbb UULLLL oo LLMMDDSS

Font: elaboració pròpia a partir de dades del “Pla director d’infraestructures de telecomunicacions”,
Generalitat de Catalunya, juliol 2005.

La gràfica mostra que la mmaajjoorriiaa ddee mmuunniicciippiiss nnoo ddiissppoosseenn nnii dd’’UULLLL nnii ddee LLMMDDSS,
de manera que els operadors alternatius que ofereixen veu i ADSL en aquest
territori han de contractar el servei a l’operador dominant en el mercat majoris-
ta.

22..11..33.. PPeerrcceeppcciióó ddee lleess eemmpprreesseess

Les empreses de l’AMB mostren una certa desconfiança i decepció amb les
noves tecnologies de telecomunicacions, bàsicament a causa d’insatisfaccions
en la qualitat del servei, al preu i també al desconeixement de les noves tecno-
logies.

Municipis
sense

ULL o LMDS:
25

Municipis
amb

ULL o LMDS:
11
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Així, un 3300%% ddee lleess eemmpprreesseess eess mmoossttrreenn iinnssaattiissffeetteess amb les tecnologies de
telecomunicacions,6 i ppeerr aall 8800%% llaa bbaarrrreerraa pprriinncciippaall per a l’adopció de noves tec-
nologies ééss eell ddeessccoonneeiixxeemmeenntt. En general les empreses consideren que la qquuaa--
lliittaatt ((6677%%)) ééss mmééss iimmppoorrttaanntt que el cost. L’apreciació d’insatisfacció també queda
reflectida en el document del Síndic de Greuges de Catalunya.7

Respecte a la banda ampla, però, les empreses consideren que la qualitat és
insuficient i que els costos són elevats. 

22..22.. EEsscceennaarrii ddeettaallllaatt

22..22..11.. IInnffrraaeessttrruuccttuurreess

DDiissppoonniibbiilliittaatt ii ooffeerrttaa

El primer factor a tenir en compte a l’hora d’analitzar les tecnologies de teleco-
municacions que fan servir les empreses és el ventall real de tecnologies que les
operadores posen al seu abast.

Actualment, la cobertura de la tecnologia d’accés a Internet més estesa, tant a
nivell empresarial com a les llars, és ll’’AADDSSLL, que també és la principal prota-
gonista de l’esforç comercial de les operadores. Actualment la gran majoria de
la població de l’AMB disposa de cobertura d’ADSL, i només en nuclis aïllats o
polígons allunyats de nuclis urbans no és possible disposar d’aquesta tecnolo-
gia.8
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6. Les dades d’aquest apartat s’han obtingut de l’estudi realitzat per Penteo, “ICT as an Agent of
Change in Spanish Companies”, 2003. 

7. “L’accés a Internet mitjançant la connexió de banda ampla: un dret que cal universalitzar”, Síndic
de Greuges de Catalunya, juny 2006.

8. Les dades de disponibilitat provenen del “Pla director d’infraestructures de telecomunicacions”,
juliol 2005, Generalitat de Catalunya, i dades pròpies.



Una altra tecnologia d’accés, coneguda com SSHHDDSSLL (evolució de l’ADSL, vegeu
glossari) està en notable creixement, i té una cobertura estimada del 15-30%
del territori de l’AMB. L’avantatge d’aquesta tecnologia en comparació amb
l’ADSL és que permet obtenir un cabal garantit més alt i que a més aquest
cabal és simètric, és a dir, que l’ample de banda de baixada és igual que el de
pujada. D’aquesta manera es pot gaudir de serveis que no són possibles amb
l’ADSL.

A banda de la cobertura, un altre factor que condiciona el preu i la qualitat és la
disponibilitat d’iinnffrraaeessttrruuccttuurreess dd’’ooppeerraaddoorrss aalltteerrnnaattiiuuss a l’operador dominant,
com ja s’ha comentat a l’apartat 2.1.2. Així, 11 municipis (dels 36) de l’AMB dis-
posen d’UULLLL oo LLMMDDSS en alguna part del nucli urbà, bo i considerant que els ope-
radors despleguen progressivament els seus equipaments en el conjunt de cen-
trals de l’operador dominant. 

Respecte a la ffiibbrraa òòppttiiccaa, en 23 municipis (dels 36) de l’AMB hi ha desplegada
fibra òptica per part d’operadors alternatius a l’operador dominant, si bé no
tenen identificada la capil·laritat ni, per tant, les zones de cobertura real. En
qualsevol cas, darrerament el desplegament de noves xarxes de fibra òptica s’ha
minimitzat. 

La cobertura de tteelleeffoonniiaa mmòòbbiill de segona generació o 2G (GSM) i 2.5G (GPRS) és
gairebé del 100% a tota l’AMB, llevat potser d’alguns nuclis o polígons aïllats
amb una orografia que en dificulta la connexió. 

En canvi, la cobertura de la telefonia de tercera generació (UMTS) es troba en
procés d’expansió, ja que el desplegament de les infraestructures necessàries
per part de les operadores és més lent del previst, en part per uns resultats
comercials per sota de les previsions i en part per les traves administratives a
la instal·lació de noves antenes. Per aquestes raons, hi ha força àrees de l’AMB
que no disposen en aquests moments d’aquesta cobertura 3G (UMTS), amb la
qual cosa la connectivitat de dades mòbils queda limitada a la tecnologia
GPRS. 
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EEqquuiippaammeennttss ddee lleess eemmpprreesseess

Com ja s’ha comentat a l’apartat 2.1.1, la implantació de ll’’aaccccééss aa IInntteerrnneett (94%)
és molt alta a les empreses de més de 10 treballadors. La bbaannddaa aammppllaa (77%)9

està també ben implantada, per sobre de la mitjana UE-15, que és del 65%.

En canvi, només el 46% de les mmiiccrrooeemmpprreesseess disposen d’accés a Internet, i en
el 87% d’aquestes empreses l’accés és per banda ampla (40% del total de micro-
empreses). Cal tenir en compte també, per interpretar aquestes dades, que
només el 55% de les microempreses disposen d’ordinador.

Respecte a la implantació de xarxes d’àrea local, la gràfica següent mostra la
situació segons les dimensions de l’empresa.

LLAANN sseeggoonnss eell nnoommbbrree ddee ttrreebbaallllaaddoorrss

Font: “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”, Red.es, juliol
2006.
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9. Percentatge respecte al total d’empreses.



La implantació10 de les LLAANN ((xxaarrxxeess dd’’ààrreeaa llooccaall)) és alta. Del 90% a les empre-
ses de més de 250 treballadors i del 79% a les que tenen entre 50 i 250 treba-
lladors, però cau per sota del 60% a les empreses que tenen entre 10 i 50 tre-
balladors. 

Les LLAANN sseennssee ffiillss tenen una implantació molt menor: estan implantades en el
39% de les empreses amb més de 250 treballadors, en el 19% de les empreses
d’entre 50 i 250 treballadors i en el 9% de les de 10 a 50 treballadors. Per inter-
pretar les dades de les LAN sense fils, cal tenir en compte que s’entén que una
empresa ha implantat aquesta tecnologia quan l’usa en alguna dependència de
l’empresa, encara que convisqui totalment o parcialment amb una LAN conven-
cional.

El desplegament de les LLAANN aa lleess mmiiccrrooeemmpprreesseess (menys de 10 treballadors) és
força menor, del 20%. Cal tenir en compte que la utilitat de disposar d’una LAN
és més gran com més ordinadors tingui l’empresa, i per tant no és pas estrany
que poques microempreses disposin de LAN.

La situació global del nivell d’equipament d’Internet a les empreses es resumeix
de manera global a la gràfica següent.
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10. “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”, Red.es, juliol
2006. Les dades corresponen al conjunt de l’Estat de l’any 2005.



NNiivveellll dd’’eeqquuiippaammeenntt dd’’iinntteerrnneett

Font: “Les TIC i les transformacions de l’empresa catalana: informe d’investigació II”, Universitat
Oberta de Catalunya, desembre 2003.

El nniivveellll dd’’eeqquuiippaammeennttss dd’’IInntteerrnneett és un índex que recull els diversos paràme-
tres rellevants per a l’accés i l’ús d’Internet.11 La gràfica mostra que les empre-
ses grans segons aquest estudi (més de 100 treballadors) i mitjanes (entre 20 i
100) disposen majoritàriament d’equipaments normals o avançats, però entre
les microempreses de menys de 5 treballadors són majoria les que disposen
d’un nivell d’equipaments baix o molt baix.

El 22% de les empreses de l’AMB12 fan servir la transmissió de dades mitjançant
la xxaarrxxaa ddee tteelleeffoonniiaa mmòòbbiill, i en el 50% dels casos el terminal preferit per a l’ac-
cés és l’ordinador portàtil connectat a mòbil.

molt baix baix normal avançat

Empresa gran Empresa mitjana Microempresa

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Situació de les telecomunicacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

24

2. Escenari actual de les telecomunicacions a l’AMB

11. “Les TIC i les transformacions de l’empresa catalana: informe d’investigació II”, Universitat
Oberta de Catalunya, desembre 2003. Dades referents a Catalunya.

12. Dades de l’informe elaborat per Penteo, vegeu nota 6.



22..22..22.. UUssooss ii aapplliiccaacciioonnss

QQuuèè uuttiilliittzzeenn lleess eemmpprreesseess??

L’ús que fan les empreses dins l’àmbit estatal del seu accés a Internet es mos-
tra en la gràfica següent.13

GGrraauu dd’’úúss ddee lleess aapplliiccaacciioonnss ppeerr ppaarrtt ddee lleess eemmpprreesseess

Font: elaboració pròpia a partir de “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbi-
to empresarial” (Red.es), i Idescat, 2004-2005.

De l’observació dels valors percentuals es dedueix que majoritàriament es fa poc
ús de l’accés que les organitzacions tenen contractat. 

Les empreses reconeixen una baixa utilització de la majoria de les aplicacions
disponibles, a excepció del servei de ccoorrrreeuu eelleeccttrròònniicc, el qual és àmpliament
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13. “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”. Red.es, juliol
2006. Les dades corresponen al conjunt de l’Estat, 2005.



utilitzat (90%), seguit dels sseerrvveeiiss ffiinnaanncceerrss (81%), la iinntteerraacccciióó aammbb
ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó (61%) i la ddiissppoonniibbiilliittaatt de wweebb (54%).

Per a la interacció amb l’Administració, en la gràfica es considera la realització
de qualsevol tipus de tramitació, tot i que no hagi estat completa. De les dades
analitzades, es destaca la gran diferència d’ús si es consideren les gestions com-
pletes o no. El fet és que si només es considera una tramitació completa, l’ús en
aquest àmbit es redueix fins al 38%. 

La resta de les aplicacions presenten usos inferiors o molt inferiors al 40%. Són
especialment significatius els valors d’ús associats a les ccoommpprreess (4%) i a les
vveennddeess aa ttrraavvééss dd’’IInntteerrnneett (3%). Per a les compres a través d’Internet, es consi-
deren només les empreses el volum de compres de les quals per aquesta via
hagi superat l’1% del total de compres fetes.

També es destaca la gairebé nul·la iimmppllaannttaacciióó ddee ssoolluucciioonnss ddee VVooIIPP en les orga-
nitzacions.

Amb referència a l’àmbit europeu, a continuació es presenta una comparativa de
l’ús d’algunes aplicacions dins l’AMB respecte al grup dels 15 països membres
de la UE anteriors a l’ampliació de 2004 i als de la Unió Europea formada pels 25
estats actuals.14
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14. “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”. Red.es, juliol
2006. Les dades corresponen al conjunt de l’Estat, 2005.



CCoommppaarraattiivvaa eeuurrooppeeaa ddeell ggrraauu dd’’úúss ddee lleess aapplliiccaacciioonnss ppeerr ppaarrtt ddee lleess eemmpprreesseess

Font: “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”, Red.es, juliol
2006.

De la comparativa es desprèn un perfil d’ús diferent dins l’AMB respecte a l’àm-
bit europeu. Les empreses ubicades a l’AMB presenten valors d’usos superiors a
la mitjana tant en ffoorrmmaacciióó (29% enfront del 21%-20%) com en la iinntteerraacccciióó aammbb
ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó (61% enfront del 57%-56%), mentre que en canvi els valors són
inferiors o molt inferiors en la ddiissppoonniibbiilliittaatt ddee wweebb (54% enfront del 64%-62%),
en ll’’aaccccééss rreemmoott aallss ssiisstteemmeess dd’’iinnffoorrmmaacciióó (11% enfront del 20%-19%) i molt
especialment en les ccoommpprreess aa ttrraavvééss dd’’IInntteerrnneett (4% enfront del 27%-24%).

QQuuèè ccoonneeiixxeenn lleess eemmpprreesseess??

La majoria de les empreses (80%) consideren que la principal barrera per a la
implantació de noves tecnologies és que les desconeixen. 

Es detecta una manca de formació respecte a les noves tecnologies que van apa-
reixent contínuament en el mercat. Concretament, respecte a la tecnologia de
LLAANN sseennssee ffiillss el desconeixement arriba al 50%, mentre que en la iinntteeggrraacciióó ddee
vveeuu ii ddaaddeess el desconeixement és del 22%.
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33.. PPuunnttss ccrrííttiiccss

A manera de resum, com a resultat de l’anàlisi de dades feta al capítol anterior
sobre el perfil de la situació de les telecomunicacions dins l’AMB, es constaten
els següents punts crítics sobre els quals caldrà actuar, tot desenvolupant les
iniciatives corresponents en la fase següent dels treballs. 

RReellaacciióó ddee ppuunnttss ccrrííttiiccss

ÀÀmmbbiitt:: iinnffrraaeessttrruuccttuurreess

Objectiu Punt crític

Optimització – EEssccaassssaa oferta de tecnologies d’accés: baixa cobertura del territori.
de l’oferta – Manca de cultura de ccoommppaarrttiicciióó d’emplaçaments de telefonia mòbil i WiMax.
disponible – Reduïda ccoommppeettèènncciiaa en l’àmbit del bucle llooccaall d’abonat (ULL).

– Manca de ccoommppaarrttiicciióó d’infraestructures públiques.
– Baixa qquuaalliittaatt de l’accés i del servei de banda ampla.
– Alta iinnssaattiissffaacccciióó dels serveis de telecomunicacions.
– Manca de mesures de confiança: garanties de qualitat, complexitat de l’o-

ferta, etc.
– Cost elevat dels serveis de telecomunicacions.

Millora de la – Microempreses i pimes disposen d’infraestructures iinntteerrnneess deficients.
infraestructura  – Baixa implantació de noves tecnologies de ccuurrtt aabbaasstt..
existent – Manca de referent o gestor de telecomunicacions en ppoollííggoonnss industrials.
en les empreses – Problemes de ccoooorrddiinnaacciióó en el desplegament d’infraestructures de tele-

comunicació amb les obres de la via pública dels municipis.
– Manca d’incentivació i referent per a l’aplicació d’una IICCTT de qualitat en els

nous edificis destinats a empreses.
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ÀÀmmbbiitt:: uussooss ii aapplliiccaacciioonnss

Objectiu Punt crític

Increment en l’ús de – ÚÚss lliimmiittaatt de les xarxes informàtiques.
les infraestructures – No es potencia ll’’aaccccééss rreemmoott als sistemes d’informació i al teletreball amb

possible integració de discapacitats.
– Baix ccoonneeiixxeemmeenntt de les noves tecnologies de comunicacions.
– Manca de ffoorrmmaacciióó relacionada amb les telecomunicacions, usos i aplica-

cions.
– Situacions molt desiguals en l’oferta de serveis telemàtics dels diferents

municipis de l’AMB. 

33..11.. IInnffrraaeessttrruuccttuurreess

OOffeerrttaa eexxiisstteenntt

• EEssccaassssaa oferta de tecnologies d’accés: baixa cobertura del territori

La situació actual reflecteix una manca de desplegament d’infraestructures de
telecomunicacions, per part dels operadors alternatius a l’operador dominant,
en un nombre important dels municipis de l’AMB. 

La dada que 13 dels 36 municipis de l’AMB no disposen de desplegament de fibra
òptica d’operadors alternatius a l’operador dominant corrobora el diagnòstic.

La situació de baixa cobertura s’agreuja perquè en el 64% dels municipis que
resten el desplegament de fibra òptica, i en general de qualsevol infraestruc-
tura de telecomunicacions alternativa a l’operador dominant, no arriba al 100%
del territori, sinó que es concentra en àrees específiques. I doncs, la capil·lari-
tat de les tecnologies d’accés alternatives arreu del territori és molt reduïda. 

Aquest escenari ocasiona que l’usuari –empresa o particular– ubicat en algun
d’aquests municipis de l’AMB, no tingui l’oportunitat d’escollir el servei de con-
nectivitat que s’adapti més bé a les seves necessitats. L’usuari es veu limitat a
contractar, si es dóna el cas, l’únic servei de banda ampla que hi hagi en la
seva ubicació. 
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• Manca de cultura de ccoommppaarrttiicciióó d’emplaçaments de telefonia mòbil i WiMax

La implantació de les xarxes de telecomunicació sense fils i de telefonia mòbil
requereix, per poder donar una bona cobertura d’aquests serveis a tot el terri-
tori, la instal·lació d’estacions base, formades bàsicament per un suport amb
un conjunt d’antenes per a la transmissió i recepció dels senyals, i una habita-
ció o caseta que conté tot l’equipament de telecomunicacions associat. El des-
plegament d’aquestes infraestructures arreu del territori és essencial per
poder garantir un servei de connectivitat d’elevades prestacions.

L’escenari actual, en el qual sorgeixen noves tecnologies sense fils com ara
WiMax, o com la tercera generació (3G) o superiors de telefonia mòbil, implica
la necessitat d’instal·lar més antenes. Concretament, es pot arribar a duplicar
o fins i tot triplicar la quantitat d’antenes que caldrà instal·lar respecte a les
actuals, només per donar serveis de telefonia mòbil 2G.

El fet de no promocionar ni fomentar que es comparteixin els emplaçaments
agreuja i encara agreujarà més la situació, perquè provoca la multiplicació
d’emplaçaments, un per a cada operador, un per a cada tecnologia sense fils
o mòbil existent al mercat.

• Reduïda ccoommppeettèènncciiaa en l’àmbit del bucle llooccaall d’abonat (ULL)

Un factor clau per garantir la presència de més d’un operador de banda ampla en
tot el territori de l’AMB és l’alliberament del bucle local d’abonat (ULL). Aquesta
tecnologia consisteix en la possibilitat que els operadors alternatius instal·lin la
seva infraestructura de telecomunicacions en les centrals de telefonia de l’opera-
dor dominant, de manera que puguin oferir serveis de connectivitat ddiirreeccttaammeenntt
als usuaris, sense que calgui interactuar amb l’operador dominant en cap punt
del procés, ni per part dels operadors alternatius ni per part de l’usuari final. 

La tecnologia ULL és clau per al desplegament de serveis millorats basats en
tecnologies xDSL, com és el cas de la SHDSL, i per tant, per fomentar els ser-
veis de banda ampla.
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Les dades exposades, segons les quals gairebé el 70% dels municipis de l’AMB
no disposen d’ULL desplegada (25 dels 36), implica una molt poca competèn-
cia en aquest àmbit, i limita l’aparició i expansió de nous serveis de banda
ampla al territori.

• Manca de ccoommppaarrttiicciióó d’infraestructures públiques

L’existència d’infraestructures i canalitzacions de telecomunicacions munici-
pals és un actiu molt important per a les ciutats. Infrautilitzar aquestes
instal·lacions, especialment les canalitzacions disponibles i la fibra fosca,
implica perdre oportunitats per fomentar el desplegament de les xarxes de
telecomunicació de banda ampla, a fi d’augmentar la seva capil·laritat i acon-
seguir arribar a tot el territori de l’AMB.

En determinades ocasions, aquestes infraestructures no es comparteixen o no
es posen a l’abast del sector privat (operadors de telecomunicacions alterna-
tius), fet que permetria incrementar l’oferta de telecomunicacions en aquests
municipis. De totes maneres, cal matisar que els mecanismes de compartició
poden ser complexos de gestionar i que en alguns casos hi pot haver desinte-
rès per part dels operadors. 

• Baixa qquuaalliittaatt de l’accés i del servei de banda ampla

La situació actual, de poca implantació i poca capil·laritat de la fibra òptica i de
baix desplegament de la tecnologia ULL, fa que els serveis de banda ampla a què
pot optar l’usuari de l’AMB siguin principalment els basats en la tecnologia ADSL. 

A nivell tècnic i normatiu, cal recordar que la tecnologia ADSL no permet oferir
serveis amb qualitat garantida. Per normativa, només s’assegura el 10% del
cabal contractat o, dit d’una altra manera, per normativa es garanteix una velo-
citat mínima que només és el 10% de la velocitat de transmissió contractada. 

A més, en general no és conegut el fet que la qualitat de transmissió de dades en
la tecnologia ADSL és diferent segons que el sentit d’aquesta transmissió sigui
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usuari-xarxa (pujada) o xarxa-usuari (baixada), perquè habitualment el procés
d’enviament d’informació des de l’usuari és més lent que el de la recepció.

• Alta iinnssaattiissffaacccciióó sobre els serveis de telecomunicacions

Les dades (vegeu apartat 2.1.3) mostren de forma palesa que actualment els
usuaris manifesten una insatisfacció alta respecte als serveis de telecomuni-
cacions contractats, i més concretament respecte als serveis de banda ampla. 

• Manca de mesures de ccoonnffiiaannççaa: garanties de qualitat, complexitat de l’oferta, etc.

Una altra de les barreres tecnològiques existents, relacionada amb el punt
anterior, és la complexitat que percep l’usuari de l’AMB entorn de les ofertes
dels proveïdors de telecomunicacions: sobre quins serveis hi ha finalment dis-
ponibles, sobre els contractes i clàusules que es redacten i sobre les garanties
que hi ha per disposar de la qualitat anunciada i finalment contractada. 

• CCoosstt elevat dels serveis de telecomunicacions

L’escenari actual dels serveis de telecomunicacions, i en especial dels serveis
de banda ampla, presenta un cost més elevat (en alguns casos duplicat o tri-
plicat) respecte al cost d’aquests serveis en els altres països europeus. 

Els usuaris de l’AMB perceben també que assumeixen un cost elevat amb relació
als serveis finalment contractats. Tot i això, i tal com s’observa en les dades presen-
tades, el cost no és la barrera tecnològica més important que perceben els usuaris. 

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa eexxiisstteenntt

• Microempreses i pimes disposen d’infraestructures iinntteerrnneess deficients

L’escenari analitzat mostra que una part significativa de les pimes, i especial-
ment de les microempreses, no tenen infraestructures de telecomunicació
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internes de qualitat. Això és una barrera tecnològica directa, ja que limita les
possibilitats d’implantar solucions TIC empresarials que els permetrien millo-
rar la productivitat.

La baixa qualitat de les infraestructures internes afecta el 30% de les mitjanes
empreses i arriba al 60% en el cas de les microempreses.

• Baixa implantació de noves tecnologies de ccuurrtt aabbaasstt

De la mateixa manera que en el punt anterior, la situació actual de les empre-
ses de l’AMB és de molt poca implantació de les noves tecnologies emergents,
com poden ser les tecnologies sense fils de curt abast. Aquest fet implica que
les empreses no utilitzen i no aprofiten les noves tecnologies per millorar la
seva productivitat.

• Manca de referent o gestor en telecomunicacions dins els ppoollííggoonnss industrials

Actualment, a més a més de la manca de sòl industrial per a nous polígons
industrials en el territori de l’AMB, segons indicava l’estudi15 del Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, sí que es pot destacar que
en molts dels polígons existents no hi ha cap ens gestor de l’àmbit de les tele-
comunicacions que tingui per objectiu racionalitzar i optimitzar les infraes-
tructures de telecomunicacions existents en el polígon i els serveis de connec-
tivitat i telefonia que hi tenen contractats. 

• Problemes de ccoooorrddiinnaacciióó del desplegament d’infraestructures de telecomuni-
cació dels municipis amb les obres que es fan a la via pública

La manca de coordinació per a la realització d’infraestructura destinada al
desplegament de xarxes de telecomunicació amb les obres previstes a la via
pública pel municipi, comporta que aquesta infraestructura, que hauria de
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15. Quadern núm. 4: Activitat econòmica. “Atlas industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Anàlisi territorial. Estructura, dinàmica i inversió”, 2006. 



suposar un gran avantatge, topi amb una de les barreres tecnològiques més
significatives en l’àmbit dels municipis de l’AMB.

• Manca d’incentivació i referent per aplicar ICT de qualitat en els nous eeddiiffiicciiss
destinats a empreses

La normativa actual assegura una infraestructura comuna de telecomunica-
cions (ICT) per a qualsevol edifici en règim de propietat horitzontal o amb espais
i àrees comunes. En l’àmbit dels edificis destinats a empreses, però, aquesta
normativa només garanteix unes condicions i qualitats d’accés mínimes, i no es
vetlla perquè disposin d’infraestructures òptimes per al desplegament actual i
futur de xarxes de telecomunicacions a l’edifici, que puguin satisfer realment
les necessitats tecnològiques de les empreses que hi estan ubicades.

33..22.. UUssooss ii aapplliiccaacciioonnss

• Ús limitat de les xxaarrxxeess informàtiques

Les dades analitzades corresponents a l’àmbit empresarial destaquen la
infrautilització de les xarxes informàtiques, atès que els únics usos significa-
tius són el correu electrònic (90%), els serveis financers (81%) i la interacció
amb l’Administració (61%).

• No es potencia l’accés rreemmoott als sistemes d’informació i al teletreball ni la pos-
sible integració de discapacitats

De l’anàlisi dels usos s’extreu que no s’aprofiten les noves tecnologies per a la
implantació de solucions que permetin millorar la productivitat de l’empresa,
com podrien ser el teletreball i l’accés remot als sistemes d’informació de l’or-
ganització per part del personal i d’usuaris itinerants. Aquest ús només és
reconegut aproximadament per l’11% de les empreses.
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• Baix ccoonneeiixxeemmeenntt de les noves tecnologies de comunicacions

La poca adopció i implantació de les tecnologies emergents per part de les
empreses de l’AMB és originada per la manca de coneixement del sector TIC i
pel seguiment deficient de la seva evolució, perspectives, possibilitats i avan-
tatges respecte a l’empresa.

Les dades analitzades corroboren aquesta diagnosi, perquè des del punt de
vista de la percepció, per al 80% de les empreses de l’AMB la principal barre-
ra tecnològica és el desconeixement en l’àmbit tecnològic.

• Manca de ffoorrmmaacciióó en l’àmbit de les telecomunicacions, els usos i les aplicacions

En relació amb la barrera anterior, s’observa també una falta de formació
tècnica ja que les dades de la situació actual reflecteixen la poca utilització i
el baix ús de les xarxes informàtiques a les empreses. Tal com s’ha comen-
tat anteriorment, les xarxes de telecomunicació existents es troben infrauti-
litzades.

• Diversitat del nivell d’oferta de serveis telemàtics de ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó

En l’àmbit de l’Administració pública, es detecten situacions força diverses en
l’ús dels serveis telemàtics municipals, especialment dels que permeten cert
nivell d’interacció i transacció amb els ciutadans i les empreses de l’AMB. La
no-existència d’aquests serveis en alguns municipis fa impossible agilitar
algunes tramitacions amb l’Administració, especialment des de l’àmbit empre-
sarial, amb la conseqüent pèrdua d’eficiència i de competitivitat i la manca
d’incentivació per a l’ús de les xarxes.

Tanmateix, en aquest àmbit cal destacar les iniciatives i projectes que es duen a
terme en aquests moments per superar l’escenari actual, com són:

ÀÀmmbbiitt eessttaattaall
• L’establiment del Portal del Ciudadano (www.060.es). 
• El desenvolupament del Proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los
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Ciudadanos a las Administraciones Públicas,16 que té per missió determinar la
relació amb les administracions públiques com un dret dels ciutadans i una
obligació per a les administracions. Entre altres, la nova norma garantirà: 

– Accedir als serveis públics a través de qualsevol mitjà electrònic.
– Poder consultar l’estat de tramitació dels procediments que estiguin en

curs.
– No haver de presentar documentació en paper que ja estigui en poder de

les administracions.
– Concedir la mateixa validesa jurídica a les comunicacions electròniques

que a les convencionals.
– Aconseguir que fer un tràmit o rebre informació a través d’Internet o

telèfon tingui la mateixa validesa que en la forma tradicional.
– Assegurar totes les garanties de qualitat, seguretat i confidencialitat.
– Poder utilitzar els idiomes cooficials per comunicar-se amb les adminis-

tracions.

ÀÀmmbbiitt aauuttoonnòòmmiicc
• El portal de Serveis i tràmits de Catalunya (www.cat365.net). 

ÀÀmmbbiitt mmuunniicciippaall
• L’establiment de la plataforma PECAP (Plataforma electrònica de compres de

l’Administració pública) (Localret, http://www.pecap.org).
• La recent aprovació de l’Ordenança de l’Administració electrònica de

l’Ajuntament de Barcelona,17 que té per objectiu regular la utilització de les TIC
en les relacions juridicoadministratives entre els ciutadans i el conjunt de
l’Administració municipal. Està regida pels principis següents:

– Principis organitzadors de l’Administració electrònica.
– Principis generals de difusió de la informació administrativa electrònica.
– Principis generals del procediment administratiu electrònic.
– Principis informadors del foment i promoció de la cooperació interadmi-

nistrativa en matèria d’Administració electrònica.
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44.. RReeccoommaannaacciioonnss

A continuació, es descriu sintèticament les iniciatives que es recomana a les
administracions competents per tal de minimitzar les barreres existents
actualment en l’aprofitament i l’ús adient dels serveis de telecomunicacions a
l’AMB.

RReellaacciióó ddee rreeccoommaannaacciioonnss

ÀÀmmbbiitt:: iinnffrraaeessttrruuccttuurreess

Objectiu Recomanació

Optimització – Foment de la competència
de l’oferta disponible – Foment del desplegament de fibra òptica (FO)

– Foment del desplegament ordenat d’infraestructures per a serveis mòbils
i sense fils

– Promoció de serveis IP (Internet Protocol) diferenciats
– Potenciació dels drets de les empreses en l’ús dels serveis de telecomunicacions

Millora de la – Foment i millora de les infraestructures comunes de telecomunicació
infraestructura existent – Foment de la innovació TIC
en les empreses – Potenciació de la formació i conscienciació en TIC

– Potenciació de la mobilitat dels treballadors

ÀÀmmbbiitt:: uussooss ii aapplliiccaacciioonnss

Objectiu Recomanació

Increment en l’ús de – Foment de la innovació TIC
les infraestructures – Promoció de serveis IP (Internet Protocol) diferenciats

– Potenciació de la formació i conscienciació en TIC
– Potenciació de la mobilitat dels treballadors
– Foment de l’Administració electrònica
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44..11.. FFoommeenntt ddee llaa ccoommppeettèènncciiaa

DDeessccrriippcciióó
La recomanació pretén augmentar la competència en les tecnologies d’accés als
serveis de banda ampla perquè l’usuari pugui disposar del servei que s’adapti
més bé a les seves necessitats. 

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall 
La iniciativa sorgeix de les barreres existents a l’AMB, les més importants de les
quals queden recollides en els següents punts crítics: 

• Competència reduïda en l’àmbit del bucle local d’abonat (ULL).
• Escassa oferta de tecnologies d’accés: baixa cobertura del territori.
• Baixa qualitat de l’accés i del servei de banda ampla.
• Alta insatisfacció i cost elevat dels serveis de telecomunicacions.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les mesures següents:

• Definir i incentivar un pla d’ULL.
• Provocar la presència d’un mínim de 2 proveïdors de banda ampla en qual-

sevol punt de l’AMB.
• L’accés de banda ampla com a servei universal.
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44..22.. FFoommeenntt ddeell ddeesspplleeggaammeenntt ddee ffiibbrraa òòppttiiccaa ((FFOO))

DDeessccrriippcciióó
La recomanació és impulsar el desplegament global de la fibra òptica i el major
aprofitament dels enllaços ja desplegats, per generalitzar l’accés de la banda
ampla de màxima qualitat arreu del territori de l’AMB.

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall 
Les principals barreres existents a l’AMB que justifiquen aquesta iniciativa es
recullen en els punts crítics següents:

• Escassa oferta de tecnologies d’accés: baixa cobertura del territori.
• Manca de compartició d’infraestructures públiques.
• Baixa qualitat de l’accés i del servei de banda ampla.
• Problemes de coordinació del desplegament d’infraestructures de teleco-

municació amb tota obra a la via pública dels municipis.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les mesures següents:

• Coordinar les iniciatives dels operadors per al desplegament de FO en els
diferents municipis de l’AMB.

• Coordinar el desplegament de FO amb la planificació d’obres previstes a la
via pública en els municipis de l’AMB.

• Desplegar nova infraestructura de telecomunicacions en qualsevol realitza-
ció de grans infraestructures públiques.

• Compartir la fibra fosca sense ús.
• Arribada de FO als polígons industrials.
• Creació d’anelles industrials sectorials.
• Compartició de les infraestructures de telecomunicacions municipals amb

les empreses privades.
• Implantar solucions tecnològiques alternatives i immediates allà on no

sigui possible estendre la FO.
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44..33.. FFoommeenntt ddeell ddeesspplleeggaammeenntt oorrddeennaatt dd’’iinnffrraaeessttrruuccttuurreess ppeerr aa sseerrvveeiiss
mmòòbbiillss ii sseennssee ffiillss

DDeessccrriippcciióó
Aquesta recomanació pretén fomentar un desplegament ordenat de les infraes-
tructures per als serveis mòbils i sense fils, de tal manera que s’optimitzi la
cobertura del territori amb el mínim d’emplaçaments, antenes o altres
instal·lacions.

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall 
La iniciativa sorgeix de les barreres existents a l’AMB, les més importants de les
quals queden recollides en els punts crítics següents: 

• Manca de cultura de compartició d’emplaçaments de telefonia mòbil i
comunicacions sense fils, WiMax, etc.

• Manca de compartició d’infraestructures públiques.
• Problemes de coordinació del desplegament d’infraestructures de teleco-

municació amb les obres que es fan a les vies públiques dels municipis.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les mesures següents:

• Facilitar en la normativa urbanística la instal·lació d’infraestructures per a
telecomunicacions mòbils i sense fils.

• Coordinar, promocionar i facilitar emplaçaments compartits per al desple-
gament de les telecomunicacions mòbils i sense fils.

• Proposar campanyes per a la instal·lació d’antenes i facilitar emplaçaments
3G.

• Establir sistemes d’informació i/o conscienciació sobre les radiacions a la
població.

Situació de les telecomunicacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

40

4. Recomanacions



44..44.. FFoommeenntt ii mmiilllloorraa ddee lleess iinnffrraaeessttrruuccttuurreess ccoommuunneess ddee tteelleeccoommuunniiccaacciióó

DDeessccrriippcciióó
La recomanació proposa el desenvolupament d’una ICT de qualitat específica per
a edificis destinats a empreses i per a qualsevol obra feta a la via pública dels
municipis, i en especial a les àrees empresarials. Així, es podran satisfer les
necessitats de serveis de telecomunicacions d’empreses, d’institucions i de la
societat.

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall 
Les principals barreres existents a l’AMB que justifiquen aquesta iniciativa es
recullen en els punts crítics següents:

• Microempreses i pimes disposen d’infraestructures internes deficients.
• Manca d’incentivació per a l’aplicació d’ICT de qualitat en els nous edificis

destinats a empreses. 
• Problemes de coordinació del desplegament d’infraestructures de teleco-

municació amb tota obra a la via pública dels municipis.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les mesures següents:

• Assegurar el compliment de la normativa ICT existent.
• Fomentar una ICT específica per a la millora dels edificis d’empreses.
• Fomentar una ICT específica per a la millora dels polígons industrials.
• Fomentar una ICT específica per a la millora de la via pública.
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44..55.. FFoommeenntt ddee llaa iinnnnoovvaacciióó TTIICC

DDeessccrriippcciióó
La recomanació pretén impulsar la innovació TIC especialment en l’àmbit
empresarial, per millorar-ne la productivitat i la competitivitat.

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall 
La iniciativa sorgeix de les barreres existents a l’AMB, les més importants de les
quals queden recollides en els punts crítics següents: 

• Microempreses i pimes disposen d’infraestructures internes deficients.
• Cost elevat dels serveis de telecomunicacions. 
• Baixa implantació de noves tecnologies de curt abast. 
• Baixa oferta de serveis telemàtics de l’Administració. 
• Ús reduït de les xarxes informàtiques existents. 
• No es potencia l’accés remot als sistemes d’informació i al teletreball. 

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les mesures següents:

• Desenvolupar normes que permetin i facilitin l’execució de projectes pilot
de telecomunicacions i innovació.

• Beneficis fiscals per fomentar els projectes pilot. 
• Àrees test amb la possibilitat d’usar i provar aplicacions i noves tecnologies

sense fils.
• Parc, polígon, barri o ciutat... amb una infraestructura TIC modèlica i refe-

rent.
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44..66.. PPrroommoocciióó ddee sseerrvveeiiss IIPP ((IInntteerrnneett PPrroottooccooll)) ddiiffeerreenncciiaattss

DDeessccrriippcciióó
Aquesta recomanació proposa la promoció de serveis o solucions més diferen-
ciades per al sector empresarial i les organitzacions en general. Així, es podrien
assignar qualitats de transmissió diferents segons la tipologia dels serveis o
segons les dades transmeses a través de les xarxes IP, o bé facilitar i prioritzar
la transmissió de dades de connectivitat empresarial, les dades multimèdia i la
telefonia IP per davant d’altres usos, o establir xarxes diferenciades de les habi-
tuals per a la navegació per Internet. 

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall 
Les principals barreres existents a l’AMB que justifiquen aquesta iniciativa es
recullen en els punts crítics següents:

• Baixa qualitat de l’accés i del servei de banda ampla.
• Manca de mesures de confiança: garanties de qualitat, complexitat de 

l’oferta, etc.
• Alta insatisfacció dels serveis de telecomunicacions.
• Cost elevat dels serveis de telecomunicacions.
• Competència reduïda en l’àmbit del bucle local d’abonat (ULL).

MMeessuurreess ii pprrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposa aplicar algunes de les mesures
següents:

• Fomentar l’augment de la qualitat dels serveis de telecomunicacions per a
la millora de la productivitat empresarial.

• Paral·lelament, treballar per avançar-se en el posicionament NET-neutra-
lity des de l’Administració pública.
(http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/
public_consult/review/com334_en.pdf - www.fcc.gov)
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44..77.. PPootteenncciiaacciióó ddeellss ddrreettss ddee lleess eemmpprreesseess eenn ll’’úúss ddeellss sseerrvveeiiss ddee tteellee--
ccoommuunniiccaacciioonnss

DDeessccrriippcciióó
La recomanació pretén reduir les vulneracions dels drets que pateixen els usua-
ris abans i després de la contractació de qualsevol servei de telecomunicacions, i
anticipar-se a possibles dubtes que els sorgeixen sobre els serveis a contractar.

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall
La iniciativa sorgeix de les barreres existents a l’AMB, les més importants de les
quals queden recollides en els punts crítics següents: 

• Baixa qualitat de l’accés i del servei de banda ampla.
• Alta insatisfacció dels serveis de telecomunicacions.
• Manca de mesures de confiança: garanties de qualitat, complexitat de 

l’oferta, etc.
• Manca de referent o gestor de telecomunicacions en polígons industrials.
• Baix coneixement de les noves tecnologies de comunicacions emergents.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les mesures següents:

• Desenvolupament d’un servei públic d’atenció als usuaris empresarials de
serveis de telecomunicacions.

• Millora de la gestió de les infraestructures de telecomunicacions en els
polígons industrials.

En aquesta línia, cal esmentar les propostes de l’estudi18 realitzat pel Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. En l’informe es proposa una
gestió dels polígons industrials amb activitats de millora i condicionament dels
serveis comuns o susceptibles de desenvolupar-se de manera conjunta per part
de les empreses dels polígons. Aquesta gestió seria responsabilitat del gestor de
mobilitat, que es crea a partir de la Llei de mobilitat, o bé dels responsables dels
espais de desenvolupament econòmic (EDE). 
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44..88.. PPootteenncciiaacciióó ddee llaa ffoorrmmaacciióó ii ccoonnsscciieenncciiaacciióó eenn TTIICC

DDeessccrriippcciióó
La recomanació planteja impulsar el coneixement i la formació en les TIC per a
un ús més eficient de les infraestructures de telecomunicacions, i també facili-
tar el coneixement de les tecnologies emergents que permetin millorar la pro-
ductivitat i la competitivitat de les empreses.

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall
Les principals barreres existents a l’AMB que justifiquen aquesta iniciativa es
recullen en els punts crítics següents:

• Ús reduït de les xarxes informàtiques.
• Baix coneixement de les noves tecnologies de comunicacions.
• Manca de formació relacionada amb les telecomunicacions, usos i aplica-

cions.
• Baixa implantació de noves tecnologies de curt abast.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les actuacions següents:

• Reforçar la formació contínua en noves tecnologies amb sessions anuals de
revisió.

• Reforçar les accions periòdiques de difusió per als empresaris de l’AMB en
l’ús de les noves tecnologies.

• Condicionament d’un parc, polígon, barri o ciutat... amb una infraestructu-
ra TIC modèlica i referent.

• Reforçar la formació tecnològica específica a les escoles: pràctiques, visi-
tes, etc.
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44..99.. PPootteenncciiaacciióó ddee llaa mmoobbiilliittaatt ddeellss ttrreebbaallllaaddoorrss

DDeessccrriippcciióó
La recomanació que es proposa és la de fomentar la mobilitat del treballador i,
per tant, les aplicacions que facilitin el teletreball, millorant l’accés a les xarxes
de banda ampla des de qualsevol ubicació.

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall
La iniciativa sorgeix de les barreres existents a l’AMB, les més importants de les
quals queden recollides en els punts crítics següents: 

• No es potencia l’accés remot als sistemes d’informació i al teletreball ni la
possible integració de discapacitats.

• Escassa oferta de tecnologies d’accés: baixa cobertura del territori.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les actuacions següents:

• Promoció d’innovació i serveis en mobilitat.
• Incentivar el teletreball per a la conciliació de la vida personal, familiar i

laboral i per a la integració de discapacitats.
• Beneficis fiscals i subvencions d’equipament i programari relacionats amb

la mobilitat. 
• Creació de centres locals de teletreball. 
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44..1100.. FFoommeenntt ddee ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó eelleeccttrròònniiccaa

DDeessccrriippcciióó
La recomanació que es proposa és la de potenciar l’Administració electrònica
com a eina per millorar i facilitar la relació de les administracions amb els ciu-
tadans i les empreses.

La proposta pretén aprofundir i aprofitar les sinergies amb les iniciatives i pro-
jectes que es duen a terme en aquests moments per superar aquest escenari,
com són l’establiment del PPoorrttaall ddeell CCiiuuddaaddaannoo (www.060.es) i el desenvolupa-
ment del PPrrooyyeeccttoo ddee LLeeyy ppaarraa eell AAcccceessoo EElleeccttrróónniiccoo ddee llooss CCiiuuddaaddaannooss aa llaass
AAddmmiinniissttrraacciioonneess PPúúbblliiccaass, a nivell estatal, el seguiment del ppoorrttaall ddee sseerrvveeiiss ii
ttrrààmmiittss ddee CCaattaalluunnyyaa (www.cat365.net), implantat per la Generalitat de
Catalunya, i l’aprovació recent de l’OOrrddeennaannççaa ddee ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó eelleeccttrròònniiccaa ddee
ll’’AAjjuunnttaammeenntt ddee BBaarrcceelloonnaa,19 o la ppllaattaaffoorrmmaa PPEECCAAPP (Plataforma electrònica de
compres de l’Administració pública, creada per Localret: http://www.pecap.org). 

PPuunnttss ccrrííttiiccss ddee llaa ssiittuuaacciióó aaccttuuaall
Les principals barreres existents a l’AMB que justifiquen aquesta iniciativa es
recullen en els punts crítics següents:

• Diversitat del nivell d’oferta de serveis telemàtics de l’Administració.
• Ús reduït de les xarxes informàtiques existents.
• Manca de compartició d’infraestructures públiques.

PPrrooppoosstteess
Per portar a terme la recomanació es proposen les actuacions següents:

• Incentivar l’oferta de serveis telemàtics de l’Administració pública: factures
electròniques, tràmits electrònics, etc.

• Desenvolupar ordenances sobre l’Administració electrònica.
• Facilitar l’ús de les certificacions digitals reconegudes per a les gestions

amb les diverses administracions.
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19. L’anomenat “model Barcelona” d’Administració electrònica 
(www.uoc.edu/uocpapers/3/dt/cat/rodriguez_jr.pdf).



• Fomentar la implantació de serveis de mobilitat (telefonia mòbil) a
l’Administració.

• Compartir informacions entre administracions per facilitar els tràmits elec-
trònics multiadministració. 

• Desenvolupar plataformes electròniques (solucions basades en TIC) com-
partides entre administracions que permetin el desplegament més àgil 
d’aplicacions per a l’Administració electrònica.
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55.. PPrrooppoossttaa ddee pprroojjeecctteess aa iimmppuullssaarr

A continuació es proposen les accions concretes que es considera més adequat
impulsar des del PEMB. 

55..11.. MMaappaa aaccttuuaall dd’’iinnffrraaeessttrruuccttuurreess ii sseerrvveeiiss ddee bbaannddaa aammppllaa

OObbjjeeccttiiuuss
La iniciativa té per objectiu elaborar un mapa d’infraestructures de telecomuni-
cacions que reflecteixi de manera global i en tot moment la situació de la banda
ampla desplegada a l’AMB.

Els principals bbeenneeffiicciiss que s’esperen de l’acció esmentada són:
• Identificació d’àrees fosques sense infraestructures de banda ampla ni

competència real.
• Identificació d’àrees amb infraestructures de banda ampla sense ús.
• Potenciació de la compartició d’infraestructures públiques municipals.
• Detecció de possibles sinergies de desplegament entre els agents impli-

cats.
• Detecció de les àrees que quedin fora dels plans de desplegament dels

diversos agents implicats.
• Identificació de les àrees amb un potencial més elevat d’ús de serveis de

banda ampla.

Es considera que l’execució de l’acció que es planteja permetria assolir un ggrraauu
d’iimmppaaccttee elevat, atès que centralitzaria i mantindria actualitzada de manera
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permanent la informació de les infraestructures de banda ampla existents en el
territori de l’AMB, les quals representen un element clau per a la competitivitat
actual i futura de la regió.

La pprreevviissiióó tteemmppoorraall per a l’assoliment d’aquest impacte és a mitjà/llarg termi-
ni. Una vegada recopilada la informació, s’iniciaria la fase d’anàlisi, la qual per-
metria elaborar un pla estratègic per a la zona i també endegar el conjunt d’ac-
cions destinades a la minimització de les carències detectades. 

DDeessccrriippcciióó ii aabbaasstt
En elaborar el mapa proposat, es planteja que concentri la informació de la tota-
litat de les infraestructures capaces de dotar de serveis de banda ampla els
usuaris del territori de l’AMB. 

Així, doncs, es proposa la recopilació de la informació següent:
• Mapa actual de fibra òptica desplegada.
• Mapa de centrals telefòniques amb disponibilitat ULL.
• Mapa de cobertura de les tecnologies xDSL de segona generació.
• Mapa d’estacions emissores i cobertura de tecnologies de banda ampla

sense fils i de radiodifusió (3G/HSDPA, WLL, WiMax, etc.).
• Mapa d’àrees amb un sol operador.
• Inventari de canalitzacions disponibles per a telecomunicacions en els

municipis de l’AMB. 

En tot cas, l’abast definitiu d’aquesta actuació dependrà de la concreció dels
aspectes següents, de manera prèvia o bé a l’inici del projecte:

• Definició de l’abast geogràfic: provincial, comarcal i/o municipal.
• Definició de la tipologia de l’agent proveïdor: telecomunicacions, electrici-

tat, aigua, gas, infraestructures viàries i ferroviàries, etc.
• Definició de la tipologia de l’usuari-client de la infraestructura: administra-

cions, proveïdors, empreses i/o persones.
• Definició de l’estat de la infraestructura: desplegada, activa, no usada, en

implantació, en previsió, plans de desplegament a curt i mitjà termini, etc.
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• Definició de la tipologia d’infraestructura: canalitzacions disponibles, esta-
cions emissores, xarxes de telecomunicacions desplegades, etc.

• Definició del tipus de tecnologia: fixa, sense fils, radiodifusió, etc.

PPllaa ddee ttrreebbaallll
0. Determinació de l’abast definitiu del mapa d’infraestructures de banda ampla

0.1 Definició de l’abast geogràfic
0.2 Definició de la tipologia de proveïdor
0.3 Definició de la tipologia de l’usuari-client
0.4 Definició de la tipologia d’infraestructura
0.5 Definició de l’estat de la infraestructura
0.6 Definició de la tecnologia

1. Establiment de l’entorn i del marc de col·laboració amb els agents implicats
2. Elaboració del mapa d’infraestructures de banda ampla

2.1 Disseny de l’eina GIS
2.2 Recopilació de la informació disponible
2.3 Implantació de la plataforma electrònica (Intranet/Internet) 

3. Elaboració del procediment d’actualització contínua de la informació

AAggeennttss iimmpplliiccaattss
La relació de participants a tenir en compte és la següent:

Agent Rol

Administració Impulsor / usuari

Administració autonòmica Impulsor / proveïdor d’informació / usuari

Administració municipal i estatal Proveïdor d’informació / usuari

Proveïdors d’infraestructures Proveïdor d’informació

Consultora TIC Assessor tecnològic 

Proveïdor de solucions TIC Desenvolupador de l’eina GIS i la plataforma
electrònica
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RReepptteess ii oobbssttaacclleess
En aquest projecte es preveuen obstacles d’especial rellevància, que es presen-
ten a continuació:

• Complexitat per disposar de la informació d’interès de forma exacta i pre-
cisa.

• Reticència a entregar informació per part dels operadors de telecomunica-
cions i de la resta d’agents implicats.

• Necessitat de confidencialitat en el tractament de la informació i ús restrin-
git de la informació.

• Necessitat de mantenir la informació actualitzada de manera permanent.
• Dificultat a conèixer els plans d’infraestructures a curt i mitjà termini dels

operadors de telecomunicacions i de la resta d’agents implicats.

55..22.. CCrreeaacciióó dd’’uunn sseeggeellll ddee ccoonnffoorrmmiittaatt ii qquuaalliittaatt ppeerr aallss ccoonnttrraacctteess ddee
sseerrvveeiiss ddee tteelleeccoommuunniiccaacciioonnss 

OObbjjeeccttiiuuss
L’acció té per objectiu facilitar i agilitar la contractació dels serveis de telecomu-
nicacions, en afegir una garantia addicional al procés. 

Com a element de confiança es planteja la creació d’un segell o marca. Aquest
segell té per missió esdevenir un símbol de qualitat atorgat amb independència
del proveïdor i del tipus de servei.

En aquest sentit, en signar un contracte de serveis de telecomunicacions, el
segell proporcionarà a l’usuari la confiança i la garantia que el contracte que
signa no és abusiu i que inclou el conjunt de clàusules necessàries per defensar
els seus interessos i drets davant del proveïdor.

Atesa la situació actual del mercat, es considera que la necessitat del segell es
manifesta tant a nivell empresarial com de les entitats públiques, i naturalment
també podria beneficiar els usuaris domèstics.
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Assolir aquest objectiu permetrà reduir les vulneracions de drets que patei-
xen els usuaris, a causa del desconeixement o de les males interpretacions
dels contractes de serveis de telecomunicacions que se signen amb els pro-
veïdors.

Els principals bbeenneeffiicciiss esperats de l’acció són:
• Oferiment d’una garantia de qualitat del contracte que se signa.
• Augment de la contractació de serveis de telecomunicacions.
• Prestigi i reconeixement d’excel·lència per part de les empreses proveïdo-

res de telecomunicacions.
• Millora de la redacció i la comprensió dels contractes de serveis de teleco-

municacions.
• Reducció del nombre de consultes i queixes associades als serveis de tele-

comunicacions.

Es considera que la realització de l’acció permetria assolir un ggrraauu d’iimmppaaccttee
elevat, atès que s’actua directament sobre la relació contractual entre els usua-
ris i els proveïdors de serveis de telecomunicacions.

La pprreevviissiióó tteemmppoorraall per a l’assoliment d’aquest impacte és a mitjà termini fins
a aconseguir un grau d’implantació del segell i dels contractes que l’utilitzen. Els
usuaris tindran més confiança amb els contractes de serveis de telecomunica-
cions una vegada s’adopti i es promogui el nou segell. 

DDeessccrriippcciióó ii aabbaasstt
L’acció consisteix en la creació d’un o diversos segells de qualitat, associats als
contractes de serveis de telecomunicacions i amb independència dels proveïdors
i dels serveis.

En definitiva, només tindrà associat un segell de qualitat el contracte que en la
seva redacció asseguri la defensa dels drets i els interessos dels usuaris i res-
pongui a la realitat del servei que s’ofereix sense induir a engany.
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L’actuació que es proposa es pot recolzar en la nova Llei 44/2006,20 que té per
objectiu millorar la protecció dels consumidors i usuaris. En aquest sentit, ator-
gar el segell que es proposa pot condicionar-se, entre d’altres criteris de valora-
ció, al fet que el contracte avaluat respecti i estigui alineat amb la llei esmenta-
da. Per tant, el segell seria un element d’imatge que donaria visibilitat als con-
tractes de serveis de telecomunicacions que s’adeqüin amb la normativa.

L’abast definitiu de l’acció dependrà de la concreció dels aspectes següents, de
manera prèvia o bé a l’inici del projecte:

• Definició de l’àmbit temàtic objecte del segell: tot l’àmbit de les telecomu-
nicacions, només la connectivitat de dades, etc.

• Definició del perfil dels contractes objectes del segell: qualsevol contracte,
només contractes més comuns, etc.

• Definició del segment beneficiari del segell: empresarial, administracions,
mercat domèstic, tothom, etc.

• Definició d’un segell de mínims, o bé establiment d’un escalat o categorit-
zació de segells de qualitat.

PPllaa ddee ttrreebbaallll
0. Determinació de l’abast definitiu de l’acció

0.1 Definició de l’entitat validadora del segell: Administració estatal,
Administració autonòmica, col·legis professionals, etc.

0.2 Determinació de la temàtica tecnològica objecte del segell
0.3 Selecció del perfil dels contractes objecte del segell
0.4 Definició del segment beneficiari del segell
0.5 Determinació d’un escalat de segells o elaboració d’un segell de mínims

1. Identificació de documents de referència i normes a nivell estatal, europeu i
internacional

2. Estudi d’experiències similars en l’àmbit internacional
3. Anàlisi dels contractes actuals
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4. Detecció de mancances i necessitats
5. Elaboració dels requisits mínims dels contractes de serveis de telecomuni-

cacions
6. Elaboració dels procediments d’auditoria, de validació i de revisió posterior

de qualsevol contracte de serveis de telecomunicacions
7. Elaboració del pla d’accions
8. Implantació de les mesures proposades
9. Pla de comunicació

10. Seguiment de resultats i revisió del procés 

AAggeennttss iimmpplliiccaattss
La relació de participants a tenir en compte és la següent:

Agent Rol

Administració Impulsor

Organisme de referència Entitat garant del segell

Consultora TIC Assessor tecnològic

Consultora legal Assessor legal

Usuaris Receptor / beneficiari

Proveïdors de serveis Participant / receptor / beneficiari
de telecomunicacions

RReepptteess ii oobbssttaacclleess

Els principals riscos detectats a tenir en compte per al desenvolupament 
d’aquesta acció són els que es detallen tot seguit:

• Reticència a la col·laboració i participació dels proveïdors de serveis de
telecomunicacions.

• Dificultat per consensuar mètodes d’assignació de segells entre els diver-
sos agents implicats.
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• Dificultat per a la identificació dels criteris i requeriments mínims dels con-
tractes.

• Necessitat de tractar informació confidencial o que pot considerar-se així.
• Dificultat d’elecció de l’entitat validadora òptima que doni fe del segell.
• Dificultat per a la categorització de contractes de serveis de telecomunica-

cions a causa de la gran varietat existent.
• Dificultat de fer el seguiment posterior.

55..33.. FFoommeenntt ddee lleess iinnvveerrssiioonnss TTIICC aa lleess eemmpprreesseess

OObbjjeeccttiiuuss
La iniciativa té per objectiu impulsar l’augment de la inversió TIC en el món
empresarial. L’acció proposa lligar la facilitat per a l’obtenció de subvencions,
ajudes i beneficis fiscals a la inversió TIC que realitzen les organitzacions. 

Al mateix temps, proposa establir una marca d’excel·lència que identifiqui les
empreses amb la inversió TIC més significativa. Amb l’adquisició d’aquesta
marca o segell TIC es pretén facilitar també a aquestes organitzacions l’accés a
possibles ajudes fiscals i avantatges específics.

Els principals bbeenneeffiicciiss que s’esperen de l’acció són:
• Millora de la productivitat i competitivitat de les empreses.
• Ús més eficaç i eficient de les subvencions i ajudes públiques, ja que s’ator-

garien a les empreses més ben preparades.
• Imatge de diferenciació respecte a la competència. 
• Minimització de la reticència a la implantació de les TIC per part de les

organitzacions.
• Facilitar i augmentar la velocitat d’adopció de les tecnologies més avança-

des.
• Augmentar el coneixement de les noves tecnologies entre les empreses.
• Dinamització de la indústria TIC local.
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Es considera que l’execució de l’acció que es planteja permetria assolir un ggrraauu
d’iimmppaaccttee mitjà, atès que s’afegeix un nou criteri, el d’inversió TIC, per a l’accés
a les subvencions i ajudes fiscals disponibles.

La pprreevviissiióó tteemmppoorraall per a l’assoliment d’aquest impacte és a curt termini. Una
vegada que s’hagi incorporat el nou criteri i es promocioni la marca d’excel·lèn-
cia, es facilitarà l’accés a les subvencions i ajudes fiscals a les diverses organit-
zacions segons la seva inversió en TIC.

DDeessccrriippcciióó ii aabbaasstt
L’acció que es proposa en el projecte és la de desenvolupar dues línies d’actua-
ció per impulsar-lo:

• La pprriimmeerraa aaccttuuaacciióó consisteix a tenir en compte el criteri relacionat amb les
inversions TIC en el procés de valoració per a l’assignació de subvencions i d’a-
judes públiques a les empreses. 

En l’actualitat, les diverses administracions públiques atorguen subvencions i
ajudes fiscals a les empreses dins el marc de programes diversos. I en el procés
de selecció i concessió, les administracions valoren un conjunt de paràmetres
associats a les empreses, paràmetres que varien en funció de cada programa.

Tenint en compte això, l’actuació planteja que el concepte de grau d’inversió
TIC històric i/o previst sigui un criteri permanent a tenir en compte favorable-
ment en l’avaluació de les propostes empresarials.

Es considera que el criteri que han d’imposar les administracions ha de ser
una condició necessària, per tal d’assegurar que només es faciliten ajudes si
hi ha una constància d’inversions TIC per part de l’interessat.

L’abast definitiu d’aquesta actuació dependrà de la concreció dels paràmetres
a avaluar i del criteri de valoració a tenir en compte per a la concessió de sub-
vencions i ajudes públiques.
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• La sseeggoonnaa aaccttuuaacciióó pretén crear un segell TIC d’excel·lència, associat a un
volum d’inversió TIC significativa i permanent. Només gaudirà del segell TIC
l’organització que compleixi els paràmetres que es defineixin en termes d’in-
versió TIC.

L’abast definitiu d’aquesta actuació dependrà de la concreció dels aspectes
següents, de manera prèvia o bé a l’inici del projecte:

• Definició dels paràmetres a avaluar i del criteri de valoració per a la con-
cessió del segell TIC.

• Definició d’un segell de màxims, o bé l’establiment d’un escalat o categorit-
zació de segells TIC.

Aquestes actuacions poden servir per reforçar l’ús del ccoommeerrçç eelleeccttrròònniicc i l’aacc--
ccééss rreemmoott aallss ssiisstteemmeess dd’’iinnffoorrmmaacciióó cceennttrraallss en les empreses de l’AMB. 

En aquest sentit, segons els punts crítics detectats en aquest document (vegeu
2.2.2 i 3.3), que estan en consonància amb altres fonts avaluades,21, 22, 23 els àmbits
del comerç electrònic i de l’accés remot als sistemes d’informació es consideren
els indicadors que requereixen una priorització més alta en l’impuls d’una inver-
sió TIC en les empreses, ja que, tal com es desprèn de les dades, hi ha un ús molt
baix d’aquests dos conceptes, amb unes diferències significatives respecte als
indicadors d’ús a nivell europeu.

PPllaa ddee ttrreebbaallll
0. Determinació de l’abast definitiu de l’acció

0.1 Concreció dels paràmetres a avaluar i del criteri de valoració a tenir en
compte per a la concessió de subvencions i ajudes públiques
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21. “Desarrollo y avance de la Sociedad de la Información en el ámbito empresarial”. Red.es, juliol
2006 (les dades corresponen al conjunt de l’Estat, 2005).

22. “eEspaña 2006. Informe Anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España”,
Fundación France Telecom, 2006.

23. Idescat, 2004-2005.



0.2 Definició de l’entitat referencial del segell: Administració autonòmica o
supramunicipal, col·legis professionals, etc.

0.3 Definició dels paràmetres a avaluar i del criteri de valoració per a la con-
cessió del segell TIC

0.4 Definició d’un segell únic, o bé establiment d’un escalat o categorització de
segells TIC

1. Identificació de documents de referència, indicadors i normes a nivell nacio-
nal, europeu i internacional

2. Estudi d’experiències similars en l’àmbit internacional
3. Elaboració del pla d’ajudes i beneficis fiscals associat al segell TIC
4. Elaboració del plec de condicions mínimes d’inversió TIC associats als progra-

mes d’ajudes i subvencions
5. Elaboració dels procediments d’auditoria, validació i revisió posterior per a la

concessió i manteniment del segell TIC
6. Implantació de les mesures proposades
7. Pla de comunicació
8. Seguiment de resultats i revisió del procés

AAggeennttss iimmpplliiccaattss
La relació de participants a tenir en compte és la següent:

Agent Rol

Administració Impulsor

Administració autonòmica Impulsor / responsable executiu de les actuacions i
beneficis econòmics

Organisme de referència Entitat atorgant del segell d’excel·lència TIC

Consultora TIC Assessor tecnològic 

Consultora legal Assessor legal

Usuaris Receptor / beneficiari
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RReepptteess ii oobbssttaacclleess
Els principals riscos detectats que cal tenir en compte per al desenvolupament
d’aquesta acció són els que es detallen a continuació:

• Dificultats per acreditar i parametritzar la inversió TIC de les organitza-
cions.

• Dificultat per a l’adopció del criteri de grau d’inversió TIC per part de les
administracions en els processos de concessió dels programes de subven-
cions.

• Saturació de segells i certificacions existents dins l’àmbit empresarial.
• Dificultat d’elecció de l’entitat validadora òptima que doni fe del segell TIC.
• Dificultat del seguiment posterior del segell TIC.
• Resistència al canvi tecnològic i de procediments de les organitzacions.
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66.. GGlloossssaarrii

AAccccééss rreemmoott aallss ssiisstteemmeess dd’’iinnffoorrmmaacciióó: és un concepte basat en la capacitat per
establir una connexió telemàtica de manera segura i privada a través de les xar-
xes de dades públiques i fora de l’àmbit d’una organització (p. ex., a través
d’Internet). L’accés remot es realitza en els sistemes d’informació de l’organitza-
ció, i aquests sistemes d’informació són les bases de dades i les aplicacions d’ús
intern o bé la mateixa Intranet de l’empresa.

AADDSSLL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Mètode de transmissió de dades a
alta velocitat a través de les línies telefòniques de coure tradicionals, que propor-
ciona una velocitat superior que les connexions amb mòdem. Les dades poden
viatjar amb velocitats diferents quan van del servidor al client (velocitat de bai-
xada) o del client al servidor (velocitat de pujada). Aquesta és la raó per la qual
s’anomena asimètric. Aquesta tecnologia és especialment adequada per nave-
gar per Internet, atès que la quantitat de dades que el servidor envia a l’ordina-
dor d’un usuari és generalment molt superior a les que l’ordinador envia cap a
la xarxa.

BBaannddaa aammppllaa: s’utilitza normalment per descriure connexions d’Internet perma-
nents que proporcionen una velocitat significativament més ràpida que les con-
nexions amb mòdem i que permeten l’accés a continguts innovadors, aplicacions
i serveis. Les referències a la “banda ampla” d’aquest document s’emmarquen
dins aquesta definició, que és la que també subscriu la Comissió Europea, per
exemple, i que no fa referència a la capacitat. En canvi, la ITU (Unió Internacional
de les Telecomunicacions) defineix la banda ampla simplement com la capacitat
de transmetre a velocitats superiors a 2 Mbps.
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EEDDII: Electronic Data Interchange. Fa referència a l’intercanvi electrònic de dades.
Dins aquest àmbit s’han definit una sèrie d’estàndards i subestàndards (p. ex.,
Edifact), els quals regulen l’intercanvi de documents en l’àmbit comercial i per a
cada entorn de negoci concret, com ara distribució, automoció, transport, dua-
nes, etc. 

EExxttrraanneett: contingut d’informació, aplicacions i altres recursos informàtics com-
partits per un grup concret d’usuaris que no pertanyen a una mateixa organitza-
ció.

GGSSMM: Global System for Mobile. Protocol per a telèfons mòbils de segona gene-
ració: és el sistema que utilitzen la gran majoria de mòbils actuals.

IInnttrraanneett: contingut d’informació, aplicacions i altres recursos informàtics com-
partits per un grup concret d’usuaris que pertanyen a una mateixa organització.

IIPP: Internet Protocol. Protocol de comunicació per a la transmissió de dades. És
l’estàndard utilitzat a Internet.

LLAANN: xarxa d’àrea local. Es tracta d’una xarxa de comunicacions que intercon-
necta ordinadors i perifèrics. Permet compartir recursos i intercanviar dades i
aplicacions, però la seva extensió està limitada físicament a un edifici o a un
entorn equivalent. 

LLMMDDSS: Local Multipoint Distribution Service. Tecnologia de connexió via ràdio que
permet, gràcies a l’amplada de banda, desplegament de serveis fixos de veu,
accés a Internet, comunicacions de dades en xarxes privades i vídeo per encàrrec.

SSHHDDSSLL: Single-pair High-speed Digital Subscriber Line. Mètode de transmissió
de dades a alta velocitat a través de les línies telefòniques de coure tradicionals.
Es diferencia de l’ADSL en el fet que la velocitat de pujada i de baixada és simè-
trica, que permet més distància entre la centraleta i l’abonat i que ofereix una
millor qualitat de servei. L’inconvenient és que no permet la transmissió de veu:
desagregació del bucle local. Consisteix en la instal·lació a les centraletes de 
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l’operador dominant d’equipament d’un operador alternatiu, que lloga a l’opera-
dor dominant únicament el tram de línia telefònica que uneix la centraleta i la
llar de l’abonat. Aquesta opció té un cost més baix per a l’operador que no fer
arribar una xarxa pròpia fins a l’abonat, i permet competir en preu i qualitat
enfront de l’operador dominant.

UUMMTTSS: Universal Mobile Telecommunications System. Protocol per a telèfons
mòbils de tercera generació, comercialitzats actualment sota la denominació 3G.
Ofereix un ample de banda molt superior al de GSM i permet l’ús de serveis
avançats com són videoconferència, vídeo per encàrrec o navegació per Internet
a alta velocitat.

VVooIIPP: tecnologia que permet l’enrutament o transmissió de converses de veu a
través de la xarxa informàtica de dades, utilitzant el protocol estàndard IP.

XXDDSSII: xarxa digital de serveis integrats. Tipus de xarxa telefònica que permet la
transmissió digital de veu i dades sobre cables de coure telefònics corrents i que
assoleix més qualitat i més velocitat de transmissió de dades que la xarxa tele-
fònica bàsica.
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ccooll··lleecccciióó:: eessttrraattèèggiiaa

SSiittuuaacciióó ddee lleess
tteelleeccoommuunniiccaacciioonnss aa
ll’’ÀÀrreeaa MMeettrrooppoolliittaannaa 
ddee BBaarrcceelloonnaa
Recomanacions i projectes a impulsar

Elaborat per:
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Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

Institucions membres de la Comissió Delegada del Consell General 

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol

Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Entitat Metropolitana del Transport

Aena
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Unió General de Treballadors de Catalunya
Universitat de Barcelona

Institució promotora

Amb la col·laboració de
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