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ACRÒNIMS 

ICT: Infraestructura Comú de Telecomunicacions a l’interior dels edificis. 

Canalització: Obra civil de traçat lineal, formada per un conjunt d’elements baix del terreny 

(conductes) i que donen suport als cables de les xarxes de telecomunicacions de la planta superior. 

Conducte: Cada un dels tubs que componen la canalització. 

Subconducte: Tub de menor diàmetre que el tubs de la canalització que s’introdueixen a l’interior 

d’aquests per compartimentar-los. 

Poste: Suport llarg suportat per el terreny, per suportar cables i elements de la planta. Existeixen 

de diversos materials com de fusta, formigó o polièster-fibra de vidre. 

Registre: Allotjaments subterranis que seccionen les canalitzacions subterrànies al llarg del seu 

traçat, i on s’allotgen els elements passius. Es componen de Càmeres de Registre i de Arquetes.  

Arqueta: registre de planta rectangular, el sostre del qual està format per un dispositiu de 

cobriment al nivell del paviment i la tapa del qual, quan és aixecada, deixa el recinte a cel obert. 

Càmera de registre: registre de planta rectangular o altres formes adaptades segons les seves 

funcions, de majors dimensions i capacitat que les arquetes i ubicades a certa profunditat on s’hi 

ha d’accedir amb una escala fixa o mòbil. 

GGCAN: Grup de treballadors de Telefònica encarregats de resoldre dubtes i dur a terme en el 

procediment del MARCo als diferents operadors que sol·liciten tenir accés a les seves 

infraestructures. 

MARCo: Contracte que s’estableix entre Telefònica i un operador per normalitzar una sèrie 

d’acords per poder accedir o consultar les infraestructures de Telefònica per part de l’operador. 

CNMC: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és l’organisme encarregat de 

preservar, garantir i promoure el correcte funcionament, la transparència i la existència de una 

competència efectiva i d’una regulació eficient en tots els mercats i sectors productius en benefici 

de los consumidors i usuaris. 

ESCAPEX: Aplicació web on s’accedeix a través de NEON que proporciona informació sobre 

les infraestructures de Telefònica i tots els elements que les formen. 

NEON: Aplicació web on un usuari del MARCo de Telefònica por accedir per crear o consultar 

sol·licituds per l’ús de les infraestructures. 

Replanteig: activitat que realitza una persona a la planta real per confirmar la viabilitat del 

disseny realitzat. 
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FTTH: Fiber To The Home. Tecnologia de telecomunicacions que es basa en utilitzar cables de 

fibra òptica i sistemes de distribució òptics adaptats a aquesta tecnologia per distribuir serveis 

avançats. 

GPON: Gigabit-capable Passive Optical Network. Tecnologia d’accés de telecomunicacions que 

empra fibra òptica per arribar fins als suscriptor. 

Torpedo: capses de telecomunicacions dissenyats especialment per protegir els empalmes de 

fusió de fibra òptica de les condicions ambientals als que estan exposats defora. Es poden utilitzar 

tan a postes com a paret o subterranis. 

Splitter: és un repartidor o una caixa separadora que serveix per interconnectar o separar varis 

canals. 
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RESUM 
 

A través de Alcort, enginyeria i assessoria, s’ha dut a terme un estudi sobre com es du a terme la 

compartició i l’ús de la infraestructura de telecomunicacions. Així mateix, s’ha realitzat un cas 

pràctic real a una urbanització per demostrar com és tot el procediment. 

La necessitat d’expansió de la xarxa dels operadors ha produït que es necessitin emprar 

canalitzacions d’àrees mes extenses d’altres operadors davant la impossibilitat de crear-ne més. 

Per tant, el primer que es va estudiar va ser la normativa de telecomunicacions en l’àmbit de les 

infraestructures per conèixer l’estat de les canalitzacions a nivell provincial. És a dir, a partir del 

Pla Sectorial de Telecomunicacions es coneix l’estat de les infraestructures i les diferents accions 

que es poden dur a terme segons les característiques d’aquestes. 

Tenint en compte que Telefònica és l’operador dominant en el tema de les infraestructures de 

telecomunicacions del país, es va analitzar com seria la compartició de les seves canalitzacions a 

partir dels accessos que ha de proporcionar obligatòriament. 

En el cas pràctic es va dur a terme un desplegament de FTTH a través de les infraestructures de 

Telefònica mitjançant la tecnologia GPON. Es va realitzar pas per pas segons indica la normativa 

MARCo de Telefònica per dur tot el procediment correctament. 

Es començà amb la firma del contracte MARCo, el que dona accés a les aplicacions per poder 

gestionar tot el procés. Es va continuar amb el desenvolupament de cada una de les sol·licituds 

per poder emprar cada un dels registres/conductes de la infraestructura i a partir d'aquestes, 

s'establí un acord entre els agents provincials de Telefònica de la regió on es vol desenvolupar el 

desplegament de la xarxa i l'operador entrant. 

Finalment, un cop validada la xarxa de l'operador s'acabà el procés amb la ocupació física i el 

cobrament per part de Telefònica segons els preus del contracte. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Actualment, on el món de les Telecomunicacions ja està tan evolucionat, quan un operador vol 

desenvolupar un nou projecte de desplegament de xarxes de comunicacions electròniques a un 

territori determinat, el primer que necessita és obtenir informació sobre la situació de les 

infraestructures que necessitarà i la seva disponibilitat. 

 

Segons l’article 34 de la llei 9/2014 de la Legislació General de Telecomunicacions, 

l’Administració de l’Estat i les administracions públiques han de col·laborar a través dels 

mecanismes prevists a la llei citada i de la resta de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de poder 

fer efectiu el dret dels operadors de comunicacions electròniques a ocupar la propietat pública i 

privada per realitzar desplegament de xarxes públiques de telecomunicacions. 

 

La normativa elaborada per les administracions públiques que afecti al desplegament de les xarxes 

públiques de comunicacions electròniques i els instruments de planificació territorial i urbanística 

han de recollir les disposicions necessàries per impulsar o facilitar el desplegament de 

infraestructures en el seu àmbit territorial. En particular, s’ha de garantir la lliure competència en 

la instal·lació de xarxes i en la prestació de serveis. D’aquesta manera, la normativa vigent o els 

instrument de planificació no poden establir restriccions absolutes o desproporcionades al dret de 

l’ocupació del domini públic i privat dels operadors ni imposar solucions tecnològiques concretes, 

itineraris o ubicacions concretes on instal·lar les infraestructures de xarxa de comunicacions 

electròniques. 

 

Així mateix, el Ministeri de Industria, Energia i turisme i les administracions publiques tenen el 

deure de recíproca informació i de col·laboració i cooperació mútues en l’exercici de les seves 

actuacions de regulació que puguin afectar a les telecomunicacions. 

 

Tots aquests tràmits i informació sobre les infraestructures de telecomunicacions i el seu 

funcionament serà supervisat i controlat per la Comissió Nacional de Mercats i Competència, el 

qual durà a terme les següents funcions: 

 

• Definir i analitzar els mercats de referència relatius a xarxes i serveis de comunicacions 

electròniques les característiques dels quals poden justificar la imposició de obligacions 

especifiques a la llei 32/2004, de 3 de Novembre, General de Telecomunicacions. 

• Identificar l’operador o operadors que posseeixen un poder significatiu en el mercat quan 

l’anàlisi dels mercats de referencia es dicti que no es desenvolupa un entorn de 

competència efectiva. 

• Establir, quan es necessiti, les obligacions especifiques que corresponguin als operadors 

amb poder significatiu als mercats de referencia. 

• Resoldre els conflictes en els mercats de comunicacions electròniques. 

• Realitzar totes les funcions que li siguin atribuïdes per la llei o el Real Decret de 

Telecomunicacions. 
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1. Compartició de les infraestructures de telecomunicacions 
 

Els operadors que vulguin obtenir tota la informació de les infraestructures de telecomunicacions 

sobre una Comunitat Autònoma en concret, en aquest cas s’explicarà la de les Illes Balears, 

s’hauran de regir per les diferents normes i/o polítiques que dicta el Pla Director Sectorial de 

Telecomunicacions juntament amb les normes tributaries, mediambientals o de salut pública.  

 

En particular, han de respectar els paràmetres i els requeriments tècnics essencials necessaris per 

garantir el funcionament de les diferents xarxes i serveis. 

 

1.1 Pla Director Sectorial de Telecomunicacions 
 

El Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears té per objectiu l'ordenació de 

les diferents infraestructures i dels equipaments de telecomunicacions en l'àmbit territorial de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la promoció de l'ús de les tecnologies de la informació 

i de les comunicacions pels ciutadans residents. Es regeix principalment per el que es disposa a 

la llei 32/2003, de 3 de Novembre, General de Telecomunicacions. 

 

Els fins i criteris que persegueix el Pla són els següents: 

 

• Oferir una anàlisi de la situació de les infraestructures i dels serveis de telecomunicacions 

que serveixi com a base per identificar les necessitats prioritàries en la matèria i per 

definir les iniciatives que sobre això s'han d'adoptar pel Govern de les Illes Balears. 

 

• Formular un diagnòstic sobre l'àmbit econòmic en què es produeix el desplegament de 

les infraestructures de telecomunicacions i sobre el impacte que aquest desplegament té 

sobre el medi urbà i els espais naturals, amb referència al règim jurídic que el regeix. 

 

• Aprovar un catàleg d'iniciatives i projectes per al seu desenvolupament pel Govern de 

les Illes Balears amb vista al foment i la coordinació del desplegament de les 

infraestructures de telecomunicacions, de manera que tal desplegament tingui lloc en un 

marc de lliure competència i neutralitat tecnològica, i que el seu impacte sobre el medi 

urbà i els espais naturals sigui el mínim possible. 

 

• Establir, mitjançant l'exposició harmònica de les normes estatals i autonòmiques 

rellevants en cada cas, juntament amb les que el propi Pla introdueixi, els següents marcs 

reguladors: 

 

- Règim jurídic del desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques en 

els termes que preveu la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de telecomunicacions, 

incloent l'ús compartit de les infraestructures. 

 

- Règim urbanístic general de les infraestructures de telecomunicacions, comprenent que 

fa al planejament urbanístic, a la disciplina urbanística, i a les infraestructures comunes 

de telecomunicacions als edificis. 

 

- Règims urbanístics especials aplicables a les infraestructures de telecomunicacions al 

sòl rústic, en àrees d'especial protecció i en àrees històric ambientals, amb fixació dels 

criteris d'ubicació i integració paisatgística de les esmentades infraestructures i els de 

soterrament de les xarxes telefòniques. 

 

• Fixar les regles d'acord amb les quals s'han de gestionar els sistemes telemàtics de les 

administracions públiques en l'àmbit del pla. 
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• Enunciar les normes administratives i financeres que han de regir les activitats per el 

foment de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, de manera que es faci 

atractiva la seva implantació en el territori de la Comunitat Autònoma i la seva 

incorporació a tots els àmbits socials, econòmics i culturals. 

 

 

1.2 Drets i normativa aplicable dels operadors per ocupar el domini 

públic i la propietat privada 
 

Els operadors tindran dret a la ocupació del domini públic sempre que sigui necessari per 

l’establiment de la xarxa pública de comunicacions que es tracti, mentre que també tindran dret a 

la ocupació de la propietat privada però sols quan sigui estrictament necessari i sempre que no 

existeixin altres alternatives econòmicament viables. Ambdós casos, els operadors tindran la 

condició de beneficiaris en el expedient que es tramitin, conforme amb lo dispost a la legislació 

sobre expropiació forçosa. 

 

La normativa aplicable a la ocupació del domini públic serà la específica de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, dels Consells insulars, o de l'Ajuntament corresponent, sobre la 

gestió i protecció dels béns de què es tracti. Així mateix serà d'aplicació, en l'ocupació del domini 

públic i de la propietat privada per al desplegament de les xarxes públiques de comunicacions 

electròniques, la legislació autonòmica i la resta de normativa específica dictada per les 

administracions públiques de les Illes Balears amb competències en matèria de medi ambient, 

salut pública, ordenació urbana i territorial i tributació per ocupació de domini públic. 

 

Els operadors hauran d’emprar les canalitzacions subterrànies o de l’interior dels edificis que 

permetin el desplegament i l’explotació de xarxes públiques de comunicacions electròniques. En 

el cas de que no existeixin aquestes canalitzacions o no sigui possible el seu ús per raons tècniques 

o econòmiques, els operadors podran efectuar desplegaments aeris seguint els prèviament 

existents. 

Igualment, en els mateixos casos, els operadors podran realitzar desplegaments per façana de 

cables i equipament que constitueixi la xarxa i els seus recursos, però sempre que sigui possible 

han d’utilitzar els desplegaments, canalitzacions, instal·lacions i equipament ja instal·lats. 

 

 

1.3 Domini públic 
 

 Exercici del dret a ocupar el domini públic 

 

L'operador que vulgui instal·lar la seva xarxa utilitzant béns de domini públic es dirigirà a 

l'Administració titular dels mateixos acompanyat de la informació sobre la xarxa i del projecte 

tècnic concret relatiu als elements de la xarxa la instal·lació que hagin d'afectar els referits béns 

demanials. 

També ha de presentar la certificació acreditativa d'estar inscrit en el Registre d'operadors a què 

es refereix l'article 31.2 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, 

així com, si és el cas, la aprovació per la Conselleria competent en matèria de telecomunicacions 

del Projecte d'Implantació regulat en el Pla Director Sectorial de Telecomunicacions. 

 

 Les canalitzacions de domini públic per a xarxes de telecomunicacions en la 

planificació urbanística. 

 

Per a garantir l'efectivitat del dret dels operadors a ocupar domini públic, els instruments de 

planejament relatius a tota mena de actuacions urbanístiques han de contenir previsions per a la 
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realització, com a part del procés urbanitzador, de les canalitzacions i galeries necessàries per a 

xarxes de telecomunicacions. Aquestes canalitzacions s'han d'integrar en el domini públic 

municipal.  

 

En el procediment d'elaboració dels esmentats instruments de planejament, els Ajuntaments 

hauran de consultar amb la Conselleria competent en matèria de telecomunicacions, sense 

perjudici de la seva obligació de demanar de l'Administració de l'Estat l'oportú informe sobre les 

necessitats de xarxes públiques de comunicacions electròniques en l'àmbit territorial 

corresponent, de conformitat amb el que disposa l'article 26.2 de la Llei 32/2003, de 3 de 

novembre, general de telecomunicacions. Així mateix, els ajuntaments han de convocar, 

mitjançant anunci públic, als operadors perquè informin sobre les seves necessitats en matèria de 

infraestructures de telecomunicacions dins el terme municipal.  

 

Sempre que sigui possible, l'obra civil corresponent a les referides canalitzacions o galeries de 

domini públic s'ha de planificar de manera que pugui utilitzar-se també per als restants serveis 

urbanístics que s'hagin de proveir, així com, si és el cas, per al soterrament d'esteses aèries de 

cables que puguin existir a la zona corresponent a l'actuació urbanística de què es tracti. 

 

En el nostre cas, i quasi per tot Espanya, les canalitzacions ja estan construïdes i la majoria 

pertanyen a l’empresa Telefònica, la qual les va adquirir quan eren de domini públic. Aquest fet 

implica que si no es tenen les pròpies canalitzacions i es volen usar aquestes, s’han de llogar però 

és obligatori que facilitin la informació per a fer-ho. 

 

 La utilització pels operadors de les canalitzacions de domini públic municipal 

per a xarxes de telecomunicacions. 

  

Un cop acabades les obres d'urbanització, l'Ajuntament corresponent publica en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears i en un dels diaris de major difusió en el terme municipal un anunci en el qual 

es donarà un termini de vint dies hàbils perquè qualsevol operador manifesti el seu interès a 

utilitzar les canalitzacions de domini públic per al desplegament de les seves xarxes de 

comunicacions.  

 

L'Ajuntament competent ha de resoldre de forma ràpida i no discriminatòria les sol·licituds 

d'ocupació de les canalitzacions i si fos necessari acordar la seva utilització compartida. Mentre 

hi hagi espai disponible a les canalitzacions, els operadors podran tenir accés a elles, assumint 

sempre els costos que porti amb si la instal·lació de les seves xarxes, i amb aplicació, si escau, de 

les normes sobre utilització compartida d'infraestructures. 

 

 La posterior construcció de canalitzacions per a xarxes de telecomunicacions. 

 

En el cas de que no hi hagués espai disponible a les canalitzacions, o aquestes no existissin, 

l'Ajuntament atorgarà a l'operador interessat la llicència d'obres per a la construcció en el domini 

públic municipal de noves canalitzacions. Aquesta construcció serà a càrrec de l'operador, al qual 

l'Ajuntament podrà exigir que la nova canalització sigui construïda de manera que permeti, si és 

el cas, la utilització compartida. 

 

Si hi hagués més d'un operador interessat en la construcció de noves canalitzacions, els operadors 

concurrents han de sotmetre a l'Ajuntament un projecte d'acord sobre les condicions tècniques i 

econòmiques de les obres que hagin de realitzar-se. Si no hi tal acord, l'Ajuntament remetrà al 

expedient, juntament amb el seu informe, a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 

perquè mitjançant resolució estableixi les esmentades condicions. 

 

Les ordenances municipals que facultin la respectiva corporació a establir un període de carència 

per a la realització de noves obres de canalització, han de preveure així mateix els supòsits en els 
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quals l'Ajuntament podrà excepcionalment autoritzar aquestes obres per allotjar xarxes de 

telecomunicacions.  

 

Finalment, s’ha de tenir en compte que aquells operadors que estiguin legalment obligats a prestar 

el servei universal de telecomunicacions han de ser autoritzats a realitzar les obres que siguin 

necessàries per a garantir a qualsevol ciutadà la connexió a la xarxa telefònica pública fixa i l'accés 

a la prestació del servei telefònic fix. 

 

 

1.4 Ocupació de la propietat privada 
 

 Exercici del dret a ocupar la propietat privada 

 

El dret a ocupar la propietat privada s'ha d'exercir a través de la expropiació forçosa o bé 

mitjançant la declaració de servitud forçosa de pas per a la instal·lació d'infraestructura de xarxes 

públiques de comunicacions electròniques.  

 

L'aprovació per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat del projecte tècnic concret 

formulat per l'operador portarà implícita, en cada cas, la declaració d'utilitat pública i la necessitat 

d'ocupació per a la instal·lació de xarxes públiques de comunicacions electròniques, a efectes del 

que preveu la legislació d'expropiació forçosa.  

 

L'informe previ a l'aprovació del projecte tècnic a què es refereix la Llei 32/2003, de 3 de 

novembre, serà elaborat per la Conselleria competent en matèria de telecomunicacions, que l'ha 

d'emetre en el termini de 15 dies des de que va ser sol·licitat per l'òrgan competent de 

l'Administració de l'Estat. Si el projecte tècnic afectés a una àrea geogràfica rellevant, la 

Conselleria podrà dirigir a l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat sol·licitant l'ampliació 

del termini fins als dos mesos. 

 

En les expropiacions que es duguin a terme per a la instal·lació de xarxes públiques de 

comunicacions electròniques on els titulars tinguin imposades les obligacions de servei públic 

indicades ambdós a la Llei 32/2003, de 3 de novembre, se seguirà el procediment especial 

d'urgència establert a la Llei d'expropiació Forçosa, quan així es faci constar en la resolució de 

l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat que aprovi l'oportú projecte tècnic.  

 

 

1.5 Ubicació compartida i ús compartit del domini públic o de la 

propietat privada 
 

Les administracions públiques de les Illes Balears fomentaran la celebració d’acords voluntaris 

entre els operadors per a la ubicació compartida i l’ús compartit de les infraestructures situades 

en béns de titularitat pública o privada. En aquest sentit, la Conselleria competent en matèria 

d’ordenació del territori haurà d’elaborar models per els citats acords entre els operadors, que 

posarà a disposició dels Ajuntaments. Per altre part, els Ajuntaments elaboraran i mantindran al 

dia un inventari de les infraestructures de telecomunicacions susceptibles d’ús compartit en el 

terme municipal. 

 

En altre cas, quan els operadors tinguin dret a la ocupació de la propietat pública o privada i no 

puguin executar per separat aquests drets, per no existir alternatives per motius justificats en raons 

de medi ambient, salut pública, seguretat pública u ordenació urbana i territorial, l’Ajuntament 

corresponent acordarà la utilització compartida del domini públic o de la propietat privada on 
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s’han d’establir les xarxes públiques de comunicacions electròniques o l’ús compartit de les 

infraestructures on es recolzaran aquestes xarxes, segons resulti necessari. 

 

L’ús compartit s’articularà mitjançant acords entre els operadors interessats, que seran comunicats 

a l’Ajuntament corresponent, el qual sols ho podrà modificar si contravenen la normativa 

urbanística i d’ordenació del territori on s’aplica. El propi Ajuntament supervisarà la execució del 

acords. Aquests acords hauran de contemplar l’adaptació de les infraestructures amb l’entorn 

paisatgístic, i que la instal·lació de les infraestructures es realitzi utilitzant els equips que siguin 

menys agressius amb el medi ambient sempre que sigui tècnicament viable. 

 

Per altre banda, si no hi hagués acord o si l’Ajuntament considerés necessària la introducció de 

modificacions en el projecte i aquestes no fossin aprovades per els operadors, l’operador entrant, 

després de consultar amb les Conselleries o amb el Consell Insular competent, remetrà l’expedient 

a la Comissió de Mercat de Telecomunicacions. 

 

Finalment, un cop rebuda la resolució de la Comissió de Mercat de Telecomunicacions, 

l’Ajuntament l’executarà segons els seus termes. 

 

 Ús compartit de infraestructures públiques de telecomunicacions 

 

Els acords dels operadors per l’ús compartit de canalitzacions, arquetes i altres infraestructures 

situades en béns de titularitat pública hauran de regular almenys lo relatiu al calendari i modalitats 

de desplegament de les respectives xarxes sobre les infraestructures, a les condicions d’accés per 

els treballadors de cada operadors als conductes compartits i al repartiment dels gestos de 

manteniment de la infraestructura d’ús comú. 

 

Així mateix, els operadors hauran de preveure les condicions per la posterior incorporació d’altres 

operadors a l’acord. Serà l’Ajuntament qui s’encarregarà de que l’ocupació de les infraestructures 

públiques de telecomunicacions per els operadors es faci de manera que faciliti al màxim el futur 

ús compartit d’aquestes. 

 

 Ús compartit de les infraestructures de telecomunicacions que la seva 

construcció ha estat costejada per un operador  

 

Els acords entre operadors per l’ús compartit de les infraestructures que han estat costejades per 

un operador hauran de regular, a més del que s’ha dit a l’apartat anterior, lo relatiu al corresponent 

prorrata dels costs suportats per l’operador que va costejar la infraestructura incloent, en cada cas, 

les derivacions del procediment expropiatori. 

 

 

1.6 Normes sobre disciplina urbanística 
 

Per establir i posar en funcionament les xarxes de comunicacions electròniques es requerirà 

l’obtenció de les corresponents llicències urbanístiques. Quan es tracti d’una instal·lació 

radioelèctrica, aquests llicències hauran d’anar precedides de l’aprovació d’un projecte de 

implantació per la conselleria competent en matèria de telecomunicacions. 

 

 Projecte de Implantació 

 

L’operador que desitgi desplegar una xarxa radioelèctrica en el territori de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears haurà de presentar un Projecte de Implantació a la Conselleria 

competent en matèria de telecomunicacions, acompanyat de la certificació d’estar inscrit en el 
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Registre de operadors y la documentació acreditativa de la aprovació del projecte tècnic per 

l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat. 

 

El projecte de Implantació de la xarxa haurà de tenir, com a mínim, el següent contingut: 

 

1. La determinació de la ubicació en format UTM i la latitud-longitud, cota i cobertura 

territorial de cada un dels elements o estacions de la xarxa. 

2. La justificació de que la tecnologia utilitzada és la millor disponible per minimitzar els 

impactes radioelèctrics, visuals i ambientals, detallant les mesures destinades a garantir 

la integració urbanística i paisatgística de les instal·lacions. 

3. Un anàlisi sobre l’ús compartit de les infraestructures, que haurà de comprendre l’examen 

de la possibilitat de que el projectat desplegament de la xarxa utilitzi infraestructures ja 

existents, i, en el cas de que sigui necessària la construcció de noves infraestructures, les 

dades relatives a la possibilitat de que aquestes infraestructures siguin posteriorment 

utilitzades per altres operadors. 

 

L’aprovació del projecte es concedirà o denegarà exclusivament amb arreglo a criteris urbanístics 

i de ordenació territorial. L’aprovació podrà ser parcial, es a dir, referint-se a determinats elements 

o estacions de la xarxa o podrà també condicionar-se a l’ús compartit per l’operador de 

infraestructures ja existents, o a la construcció de infraestructures noves de manera que permetin 

l’ús compartit. 

El termini màxim per l’aprovació del projecte serà de 3 mesos des de la seva presentació o, si 

escau, des de que es completin les dades sol·licitades a la instancia de la Administració. Un cop 

complit aquest termini sense que s’hagi produït cap resolució, el projecte s’entendrà com aprovat. 

 

L’aprovació del projecte de Implantació per la Conselleria serà un requisit previ per la obtenció 

de llicencies urbanístiques necessàries per la execució de la instal·lació de xarxa projectada. Així 

mateix, l’ampliació o modificació de un projecte de Implantació també haurà de ser aprovada per 

la citada Conselleria. 

 

 Llicències urbanístiques 

 

Com s’ha dit abans, per l’establiment i la posta en funcionament de la xarxa, es requerirà 

l’obtenció successiva per l’Ajuntament corresponent de les llicències urbanístiques de 

instal·lació, d’obres, i de obertura i funcionament. 

 

1.6.2.1 Llicència de instal·lació 

 

Un cop aprovat el projecte de Implantació, l’operador formalitzarà la sol·licitud de 

llicència de instal·lació a l’Ajuntament, que emetrà l’expedient al Consell Insular per a 

que procedeixi amb la qualificació de l’activitat que es tracti, i en tot cas, a examinar els 

sistemes correctors proposats per l’operador per anular o reduir els efectes nocius o de 

risc. 

 

En el cas que es sol·liciti la llicència per l’emplaçament de estacions radioelèctriques 

fixes, s’haurà d’acompanyar la instància de l’autorització que emet el Ministeri 

competent de telecomunicacions. 

 

Així mateix, es consideren emplaçaments preferents per a la ubicació d’elements que 

pertanyen a la xarxa de comunicacions els següents: 

a) Les infraestructures preexistents de telecomunicacions. 

b) Les instal·lacions destinades a la publicitat, sempre que el metil de la 

infraestructura de telecomunicacions no disminueixi el grau de integració en el 

paisatge urbà de la instal·lació publicitària. 
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c) Les construccions industrials o comercials que facilitin el camuflatge o 

emmascarament de les infraestructures de telecomunicacions. 

 

Prèvia consulta amb la Conselleria, els consells insulars i els ajuntaments podran 

establir els corresponents instruments de planificació territorial o urbanística que 

permeti determinar zones i edificacions saturades, de manera que no es pugui autoritzar 

nous emplaçaments per infraestructures de telecomunicacions. 

 

1.6.2.2 Llicència d’obres 

 

La sol·licitud de llicència d’obres es dirigirà a l’Ajuntament corresponent, que no podrà 

concedir-la sense haver donat prèviament la llicència de instal·lació. A més, si les obres 

exigissin la ocupació del domini públic, tampoc es podria concedir la llicència d’obres 

fins que l’operador no obtingués l’autorització de la entitat titular dels béns que han de 

ser ocupats. 

 

1.6.2.3 Llicència d’obertura i funcionament 

 

Un cop finalitzada l’execució de les obres, l’operador ha de sol·licitar a l’Ajuntament la 

llicència d’obertura i funcionament, acompanyant la sol·licitud amb una certificació del 

tècnic director de les obres, amb el visat del col·legi professional corresponent, que 

acrediti la seva conformitat amb la llicència de instal·lació, així com la eficàcia de les 

mesures correctores. 

 

Finalment, una vegada ja s’ha obtingut la llicència d’obertura i funcionament, l’operador 

remetrà una copia a la Conselleria competent de telecomunicacions. 

 

 

1.7 ICT a l’interior dels edificis 
 

 Normativa aplicable i abast 

 

Segons el Real Decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns de 

telecomunicacions a l’interior dels edificis, no es concedirà llicència per a la construcció 

d’edificis, ni per la seva ampliació, modificació o reforma que comporti la seva rehabilitació 

integral si al projecte arquitectònic no se li preveu una instal·lació de una infraestructura comú 

per l’accés dels serveis de telecomunicació. 

 

 Evolució de les ICT 

 

Amb l’arribada de la televisió a finals dels anys 50, els veïns dels edificis volien la seva pròpia 

instal·lació de recepció de televisió. Això implicava col·locar una antena a la coberta i tirar cable 

d’antena per el pati interior o per la façana fins arribar al receptor de televisió. Aquest fet 

provocava un gran impacte visual i poca optimització dels recursos i l’espai. 

 

En el 1966 va entrar en vigor la llei d’antenes col·lectives, d’obligada aplicació en els edificis de 

10 o més habitatges o amb més de 4 plantes. En aquesta llei, 49/1966, es defineixen aspectes com 

el nombre de tomes necessàries i els paràmetres de qualitat del senyal de cada una d’elles, la 

utilització de les antenes i la distància mínima entre elles, etc. Però en cap cas s’anomena la 

necessitat de integrar totes les instal·lacions dels serveis que necessita un edifici, així com la 

telefonia o altes serveis. 
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En el 1998, degut a una sèrie de problemes causats per així com es duien a terme les instal·lacions, 

es va redactar el Real Decret-Llei 1/1998, de 27 de Febrer, sobre les infraestructures comuns en 

els edificis de telecomunicacions, on ja es va fer un gran avanç en molts d’aspectes així com: 

 

• Igualtat d’oportunitats a tots els operadors 

• Abordar totes les instal·lacions de telecomunicacions de l’edifici, no sols el de televisió: 

Serveis de Telefonia Disponible al Públic y serveis de televisió dades i telefonia per 

xarxes cablejades. 

• Es discorre tota la infraestructura per zones comuns 

• Es defineixen diferents tipus de instal·lacions segons el tipus d’edificació 

• Es defineixen una sèrie d’elements presents a totes les instal·lacions: RITI, RITS, RITU, 

registres, canalitzacions, etc. 

• La topologia és estrella per tots els serveis. 

• Es defineixen els nivells màxims i mínims de senyals de televisió.  

 

Posteriorment va entrar en vigor una nova llei publicada en el RD 401/2003. En aquesta nova 

norma es flexibilitzen alguns criteris de disseny i connexió dels registres terminals de xarxa al 

RITI o RITU i es detallen els punts del projecte tècnic, protocol de probes i certificat de final 

d’obra, ja que ja es preveu la transició de la televisió analògica a la televisió digital terrestre. 

 

Finalment, en el 2011 es publica i entra en vigor la normativa vigent actual que pretén abastar els 

següents punts: 

• Incloure fibra òptica  

• Incorporar cables de parell trenats i permetre la convivència amb les xarxes tradicionals 

de parell de coure i cable coaxial. 

• Posar al dia la normativa de RTV per a que s’adapti a la situació actual de la TDT. 

• Contemplar el disseny de les ICT a edificis d’habitatges per a que s’adaptin i puguin 

evolucionar de manera òptima 

• Establir i normalitzar un protocol d’intercanvi de informació per el desplegament de 

xarxes dels diferents operadors entre ells i el projectista. 

 

Actualment s’entén com una infraestructura de telecomunicacions la que existeixi o s’instal·li per 

complir com a mínim, segons la llei 346/2011 de Telecomunicacions, les següents funcions: 

 

a) La captació i adaptació de senyals de radiodifusió sonora i televisió i la seva distribució 

fins els punts de connexió situats a diferents habitatges o locals, i la distribució dels 

senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit fins els punts citats de connexió. 

b) Proporcionar l’accés al servei de telefonia disponible al públic i als serveis que es puguin 

prestar a través de d’aquest, mitjançant la infraestructura necessària que permeti la 

connexió dels diferents habitatges o locals a les xarxes dels operadors habilitats. 

c) Proporcionar accés als serveis de telecomunicacions prestats per operadors de xarxes de 

telecomunicacions per cable, operadors de accés fixe sense fils i altres titulars de 

habilitacions que permetin l’establiment i explotació de xarxes públiques de 

telecomunicacions que pretenguin explotar mitjançant l’ús de infraestructures diferents a 

les utilitzades per l’accés als serveis contemplats a l’apartat anterior. 

 

Per tant, a l’hora de dur a terme el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions s’ha 

de tenir en compte l’any de construcció de cada edifici o bloc d’edificis per poder saber si té ICT 

o no i així preveure com s’arribarà a l’edificació a través de les canalitzacions. 
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 Instal·lació de infraestructures comuns a edificis ja construïts. 

 

Serà obligatòria la instal·lació de la infraestructura comú de telecomunicacions a edificis ja 

construïts quan passi qualque circumstància de les següents: 

 

a) El nombre d’antenes instal·lades, individuals o col·lectives, per la prestació dels serveis 

abans citats, sigui superior a un terç del nombre d’habitatges i locals. 

b) L’Ajuntament corresponent consideri perillosa o antiestètica la col·locació d’antenes 

individuals a un edifici. 

 

No serà obligatòria la instal·lació de la ICT a aquells edificis construïts que no tinguin les 

condicions per suportar-la, segons l’informe emès al respecte per l’Ajuntament corresponent. 

 

 Instal·lació de infraestructures individuals de telecomunicacions. 

 

En el cas d’edificis on no existeixi ICT i no estigui prevista la seva instal·lació o no s’hagi adaptat 

la preexistent, l’Ajuntament, a instància de l’interessat, atorgarà la llicència per la instal·lació de 

una infraestructura individual de telecomunicacions sempre que es segueixi el procediment i es 

compleixin els requisits de la llei. 

 

Així mateix, també donarà llicència per la instal·lació de infraestructures individuals de 

telecomunicacions als copropietaris de un edifici en règim de propietat horitzontal o, si fos el cas, 

als arrendataris que desitgin accedir als serveis de telecomunicacions. 

 

 

1.8 Els règims urbanístics especials a les infraestructures de 

telecomunicacions 
 

 Sòl rústic 

 

1.8.1.1 Normativa aplicable 

 

L'establiment i la posada en funcionament de xarxes de comunicacions electròniques en sòl rústic 

es regirà pel que preveu la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears i en les 

normes estatals, autonòmiques i locals que siguin aplicables. 

 

1.8.1.2 Autorització d'infraestructures de telecomunicacions en sòl rústic 

 

Les activitats vinculades amb les infraestructures de telecomunicacions es consideraran activitats 

relacionades amb les infraestructures públiques en el sentit de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del 

sòl rústic de les Illes Balears, fins i tot quan no siguin promogudes per una Administració pública. 

De conformitat amb el que disposa aquesta llei, per què les infraestructures de telecomunicacions 

siguin admissibles en sòl rústic hauran d'estar previstes en els instruments de planejament general 

o en els instruments d'ordenació territorial. 

 

En qualsevol cas, la llicència per al desplegament de xarxes de telecomunicacions en sòl rústic o 

de qualsevol altra xarxa de comunicacions per cable només s'atorgarà quan les esteses projectades 

vagin a ser subterrànies.  

 

 

Per altre part, les estacions radioelèctriques de telefonia mòbil no es podran situar en sòl rústic i 

en sòl rústic protegit a menys de 500 metres i 1000 metres, respectivament, de la distància 
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longitudinal d’una altra estació radioelèctrica de telefonia mòbil situada en sòl rústic, excepte en 

el cas que l’estació de què es tracti es trobi en règim d’ús compartit. 

 

 Àrees de protecció especial 

 

1.8.2.1 Normativa aplicable 

 

L'establiment i posada en funcionament de xarxes de comunicacions electròniques que afectin a 

alguna de les àrees regulades a la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais naturals i de règim 

urbanístic de les Àrees de protecció especial de les Illes Balears, hauran d'adequar al que estableix 

aquesta Llei i en les normes estatals, autonòmiques i locals que resultin d'aplicació. 

 

1.8.2.2 Autorització de les infraestructures de telecomunicacions en àrees de protecció 

especial 

 

El pas a través d'àrees naturals d'especial interès i d'àrees rurals d'interès paisatgístic d'esteses 

aèries telefòniques o corresponents a altres xarxes de comunicacions per cable només s'autoritzarà 

si per la Conselleria competent en matèria de telecomunicacions s'acredita la necessitat d'aquest 

pas. 

 

A les àrees naturals d'especial interès i en les àrees naturals de interès paisatgístic les 

infraestructures de telecomunicacions s'han de subjectar a les regles següents: 

 

a)  No es podran situar sobre penya-segats, roques o prominències del terreny. El seu 

emplaçament haurà d'escollir de manera que es minimitzi l'impacte de la instal·lació 

i del seu accés. 

b)  Sempre que sigui possible, les infraestructures s'han de fer d'acord 

amb la Tipuslogia edificable i els materials característics del medi rural de la zona on 

s'ubiquen. 

c)  Les instal·lacions no podran tenir més de dues plantes ni sobrepassar la alçada màxima 

de 7 metres. 

 

A les àrees d'assentament en paisatge d'interès només s'autoritzaran esteses de cable subterranis, 

a reserva de les excepcions que es puguin autoritzar per la Comissió Insular d'Urbanisme. 

 

1.8.2.3 Plans territorials insulars i soterrament d'esteses aeris en àrees d'assentament en 

paisatge d'interès. 

 

Els plans territorials insulars han de contenir un programa de transformació en subterranis de les 

esteses aèries existents en les àrees d'assentament en paisatge d'interès. 

 

 Àrees històrico-ambientals 

 

1.8.3.1 Normativa aplicable 

 

Les infraestructures de telecomunicacions existents en àrees històric-ambientals han de complir 

les normes establertes en la Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre adequació de les xarxes 

d'instal·lacions a les condicions històrico-ambientals dels nuclis de població, i en els plans 

urbanístics que s'aprovin en desenvolupament d'aquesta Llei. 
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1.8.3.2 Autorització d'infraestructures de telecomunicacions en àrees històrico-

ambientals mancades de pla especial de reforma de les xarxes d'instal·lacions. 

 

L'autorització de noves infraestructures de telecomunicacions, i la ampliació o reforma de les 

existents en una àrea històrico-ambiental mancada de pla especial de reforma de les xarxes 

d'instal·lacions només es podrà concedir sota les condicions previstes en un projecte de dotació 

provisional de serveis, per a l'aprovació caldrà que es compleixin els requisits de la Llei 6/1993, 

de 28 de setembre. 

 

Els projectes arquitectònics o les sol·licituds de llicències de restauració, rehabilitació, reforma o 

obra nova, modificació de les condicions de presa i connexió o de qualsevol element d'instal·lació, 

que afecten totalment o parcialment a una àrea històrico-ambiental mancada de pla especial de 

reforma de xarxes d'instal·lacions, de projecte de dotació de serveis , o de tots dos, han de tenir el 

contingut regulat de la Llei 6/1993, de 28 de setembre. 
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2 PROCEDIMENT DE COMPARTICIÓ DE LES 

INFRAESTRUCTURES 

 
A la pràctica, el que ha passat al territori espanyol és que com s’ha explicat anteriorment, 

Telefònica es va fer amb les infraestructures públiques d’Espanya amb una sèrie de condicions 

per no quedar-se amb el monopoli del país.  

 

D’aquesta manera, quan un operador vol desplegar una xarxa, a no ser que disposi de la seva 

pròpia canalització o estesa de cable, ha d’emprar majoritàriament les infraestructures de 

Telefònica i les ha de llogar mitjançant una sèrie de acords i contractes que estableix. 

 

Per dur a terme totes aquestes gestions, la companyia ha elaborat una plataforma web on, 

mitjançant un usuari i una contrasenya, els operadors poden accedir per veure tota la informació 

sobre les infraestructures de la companyia i fer totes les consultes que es desitgin per tal de poder 

accedir-hi.  

 

Quan es parla d’un usuari amb accés a la aplicació, es fa referència a un operador acreditat com 

a tal per la CNMC, el qual ho haurà de demostrar a l’hora de firmar el contracte amb Telefònica. 

 

2.1  MARCo 
 

L’oferta MARCo de Telefònica està composta per una sèrie de procediments que s’explicaran de 

forma resumida a continuació per a que un operador pugui fer ús de les infraestructures en 

possessió de Telefònica i la manera correcte de fer-ho. 

Els espais als que fa referencia són l’aplicació de NEON on es sol·liciten totes les sol·licituds que 

s’explicaran a continuació i l’aplicació ESCAPEX on es pot visualitzar la infraestructura 

espanyola de Telefònica segons la província i població. 

2.1.1 Objectiu 

 

Establir els criteris tècnics per la utilització i l’accés a la infraestructura civil de la planta telefònica 

i a les centrals telefòniques, per la instal·lació de cables per part d’altres operadors de 

Telecomunicacions (amb l’objectiu de facilitar el desplegament de xarxes). 

 

Aquesta oferta majorista de infraestructura civil proporcionarà altres operadors la possibilitat 

d’emprar galeries de cables, càmeres 0, conductes, càmeres de registre, arquetes i postes, damunt 

els que té dret de ús Telefònica. 

 

2.1.2 Components del servei 

 

El servei MARCo està compost per dos serveis diferenciats: 

 

2.1.2.1 Servei d'Informació de conductes i altres infraestructures d'obra civil (SICO) 

 

Permet als operadors conèixer la infraestructura d'obra civil i els postes a les zones 

de cobertura definides en l’aplicació. L'operador ha de donar-se d'alta al servei de 

conformitat amb els requisits exigibles. 
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El servei SICO consta de dues parts: 

 

• Servei d'Informació d'Infraestructures, facilitat a través del sistema 

ESCAPEX. Per a l'accés a ESCAPEX s'ha implementat un enllaç a NEON que 

permet a l'operador navegar en aquests sistemes segons la província 

seleccionada i amb visibilitat de les centrals incloses en el servei. 

Mitjançant aquest servei els operadors poden accedir a informació sobre les 

xarxes d'alimentació, distribució, sortides laterals i xarxa de dispersió quan es 

trobi canalitzada i en domini públic. 

 

• Servei d'Informació de Vacants (SIV), que ofereix a l'operador sol·licitant 

la informació puntual més aproximada possible sobre l'existència de capacitat 

vacant en l'àmbit d'infraestructures de conductes i registres sol·licitat, amb 

indicació de la disponibilitat d'aquesta capacitat. L'operador pot sol·licitar el 

servei a les zones on tingui visibilitat, però no pot requerir entre pals, o entre 

pals i registres, ja que en aquests casos serà necessari realitzar un projecte 

d'enginyeria de planta exterior per a l'estudi mecànic de la línia de pals , el que 

haurà de gestionar durant el Servei d'Ús Compartit d'Infraestructures (SUC). 

 

2.1.2.2 Servei d'Ús Compartit d'Infraestructures (SUC) 

 

Permet als operadors sol·licitar l'ús compartit d'infraestructura d'obra civil i postes 

d'acord amb la cobertura i àmbit d'aplicació definits en l'apartat 2. 

2.1.3 Servei de informació de infraestructures 

 

Telefònica posa a disposició dels operadors a través del sistema ESCAPEX informació 

relativa a les infraestructures d'obra civil, amb independència del tipus de central a la qual 

pertanyin, incloent entre altres aspectes d’informació sobre les característiques tècniques i 

físiques de la infraestructura, així com sobre l'espai disponible en les seves canalitzacions, 

càmeres, arquetes, conductes o qualsevol altra instal·lació rellevant. 

 

Aquesta informació s'ha de mantenir actualitzada sense necessitat que els operadors ho 

sol·licitin. En qualsevol cas, quan un operador constati defectes o mancances en la 

informació subministrada per Telefónica en relació amb aquestes infraestructures, pot requerir 

a Telefónica la seva esmena en un termini no superior a un mes. 

 

L'operador ha de comunicar via NEON les deficiències o mancances que identifiqui a la 

informació que es troba disponible a ESCAPEX, inclosa la que en relació a espais 

vacants s'ha d'incorporar després de la intervenció física en les infraestructures. Les diferents 

fites des de la comunicació de l'operador fins a la resolució de la incidència quedaran 

registrades amb la seva data i nombre d'incidència en el sistema de provisió. 

 

2.1.4 Servei de informació de vacants (SIV)  

 

Els operadors podran sol·licitar aquest servei a les zones de cobertura del servei MARCO. Per 

facilitar la gestió, a cada sol·licitud l’operador podrà sol·licitar informació sobre la capacitat 

vacant a la canalització entre registres fins a un màxim de 40 registres connectats entre si i de 

manera consecutiva. Cada ramificació de la xarxa s’analitzarà en sol·licituds separades. 

 

L’operador introdueix la sol·licitud a NEON, complimentant les següents dades: 

 

-Província: es selecciona una província en el menú desplegable 

-Central: s’especifica una central dins la província seleccionada. 
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Figura 1. Alta SIV 

 

Llavors s’emplenen les dades que es volen demanar a la sol·licitud. Es selecciona el tipus de 

registre identificant-lo amb el nombre que apareix en el sistema gràfic, i en el cas de les arquetes 

que no disposin de nombre, s’introdueix la direcció física i el nombre ID.  

 

NEON automàticament omplirà la resta de camps de sol·licitud: Codi, nom, CIF de l’operador i 

data de sol·licitud. Finalment, NEON valida que l’operador complimenta totes les dades i crea 

automàticament un Nombre de Sol·licitud e informa a l’operador d’aquest i de la data límit de 

contestació del formulari per part de Telefònica (10 dies laborals). 

 

Seguidament, es guarda la sol·licitud de l’operador en estat Pendent, de manera que podrà ser 

consultada per l’operador i per Telefònica. 

 

El GGCAN analitza si existeixen conductes vacants en la canalització de unió entre els registres 

sol·licitats per l’operador i complimenta per cada registre si existeix capacitat disponible, omplint 

amb una de les següents possibilitats: 

 

-Existeix capacitat vacant 

-No hi ha garanties de capacitat vacant 

-Dades errònies a l’identificar un registre 

-Dades errònies: Registre no consecutiu 

 

Un cop omplert aquest formulari, NEON validarà que tots els registres estan informats i passarà 

la sol·licitud a l’estat Finalitzada i remetrà un correu electrònic a l’operador indicant-li que ja 

disposa de la contestació de la sol·licitud en NEON. 
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2.1.4.1 Cronograma de sol·licitud de informació de vacants 

 
Figura 2. Sol·licitud SIV 

 

2.1.4.2 Actualització de la informació 

 

Quan els operadors o Telefònica intervinguin en les infraestructures per a la realització de 

replantejaments, la instal·lació de cables o el desenvolupament de tasques de manteniment, 

Telefónica ha d'actualitzar en el seu sistema de provisió ESCAPEX la informació sobre aquestes 

infraestructures i sobre els recursos emplaçats.  

L'actualització d'aquesta informació en els sistemes de provisió de Telefónica haurà efectuar en 

el termini màxim de 15 dies laborables a comptar des de la data en què s'hagi efectuat la 

intervenció en les infraestructures, ja sigui motivada per replantejaments, instal·lacions de cables 

o actuacions de manteniment tant per part de Telefónica com dels operadors. 

 

2.1.5 Servei de ús compartit de infraestructures 

 

En aquest apartat es descriuen les condicions de prestació del servei de ús compartit de les 

infraestructures de Telefònica, segons la modalitat de replanteig conjunt ja que en el cas pràctic 

es farà servir aquesta degut a que és la primera Sol·licitud d’Ús Compartit que es sol·licita. 

 

Es pot observar en el cronograma del procediment general de provisió d’ús compartit que s’haurà 

de seguir pas a pas per poder arribar a emprar les canalitzacions desitjades, en qualsevol de les 

modalitats. 
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Figura 3. Cronograma SUC 

 

2.1.5.1 Tramitació de les sol·licituds SUC 

 

Els operadors poden tramitar les seves sol·licituds en NEON tots els dies laborals. Aquestes 

sol·licituds passen immediatament a l’estat Pendent de Validació, data T0. 

 

Igual que amb les SIV, l’operador identificarà els registres i postes amb continuïtat, incloses totes 

les branques necessàries, fins a un màxim de 40 registres i postes. 

 

Com es pot observar a les següents imatges, tan el GGCAN com l’operador poden realitzar les 

següents accions a NEON: 
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1. Consultar les Sol·licituds de Ús Compartit, mitjançant qualsevol dels camps que es veuen 

a la següent imatge: 

 

 
Figura 4. Consulta SUC 

 

2. Tramitar les Sol·licituds de Ús Compartit complimentant les dades necessàries segons 

l’estat en el que es trobin. 

 

 
Figura 5. Sol·licitud d’ús compartit 

 

 

3. Annexar i descarregar els documents associats a una sol·licitud. 
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Figura 6. SUC en estat pendent de validació 

 

L’operador podrà anular la seva SUC fins que es trobi a l’estat SUC confirmada, amb o sense cost 

depenent de l’estat de la sol·licitud. Així mateix, també podrà sol·licitar la baixa a partir de que 

la sol·licitud es trobi a l’estat SUC confirmada, el que suposarà la baixa en facturació i en el 

sistema gràfic. 

 

Telefònica podrà anular automàticament les sol·licituds que durant més de 6 mesos s’hagin estat 

mantenint a NEON en un estat pendent de l’operador sense que aquest les avanci d’estat. 

 

2.1.5.2 Informació a incorporar a les sol·licituds 

 

Així com s’ha explicat a les SIV, a l’hora de fer una SUC l’operador també ha d’indicar la 

província i la central on es realitza la sol·licitud i complimentar la següent informació: 

 
PROVÍNCIA:   NOM:   

Nº TIPUS DE 

REGISTRE 

IDENTIFICACIÓ 

REGISTRE/POSTE 

ÚS CABLES 

CAPACITAT, 

DIÀMETRE:  

xxx FO, xxx mm || 

xxx FO, xxx mm 

ELEM.PASSIU: 

PES-DIMESIONS 

xxx Kg xx-yy-zz cm 

1 OPERADOR OPERADOR OPERADOR OPERADOR OPERADOR 

Taula 1. Capçalera SUC 

 

a) Tipus de registre o poste 

 

S’especificarà el tipus de càmera, arqueta o poste que figura en el sistema de informació de 

Telefònica. 

 

A ESCAPEX el tipus es troba a l’atribut Tipus que es pot observar a la pantalla quan es selecciona 

un element en concret. L’etiqueta de les CR, arquetes i postes que apareixen a la pantalla devora 

dels elements, és l’identificador principal. 
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Figura 7. Descripció d’un registre 

 

Si es tracta d’un poste, s’identifica amb l’atura, un codi segons sigui de formigó o fusta i una 

descripció.  

 
Taula 2. Tipus de postes 

 

Els tipus de registres que es poden seleccionar segons els diferents codis que apareixen a 

ESCAPEX són els següents: 

 

TIPUS DE REGISTRE IDENTIFICACIÓ 

CR gBR ARQ BR, CR BR, CRgBR 

CR gBRF CR BRF, ARQ BR PREF, CR gBR PREFA 

CR gLR CR LR, CR Glr 

CR gJR CR JR,CR gJR 

CR gTR CR TR,CR gTR 

CR gABP ARQ ABP, CR ABP, CRgABP, CR gABPF 

CR gLP ARQ LP, CR LP, CR gLP 

CR gJP CR JP, CR gJP 

CR gTP CR TP, CR gTP 

Arq. D ARQ D, ARQ D PREF 
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Arq. DFO ARQ DFO, CR DFO 

Arq. DFOC ARQ DFO-C 

Arq. H ARQ H, ARQ H PREF 

Arq. M ARQ M, ARQ M PREF 

Arq. IPC ARQ IPC 

Arq. NN ARQ NN 

Arq. F ARQ F 

Arq. S ARQ S 

CR IPC CR IPC 

CR NN CR NN 

Altres registres Sense identificar 
Taula 3. Tipus de registres 

 

b) Identificació de Registre o Poste 

 

Les cambres de registre, pals i arquetes solen tenir un altre nombre que és el que s'utilitza per a 

consultar i buscar els elements d'infraestructura en cada àrea de central. Aquest número es mostra 

escrit sobre d'aquests elements, i és la dada que ha de informar-se en aquest camp. Quan se 

sol·licitin registres o pals que no presentin aquesta informació, s'ha d'emplenar el camp amb 

l'adreça on aquests estiguin situats (carrer i número).  

 

Si a més l'Operador desitja sol·licitar una sortida lateral des d'una CR o arqueta, s'ha d'identificar 

en aquest camp, informant el nombre ID-Identificador principal (en ESCAPEX) de la sortida 

lateral. Per exemple: CR 321 sal. lat. ID123456. 

 

c) Ús del registre 

 
En aquest camp es codifica l’ús del registre especificant una de les següents opcions: 

 
Taula 4. Usos del registre 

 

L’ús del registre d’entrada significa que és necessari interceptar el registre amb la canalització de 

l’operador. L’ús de sortida s’empra per indicar que es el registre des del que es sol·licita una 

sortida lateral per tirar el cable de l’operador cap al client (façana o arqueta ICT), poste o registre 

des de on l’operador pot sortir cap a una galeria de serveis, utilitzant la canalització existent de 

Telefònica, sense haver de foradar cap paret. 

 

Si es tracta de un poste, es codificarà mitjançant aquestes opcions: 

 

 
Taula 5. Usos dels postes 
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d) Cables 

 

Cal especificar la capacitat i diàmetre del cable que passarà pel registre/pal, o que entrarà al 

registre o s'ubicarà al pal d'inici, o sortirà cap al client. En els registres en què hagi caixa 

d'entroncament (Emp) o divisors (Div), un cable entrarà al registre i diversos sortiran per les 

diferents branques, i la capacitat i diàmetre dels mateixos s’indicaran separats amb "||" (xxxFO, 

xxx mm || xxxFO, xxx mm). Al Pal, a més de la caixa d'entroncament o de divisors, podria situar-

se una caixa terminal òptica (CTO). 

 

e) Elements passius 

 

S’ha d’especificar el pes i les dimensions de l’element passiu que s’ubica en el registre o poste. 

El format és el següent: xxx Kg xx-yy-zz cm. 

 

• En qualsevol tipus que l'ús sigui P (en pas) l'operador no podrà omplir aquest camp.  

• En les arquetes H, F i M, d'acord amb la normativa, no es poden ubicar elements passius, 

per la qual cosa no es permet omplir aquest camp.  

• Per a la resta de registres que no siguin arquetes H, F i M és obligatori omplir aquest 

camp si l'ús és Emp o Div. I opcional si l'ús és S o I.  

• En pals només s'ha d'emplenar aquest camp si l'ús és Emp, Div o CTO. 

 

f) Plànol esquemàtic  

 

Finalment s’ha d’adjuntar un plànol que és la representació gràfica del formulari de sol·licitud 

d'ús compartit, i ha de tenir un format similar al de la figura que es mostra a sota. En el plànol 

s'ha d'incloure la següent informació: 

• S'han d'identificar les cambres de registre i els pals. Per al cas de les arquetes, si no tenen 

nombre (i en les que pugui existir confusió), s'ha d'informar la direcció (carrer i número) 

i el nº ID-Identificador principal (en ESCAPEX). 

• S'informarà de l'ús de cada registre o pal, principalment si és d'entrada (cal interceptar el 

registre amb canalització de l'operador), o sortida (registre de sortida lateral utilitzat per 

l'operador per tendir seu cable cap al client, o registre des on l'operador pot sortir cap a 

galeria de serveis, utilitzant la canalització existent de Telefónica, sense haver de perforar 

cap paret), o si és inici o final de línia (pals). 

• Quan el registre sigui de sortida, s'identificarà la canalització de sortida lateral que 

l'Operador va ocupar amb el número ID-Identificador principal (en ESCAPEX). 

• Quan l'Operador sol·liciti la canalització de sortida a galeria, s'ha de dibuixar la galeria 

també en el pla i s'ha d'identificar amb el número ID-Identificador principal (en 

ESCAPEX). 

• S'informarà de les dimensions de cada element passiu on existeixi, i de la capacitat i 

diàmetre del cable a cada tram de canalització d'unió entre registres. 

• Si la SUC inclou pals, l'operador ha d'informar de les següents dades del cable que es va 

a estendre en els mateixos:  
- Capacitat i diàmetre del cable.  

- Tipus de cable indicant el tipus de coberta.  

- Si el cable és auto suportat i, si porta cable suport, el tipus.  

- Pes nominal del cable (Kg / km). 

- Tensió màxima d'estesa. 

• En el cas extraordinari que hi hagi una canalització unint dos clients sense registres, o per 

a la canalització d'unió d'un registre a una galeria de serveis, l'operador ha d'especificar 

clarament en el pla quins clients uneix la canalització, o quin client està unit directament 

amb canalització a la galeria. S'ha d'identificar amb el número ID-Identificador principal 

(en ESCAPEX). 
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• Quan l'operador hagi sol·licitat l'estesa de cable des sala OBA (amb sala OBA dins de la 

central o ubicació distant en parcel·la), aquest ha de figurar també en el pla, amb la 

capacitat del cable sol·licitat. 

• Si l'Operador necessita accedir a registres pertanyents a diferents àrees de central, ha de 

sol·licitar-ho mitjançant diferents SUC. En aquests casos l'operador ha d'incloure en el 

Pla esquemàtic, així com posteriorment en la Memòria descriptiva de l'SUC, els números 

de la / SUC (i la central a la qual pertanyen) a la / que està lligada, indicant la primera 

CR, arqueta, o pal de la / es mateixa / es. Si encara aquestes SUC no han estat sol·licitades 

es desconeixerà el nombre, per la qual cosa s'haurà d'indicar amb una nota que es van a 

sol·licitar, indicant igualment la primera CR, arqueta, o pal.  

• Quan l'Operador sol·liciti la instal·lació de cables a subconductes que ja li van ser 

assignats, en el pla de la segona o successives sol·licituds haurà de figurar, en tots els 

registres afectats, al camp "Identificació del registre o pal", el nombre de la SUC inicial. 
 

 
Figura 8. Plànol esquemàtic 

 

2.1.5.3 Validació les sol·licituds 

 
El GGCAN (Operacions) ha de validar que és correcta la sol·licitud realitzada per l'operador, i 

rebutjar aquesta sol·licitud si és incorrecta, indicant el motiu en el camp observacions perquè 

l'operador pugui corregir-la. 

 

Si la sol·licitud és incorrecta, el GGCAN (Operacions) ha de marcar amb una X en NEON, a la 

columna Incorrecte, el o els registre/s o pal/s incorrectes, indicant el motiu de la incorrecció a la 

columna Observacions. Després el GGCAN ha de seleccionar Rebutjar, de manera que la 

sol·licitud passarà a l'estat Incorrecta (Data rebuig). 

 

El termini per a validar la sol·licitud és de 10 dies des de To (tot i que el termini disponible per 

realitzar el replanteig comença a comptabilitzar-des To). 
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Hi ha un nivell d'interlocució per via telefònica (902 090 241) al qual pot recórrer l'Operador des 

del moment en què una SUC sigui declarada incorrecta per segona vegada. En aquests casos, 

s'admet l'ampliació del SLA establert per a la validació de sol·licituds en dos dies addicionals als 

10 inicialment previstos. 

 

Quan Telefónica declari incorrecta una sol·licitud per suposar un suposat ús inadequat del servei 

majorista, ha de justificar clarament el motiu del rebuig abans de 10 dies, així com dur a terme la 

re-avaluació de la sol·licitud abans de 5 dies després de la correcció o aportació d'informació 

aclaridora. Si segueix considerant que és incorrecta haurà de motivar detalladament en NEON 

perquè l'Operador pugui informar la CNMC del rebuig i els motius en cas de sol·licitar la seva 

intervenció. 

 

2.1.5.4 Replanteig Conjunt 

 

L'objectiu del replanteig és confirmar la disponibilitat efectiva d'espai en els registres i pals. 

Aquesta tasca la poden dur a terme els operadors de forma conjunta amb personal de Telefònica, 

o bé, de forma autònoma, és a dir, sense la intervenció de Telefónica. 

 

Com s’ha indicat anteriorment, s’explicarà el replanteig conjunt, amb el personal de Telefònica, 

ja que és la primera vegada que es du a terme una sol·licitud de ús compartit i és obligatori fer-

ho amb aquesta modalitat. 

 

a) Gestió del replanteig conjunt 

 

Un cop s’ha validat la sol·licitud, el termini per a proposar cita de replanteig és de 10 dies com a 

màxim des de la data To (en 10 dies comptabilitzats des To cal validar la SUC i proposar la data 

de replanteig). 

En seleccionar una sol·licitud, NEON mostra en pantalla a GGCAN (Operacions) el Formulari 

Cita Replanteig, en el qual s'han d'emplenar les següents dades perquè l'Operador pugui consultar-

ho en NEON: 

• Nom, telèfon fix i mòbil, adreça electrònica del coordinador tècnic de Manteniment Planta 

Exterior de la província (persona que realitzarà el replanteig conjunt). 

• Data i hora. 

• Observacions: Lloc on es començarà el replanteig. 

 

El GGCAN introdueix la data de Proposta de replanteig a NEON passant la sol·licitud a l'estat 

Data Proposta Replanteig. NEON activarà aturada de rellotge fins que l'Operador contesti. 

 
L'operador pot acceptar la data, passant la sol·licitud a l'estat Cita de replantejament acceptada 

(Data Replanteig Acordat), o bé rebutjar-la, passant la sol·licitud a l'estat Cita de replantejament 

rebutjada (Data Rebuig Replanteig). Si l'operador ni ha rebutjat ni acceptat la data de replanteig 

proposta 72 h abans d'aquesta data, NEON li enviarà un missatge d'avís, i si continua sense fer-

ho 48 h abans d'aquesta data, NEON s'entendrà que la data proposada ha estat rebutjada, passant 

automàticament la SUC a l'estat Cita de replantejament Rebutjada. L'operador haurà de 

comunicar-se amb GGCAN mitjançant correu electrònic (opermarco@telefonica.es) per acordar 

una nova data de replanteig. GGCAN filtrarà les sol·licituds per estat Cita de replantejament 

rebutjada i introduirà en NEON la nova data per a la cita de replanteig. 

 

b) Execució del replanteig conjunt 

 
El replanteig conjunt s'ha de fer abans dels 30 dies laborables des de la data To, de manera 

conjunta per Telefònica (de la província de la sol·licitud) i l'Operador. Es realitzaran els 

replantejaments de les SUC que es trobin en estat Cita de replantejament acceptada (Data 

Replanteig Acordat). 
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Documents que la unitat provincial (de la província de la sol·licitud) ha de portar al replantejament 

(enviats per GGCAN): 

 

• AnexoActadeReplanteo.xls: full Excel en la qual figuren les dades de la sol·licitud i tota 

la informació addicional que GGCAN hagi inclòs. És necessari dur-lo imprès perquè es 

puguin realitzar anotacions de camp durant el replanteig 

• Plànol abans de replanteig, que s'utilitzarà en el replanteig. 

• Acta de replanteig: 2 còpies, sense omplir, una d'elles per a l'Operador. 

 

Les unitats provincials hauran de comunicar a GGCAN qualsevol incidència i costos addicionals 

que sorgeixin durant el replanteig o abans del replantejament (pe. Obra per descobrir tapes), que 

en algun cas podria no permetre continuar amb el mateix fins a la seva resolució. 

 

c) Activitats durant el replanteig de registres (cambres i arquetes) 

 

Els registres que s'obrin durant el replantejament s'apuntaran en el full de l'annex de l'Acta de 

replanteig i Pla esquemàtic. 

 

Durant el replantejament dels operadors podran baixar a les CR només si estan igualment equipats 

que el personal de Telefónica, en compliment de la normativa de PRL. 

 

1.  Obertura i neteja de registres 

 

És d'obligat compliment la normativa de PRL per a treballs en recintes subterranis (senyalitzar, 

prova de gasos, omplir el comunicat de seguretat de treballs en CCRR, etc.) 

Les següents incidències i costos addicionals es podrien facturar a l'Operador i s'han de comunicar 

al GGCAN: 

 

• Utilització dels serveis d'una empresa de pous, quan sigui necessari, si per l'estat de la CR 

no és factible la neteja per personal propi o de les EECC de Telefónica. 

• Els costos de grua municipal per a la retirada de vehicles, quan estiguin correctament 

estacionats. Es passarà la factura a Telefònica. 

• Treballs d'obra civil per descobrir registres que hagin estat tapats per l'asfalt o voreres. 

• Si els treballs de replanteig es duen a terme en festiu per exigències dels organismes 

públics, la factura del replanteig s'incrementarà en un 40%. 

• Si els treballs de replanteig es duen a terme en horari nocturn per exigències dels 

organismes públics, la factura del replanteig s'incrementarà en un 20%. 

 

Tot i que la gestió de permisos ha de ser anterior a la proposta de data de replanteig, pot ser 

necessària l'obertura d'algun registre no previst, que requerís d'un permís addicional. En aquest 

cas cal que la unitat provincial ho comuniqui a GGCAN per poder incorporar a NEON la 

incidència. 

 

S'ha d'anotar a mà en el paper imprès amb el AnexoActadeReplanteo.xls els registres que s'han 

obert, així com les possibles incidències associades als mateixos. 

 

2. Comprovació de l'estat de conservació de les infraestructures  

 

Les unitats provincials han d'anotar a mà en el paper imprès amb AnexoActadeReplanteo.xls 

l'estat dels registres que s'han obert. A més repararan després del replanteig, el més ràpid possible, 

qualsevol avaria en les infraestructures que es detecti en la inspecció visual. 
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3. Confirmació de l’ús dels registres  

 

S'ha de confirmar amb l'operador, d'acord amb la sol·licitud (dades a l'annex acta de replanteig), 

l'ús dels registres, on col·locarà l'Operador els seus elements passius (en quin registre i lloc a 

l'interior del mateix), les característiques tècniques dels elements i diàmetre dels cables que 

l'Operador utilitzarà. S'ha de comprovar la capacitat dels registres segons les dimensions dels 

elements que s’instal·laran a l'interior. Les unitats provincials han d'anotar a mà en el paper imprès 

amb AnexoActadeReplanteo.xls qualsevol comentari, així com qualsevol modificació de la SUC 

que sorgeixi durant el replantejament. 

 

S'han de seguir les recomanacions de la Normativa Tècnica de l'oferta, tenint en compte que no 

poden col·locar-se caixes terminals òptiques (CTO), en què calgui manipular altes de client, a 

l'interior d'una càmera de registre o arqueta. Únicament poden instal·lar aquests elements en els 

registres de l'Operador titular. 

 

Els elements passius (caixes d'entroncament i divisors òptics), sempre que hi hagi espai 

disponible, sí que poden col·locar-se en totes les cambres de registre i en les arquetes tipus D. No 

es permet ni en les arquetes tipus H, F ni M. Les unitats provincials han d'anotar a mà en el paper 

imprès amb AnexoActadeReplanteo.xls qualsevol comentari. 

 
4. Cessió d'espai  

 

Telefònica ha de cedir tot l'espai en les canalitzacions excepte la reserva prevista prevista per ells 

que es troba al contracte de l'oferta MARCo. Es comprovarà mitjançant inspecció visual si hi ha 

capacitat disponible per cedir. A la xarxa d'alimentació i distribució (a excepció de les sortides 

laterals) es cedeix a l'operador, si estan disponibles, un o diversos subconductes en cada tram de 

canalització. Si no es troben subconducte/s disponible/s, però sí que hi ha conducte/s lliure, 

l'operador ha de instal·lar els seus subconductes abans d'estendre el cable.  

 

A les sortides laterals de la xarxa de distribució (entre un registre i façana, pal, arqueta ICT o 

habitatges), així com a la xarxa de dispersió, per als casos en què sigui propietat de Telefónica (o 

ostenti dret d'ús) i sigui canalitzada, s'han de compartir conductes sense necessitat d'instal·lar 

subconductes.  

 

Si no hi ha capacitat vacant per cedir, s'indicarà a l'annex i en el pla. 

 

Quan es constati que una secció de canalització presenta tots els seus conductes parcialment 

ocupats per cables, Telefònica ha de comunicar a l'operador el grau d'ocupació del conducte amb 

més disponibilitat d'espai perquè aquell pugui avaluar la viabilitat d'instal·lar un cable addicional, 

facilitant en particular les dimensions del conducte i el nombre i diàmetre dels cables instal·lats 

en el seu interior. 
 

5. Actualització del Plànol esquemàtic 

 

Cal anotar a mà en el Plànol esquemàtic, tant les unitats provincials com l'Operador, i només per 

a les CR i ARQ que s'obrin, el nº de conducte/subconducte assignat a l'operador. Ja que hi podria 

haver certa confusió sobre quina és l'orientació dels registres, s'haurà d'arribar a un acord durant 

el replantejament. També s'ha d'assenyalar a mà al plànol el tram de canalització on l'operador ha 

d’instal·lar els subconductes. 
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d) Activitats a realitzar a NEON per el GGCAN després del replanteig 

 

1. Càrrega de fitxers i emplenament de dades 

 

El GGCAN ha de carregar a NEON els fitxers enviats per les unitats provincials en la SUC en 

què s'ha realitzat el replanteig i que es troba en l'estat Cita de replantejament acceptada. 

Així mateix ha d'analitzar les dades enviades per les unitats provincials en els fitxers i omplir les 

dades següents: 

 

 - nombre de càmeres de registre que s'han obert. 

 - nº d'arquetes que s'han obert. 

 - nombre de pals que s'han visitat. 

 - etc. 

 

2. Actualització de l'estat de la sol·licitud 

 

Si la sol·licitud és viable (passa a l'estat Replanteig realitzat viable, Data replanteig realitzat) el 

GGCAN (Operacions) ha de seleccionar ACCEPTAR a NEON. En canvi, si la sol·licitud és 

inviable (passa a l'estat Replanteig realitzat Inviable, Data replanteig realitzat) el GGCAN 

(Operacions) ha de seleccionar REBUTJAR, donant-se per finalitzada la SUC. 

Si es produeixen costos addicionals en el replanteig, o bé la sol·licitud inclou pals i cal realitzar 

un projecte per Enginyeria, el GGCAN ha de seleccionar PROJECTE passant la SUC a l'estat 

Projecte específic, Data Projecte específic) per informar de la valoració del projecte en NEON. 

S'han d'emplenar les següents dades i seleccionar ACCEPTAR, passant la SUC a l'estat 

Replanteig realitzat viable, Data replanteig realitzat: 

 

- nombre de càmeres de registre que s'han obert. 

- nº d'arquetes que s'han obert. 

- nombre de pals que s'han visitat. 

- Identificació del projecte específic. 

- Cost segons projecte específic. 

- Detall. 

 

3. Inclusió de ruta alternativa 

 

Quan s'hagi identificat una ruta alternativa o bé l'operador hagi proposat una altra solució, el 

GGCAN comunicarà la ruta alternativa per correu al contacte tècnic de l'operador amb còpia a la 

bústia de SPON, que haurà de ser acceptada per l'Operador per correu electrònic a la bústia 

opermarco@telefonica.es (TE_OPERMARCO). L'operador haurà de modificar la SUC quan 

carregui la Memòria descriptiva (MD) i l'Acta de replanteig (AR). 

 

L'operador pot proposar una solució alternativa via NEON o per correu electrònic a la bústia de 

GGCAN opermarco@telefonica.es (TE_OPERMARCO), ja sigui perquè l'operador elimini amb 

posterioritat registres, o bé proposi una altra ruta o fins i tot construeixi un tram de canalització. 

El GGCAN ha d'escanejar conjuntament tots els correus en el fitxer de l'annex per carregar en 

NEON, per després passar la SUC a l'estat Replanteig Realitzat viable, continuant-se amb el 

procés.  

 

Si en qualque cas no quedés una altra opció, la sol·licitud es consideraria inviable (la sol·licitud 

passaria a l'estat Data replanteig realitzat), i el GGCAN (Operacions) seleccionaria REBUTJAR, 

donant-se per finalitzada la SUC. 
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2.1.5.5 Memòria descriptiva de l’operador 

 

Un cop finalitzat el replanteig l'Operador ha de carregar a NEON una memòria descriptiva i l'Acta 

de replanteig signada (en format pdf) per a les SUC que es trobin en estat Replanteig realitzat 

viable. 

 
L'Acta de replanteig es firma durant el replanteig pels assistents, però l'operador ha de lliurar el 

document signat pel personal responsable de l'operador, i carregar-ho a NEON. Si hi ha diverses 

actes, es lliuraran juntes en un únic fitxer. 

 

La Memòria descriptiva es compon del Pla Esquemàtic modificat (Pla després del 

replantejament) i de les dades de la Sol·licitud d'Ús Compartit modificats. 

 
Quan sigui necessària la modificació de la sol·licitud d'ús compartit perquè durant el 

replantejament, per problemes tècnics, es decideixi modificar la ruta, l'operador ha de modificar 

els registres/pals que hagin variat, incloent els nous registres/pals que no estiguessin previstos en 

la sol·licitud inicial, podent-se superar en aquest cas el màxim de 40 registres/pals. 

 

S'identificaran els registres/pals nous de la mateixa manera que en la sol·licitud inicial. En el cas 

de les CR i pals s'identificaran amb el número i, en el cas de les arquetes si no estan numerades, 

amb el número ID-Identificador principal (en ESCAPEX). 

 

Si cal substituir pals o instal·lar subconductes, l'operador també ha de modificar les dades de la 

sol·licitud per informar del detall. S'ha d'informar dels trams on es van a instal·lar subconductes 

entre registres (quan l'Operador instal·li els seus cables durant la fase d'ocupació haurà d'instal·lar 

abans els subconductes, quan sigui procedent segons la normativa), o s’hagi de substituir el pal, 

segons s'hagi decidit durant el replantejament. Si l'Operador ha d’eliminar registres, ja que NEON 

no permet deixar línies en blanc, els registres eliminats s'han d'anar substituint pels registres en 

última posició. 

 

A més de modificar la SUC, l’operador ha de carregar un nou Plànol esquemàtic: "Plànol després 

del replanteig" (fitxer en format pdf). 
 

El Plànol després del replanteig és la representació gràfica del formulari de sol·licitud d'ús 

compartit. L'operador ha d'afegir tota la informació necessària, podent ocupar diversos fulls. En 

particular ha d'incloure la informació següent (ja inclosa en el pla abans del replanteig): 

 

• S'han d'identificar les cambres de registre i els pals. Per al cas de les arquetes, si no tenen 

nombre i en les que pugui existir confusió, s'ha d'informar la direcció (carrer i número), i 

número ID-Identificador principal (en ESCAPEX). Ha de coincidir amb les dades de la 

SUC.  

 

• S'ha d'informar l'ús de cada registre o pal, principalment si és d'entrada (cal interceptar el 

registre amb canalització de l'operador), o sortida (registre de sortida lateral utilitzat per 

l'operador per tendir seu cable cap al client, o registre des d'on l'operador pot sortir cap a 

galeria de serveis, utilitzant la canalització existent de Telefónica, sense haver de perforar 

cap paret), o si és inici o final de línia (quan es tracti de pals).  

 

• Quan el registre és de sortida, s'identificarà la canalització de sortida lateral que 

l'Operador va ocupar amb el número ID-Identificador principal (en ESCAPEX).  

 

• Quan l'Operador sol·liciti la canalització de sortida a galeria, s'ha de dibuixar la galeria 

també en el pla i s'ha d'identificar amb el número ID-Identificador principal (en 

ESCAPEX).  
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• S'informarà de les dimensions de cada element passiu on hi hagi i en cada tram de 

canalització d'unió entre registres la capacitat i diàmetre del cable. 

 

• Si en la SUC hi pals, l'operador ha d'informar de les següents dades sobre el cable que va 

a tendir en els mateixos:  

 

 - Capacitat i diàmetre del cable.  

 - Tipus de cable, indicant el tipus de coberta.  

 - Si el cable és auto suportat i si porta cable suport, el tipus.  

 - Pes nominal del cable (Kg/km).  

 - Tensió màxima d'estesa. 

 

• Per al cas extraordinari en què hi hagi una canalització unint dos clients sense registres, 

o per a la canalització d'unió d'un registre a una galeria de serveis, l'operador ha 

d'especificar clarament en el pla quins clients uneix la canalització, o quin client està unit 

directament amb canalització a la galeria. S'ha d'identificar amb el número ID-

Identificador principal (en ESCAPEX). 

 

• Quan l'operador sol·liciti l'estesa de cable des sala OBA, ha de figurar també en el pla 

aquesta necessitat, especificant-se la capacitat del cable sol·licitat i la sala OBA. 

 

• Si l'operador necessita sol·licitar registres pertanyents a diferents àrees de central, ho ha 

de fer en SUC separades. En aquests casos l'operador ha d'incloure en el Pla esquemàtic, 

així com posteriorment en la Memòria descriptiva de l'SUC, els nº de la / es SUC (i la 

central a la qual pertanyen) amb la / que està lligada, indicant la primera CR, arqueta o 

pal de la / es mateixa / es. Si encara aquestes SUC no han estat sol·licitades, i per tant es 

desconeix el número, s'ha de precisar amb una nota que es van a sol·licitar, indicant 

igualment la primera CR, arqueta, o pal. 

 

• El plànol ha d'incloure també el nombre del conducte/subconducte que l'Operador 

ocuparà en cada registre (en les CR i arquetes obertes), en cadascuna de les parets, d'acord 

amb criteri que figura a l'annex 3, segons es decideixi durant el replantejament conjunt. 

L'operador pot afegir qualsevol documentació addicional en el mateix fitxer del pla. A 

les CR i arquetes que no s'hagin obert, l'operador haurà d'ocupar el subconducte vacant 

superior o un dels subconductes que l'Operador • li en el conducte vacant dels superiors 

començant per les cantonades. 

 

• L'operador haurà d'indicar en el pla on i què va a instal·lar en les canalitzacions. També 

indicarà en una taula com la següent els metres totals que ocuparà en la SUC, segons sigui 

subconducte de 40mm, conducte complet de 63mm o altres.  
 

L'operador haurà d'indicar els metres totals de canalització a la SUC original, així com en la SUC 

de la MD on s'hagi proposat una ruta alternativa. Si no figura tota la informació es rebutjarà com 

a incorrecta, perquè l'Operador la completi. 

 

2.1.5.6 Confirmació de la sol·licitud segons l’acta de replanteig 

 

El GGCAN (Operacions) ha de comprovar que les dades de la sol·licitud després del replanteig 

són correctes i coincideixen amb l'acordat amb l'operador en el replanteig, i inclouen tota la 

informació requerida. Per localitzar les sol·licituds que cal confirmar, el GGCAN (Operacions) 

pot filtrar a NEON per estat AR i MD facilitades. El termini disponible per confirmar és de 5 dies 

des de la data MD rebuda. 
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El GGCAN (Operacions) ha de marcar al formulari de NEON el registre o pal incorrecte, indicant 

en el camp Observacions quin seria el correcte, o el motiu de l'error, perquè l'Operador el pugui 

esmenar (estat AR i MD Incorrecta, Data devolució MD). El temps que l'Operador utilitza per 

rectificar el Formulari Memòria descriptiva no es comptabilitza en el termini de 5 dies, 

considerant-Parada de rellotge. 

 

Una vegada que estigui correcte, el GGCAN (Operacions) introduirà en NEON les següents dades 

per poder facturar a l'operador, i després confirmarà la sol·licitud de l'Operador, passant a l'estat 

SUC Confirmada, Data Confirmació SUC: 

 

• Decàmetres de conductes compartits: metres de conductes laterals de sortida a façana o 

al pal que es comparteixen sense instal·lar subconductes. 

 

• Decàmetres de subconductes utilitzats: metres de subconductes que ja estan instal·lats a 

les canalitzacions i que l'Operador va a ocupar. 

 

• Decàmetres de subconductes instal·lats (per l'Operador): metres de canalització on no hi 

havia subconductes vacants però sí conductes en els quals l'Operador va instal·lar els 

subconductes. 

 

NOTA: per compatibilitat amb els sistemes és necessari el canvi de les unitats de metres 

a decàmetres: Es comptabilitzen els metres, es divideix per 10 i arrodoneix de la següent 

manera: 

≤ 5 metres ........ s'arrodoneix a 0 decàmetres. 

> 5 metres ........ arrodoniment és a 1 decàmetre 

Exemples:  

346 m -------------- 35 decàmetres 

345 m -------------- 34 decàmetres 

341 m --------------- 34 decàmetres 

 

Per a la tècnica de subconductes no rígids, l'ocupació dels conductes per cables es farà en 

funció de la secció del mateix i la longitud del portador. 

 

• Tipus de cable: Es selecciona només 64 SDO / 128SDO / 256SDO / 512SDO depenent 

de la capacitat del cable sol·licitada. S'indiquen els metres de cable de fibra òptica a M i 

el nº de la CR on Telefónica deixarà el cable. El GGCAN ha d'incloure en el concepte 

"metres de subconductes utilitzats" els metres de canalització de sortida de la central des 

de la CR0 fins a la CR on es deixi el cable en punta, a més de l'ús de totes les CR segons 

els tipus que figuren en la SUC .  

 

Si l'operador sol·licita l'estesa de cable des sala OBA, GGCAN confirmarà la SUC a les unitats 

provincials per indicar que pot realitzar-se el disseny del projecte d'estesa de cable i l'execució de 

l'obra. La data inici d'estesa coincidiria en NEON amb la data SUC confirmada, i el termini màxim 

per acabar el treball de 30 dies laborables. 

 

Així mateix, en els casos en què la sol·licitud hagi passat per l'estat Projecte específic, quan passi 

a l'estat SUC Confirmada s'ha d'iniciar l'execució dels projectes valorats. 

 

2.1.5.7 Ocupació de les infraestructures per l’operador segons la sol·licitud 

 

L'operador, per localitzar les sol·licituds per a les que pot ocupar les infraestructures sol·licitades 

i instal·lar els seus cables, ha de filtrar a NEON per sol·licituds en estat SUC Confirmada. Per 

motius de seguretat, l'operador avisarà Telefònica de la planificació de les obres (amb dates reals) 

almenys amb 24 hores d'antelació. 
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Quan l'Operador vagi a realitzar treballs a les infraestructures, per a cadascuna d'aquestes 

sol·licituds ha de tramitar ALTA DE TREBALLS en NEON. L'operador ha d'haver carregat en 

NEON el "Document d'Acreditació de Treballadors" (fitxer Excel Doc AC2) que acrediti que els 

seus treballadors estan autoritzats i preparats per treballar en les infraestructures. 

 

En el cas que l'Operador hagi de utilitzar la CR0 per tendir seu cable a pas, Telefónica supervisarà 

l'obra. L'operador ha d'obrir un ALTA DE TREBALLS exclusivament per a aquest treball. En la 

data i hora indicada per l'operador a l’ALTA DE TREBALLS, Telefónica es personarà a l'obra. 

Les hores d'acompanyament es comptabilitzaran des de l'hora i dia especificats en l'ALTA DE 

TREBALLS fins al seu tancament (data i hora de fi de treballs). 

 

NEON enviarà automàticament un correu d'avís a OOLL MPE (província) i al CNSI, amb la 

informació de la sol·licitud, província, central, registres i dates dels treballs. La informació 

associada a aquests treballs es podrà consultar a NEON des de dins de la sol·licitud prement el 

botó CONS. TRAB. o bé des del menú principal de NEON, Finestra Treballs. Dins de Treballs 

es troben diverses pestanyes on figura tota la documentació. 

 

L'operador ha d'informar: 

 

- Empresa que realitzarà l'obra. 

- Data d'inici i finalització dels treballs. 

- Llista de CR on van a realitzar els treballs. 

- Treballadors: Nom i cognoms i NIF. 

- Responsable: Nom i cognoms, NIF i telèfon. 

- Documentació de Permisos d'obres i parts de seguretat. 

 

Si l'operador no comunica tota la informació requerida, es presumeix que no té previst realitzar 

cap treball d'ocupació i per tant NEON no permetrà cursar ALTA DE TREBALLS. 

 

L'operador disposarà d'un termini màxim de 15 dies laborables per a l'execució de les actuacions 

previstes en cadascuna de les altes de treball que es requereixin per a completar l'ocupació de les 

infraestructures sol·licitades. L'operador podrà modificar la relació de registres inclosos en 

aquestes altes de treball (ja sigui eliminant registres o incloent altres addicionals). No obstant 

això, aquesta capacitat està limitada als registres prèviament sol·licitats a la SUC i inspeccionats 

en el corresponent replanteig. 

 

L'operador gestionarà els permisos per als treballs d'estesa de la seva xarxa i instal·larà els 

subconductes quan es requereixi segons la normativa tècnica de Telefònica, i els carregarà en 

NEON en el treball associat a la sol·licitud. Els parts de seguretat o els permisos que l'Operador 

ha d’emplenar en realitzar treballs en els registres, ha de carregar-los en NEON associats a la 

sol·licitud. Si no són necessaris l'Operador ho haurà d'indicar en un document. 

 

Un cop informats dels treballs per part de l'operador associats a la sol·licitud (almenys l'operador 

ha d'haver informat d'un treball), l'operador ha de prémer el botó Executar, passant la sol·licitud 

en estat SUC Confirmada, o Estesa (si la sol·licitud inclogués estesa des sala OBA i s'hagués 

finalitzat) a l'estat Execució en obres o l'estat Execució estesa (si la sol·licitud inclou l'estesa de 

cable des sala OBA, i l'estesa està finalitzat). 

 

Per a totes les sol·licituds en estat Execució en Obres o estat Execució Estesa, un cop emplenades 

per part de l'operador totes les dates de finalització dels treballs, carregats tots els permisos i parts 

de seguretat corresponents, i per part de Telefònica la data de finalització de els projectes i de 

l'estesa, l'operador ha d'informar de l'ocupació efectiva de les infraestructures, prement el botó 

Ocupar, i passant la sol·licitud a l'estat ocupació. Mentre les sol·licituds estiguin en estat 

Incidència no podran avançar a l'estat Ocupació. 
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Podrà donar-se per tancada i acceptada la instal·lació de cables duta a terme pels operadors en les 

infraestructures de Telefónica transcorreguts 12 mesos després de la finalització dels treballs 

d'instal·lació. 

 

L'operador haurà d'ocupar els elements sol·licitats segons l'Acta de replanteig en el termini de 6 

mesos des de la data Confirmació SUC (sense comptabilitzar parades de rellotge). NEON avisarà 

per missatgeria a l'operador als 4 mesos, passant la sol·licitud a l'estat Avís de no ocupació, Data 

avís de no ocupació, i als 6 mesos de comunicar que si no fa efectiva l'ocupació, els elements 

passarien a disposició de Telefónica o de qualsevol Operador que ho sol·liciti, passant la 

sol·licitud a l'estat reservada sense ocupar, Data reserva. 

 

Quan hagi finalitzat el termini, si els elements que no han estat ocupats són necessaris per a un 

altre operador, Telefónica procedirà a comunicar a l'operador que no ha ocupat en el termini 

establert que sol·liciti la baixa de la sol·licitud en NEON. La sol·licitud passarà a l'estat Baixa 

Sol·licitada, Data Sol·licitud de Baixa. En aquest moment s'haurà de donar de baixa en tots els 

sistemes (registre i facturació) per alliberar conductes i registres en el Sistema Gràfic, perquè 

puguin ser assignats al següent operador. Una vegada que s'hagi donat de baixa en els sistemes, 

Telefónica ha Confirmar en NEON la baixa passant la sol·licitud a l'estat Baixa confirmada, Data 

Confirmació de Baixa. 

 

2.1.5.8 Actualització de NEON per la facturació 

 

Un cop l'Operador hagi passat la sol·licitud a l'estat Ocupació després dels treballs d'instal·lació 

dels cables, l'operador o Telefónica pot sol·licitar a NEON la modificació de la sol·licitud a fi 

d'emplenar les dades corresponents a la subconductació efectuada, actualitzant si cal el tipus i 

grandària dels recursos utilitzats o el recorregut finalment traçat. 

 

Telefónica farà servir aquesta informació per rectificar el preu recurrent que ha de facturar a 

l'operador, passant-se la sol·licitud de l'estat Ocupació a l'estat Rectificació d'ocupació. 

 

Si en dates posteriors a la instal·lació els operadors observen errors en la facturació per no 

correspondre els elements facturats amb els realment instal·lats, podran notificar-ho a 

Telefónica per a la seva correcció. Telefónica haurà de realitzar els canvis necessaris per adequar 

a la realitat els imports facturats. 

 

2.1.6 Preus i condicions de facturació 

 

2.1.6.1 Servei d’informació 

 

S'estableix un preu per sol·licitud d'Informació de vacant (SIV). 

 

CONCEPTE PREU PER SOLICITUD 

 

Sol·licitud de Informació de Vacants 

 

31,57€ 

Taula 6. Preu SIV 

 

Quan el procés de provisió prossegueixi a la següent fase, Telefónica descomptarà a l'operador la 

quantia del SIV (31,57€) del preu del servei d'anàlisi de sol·licitud previ a la visita-replantejament. 

L'operador no tindrà dret a aquest descompte quan prescindeixi del SIV. 
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2.1.6.2 Sol·licitud d’ús compartit: preus no recurrents 

 

a) Preu de l’anàlisi de sol·licituds previ (Validació) 

 

CONCEPTE PREU PER SOLICITUD 

 

Anàlisi teòric de sol·licituds previ 

(Validació) 

 

52,50€ 

Taula 7. Preu SUC 

 

b) Preu del replanteig conjunt 

 

Preu per sol·licitud que inclou  l’activitat conjunta per part de l’operador interessat i de 

Telefònica, amb el di de concretar els elements damunt els quals es podrà exercir l’ús 

compartit. D’aquesta manera, es permetrà examinar damunt el terreny els elements 

concrets i específics de possibles utilització per a l’ús compartit. La visita conjunta del 

replanteig ha de ser realitzada conjuntament per personal expert de ambdues empreses. 

 

En aquest cas, el preu es divideix en dues components: la component fixa i les 

components variables. 

 

La component fixa és l’activitat de visita juntament amb un operador de Telefònica. El 

preu és per sol·licitud de ús compartit, això doncs, encara que només es faci una visita, si 

són X sol·licituds, el preu es multiplica per aquestes X sol·licituds. 

 

 

CONCEPTE PREU PER SOLICITUD 

 

Visita-Replanteig 

 

154,00€ 

Taula 8. Preu visita-replanteig 

 

Les components variables depenen dels diferents elements que s’han de visitar per 

comprovar la seva disponibilitat: 

 

• Obertura de Càmeres de registre: preu variable directament proporcional al nombre de  

càmeres de registre obertes durant el replanteig. 

 

CONCEPTE PREU PER CÀMERA DE REGISTRE 

 

Obertura Càmera de Registre 

 

44,00€ 

Taula 9. Preu obertura càmera de registre 

 

• Obertura de arquetes: preu variable directament proporcional al nombre de arquetes 

obertes en el replanteig. 

 

CONCEPTE PREU PER ARQUETA 

 

Obertura Arqueta 

 

15,41€ 

Taula 10. Preu obertura arqueta 
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• Visita a postes: preu variable directament proporcional al nombre de postes visitats en 

el replanteig. 

 

 

CONCEPTE PREU PER POSTE 

 

Visita A Poste 

 

5,49€ 

Taula 11. Preu visita a poste 

 

Per tant, el preu resultant de l’activitat del replanteig per sol·licitud es el resultant de 

aplicar la següent formula: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑔 = 𝑃𝑓 + (𝑃𝑣1𝑥 𝑁º 𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑒𝑠) + (𝑃𝑣2𝑥𝑁º 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠) + (𝑃𝑣3𝑥𝑁º𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠) 

 

On:  

- 𝑃𝑓: Preu visita-replanteig (component fixa) 

- 𝑃𝑣1: Preu obertura de una càmera de registre 

- 𝑃𝑣2: Preu obertura de una arqueta 

- 𝑃𝑣3: Preu visita-replanteig de un poste 

 

Addicionalment hi ha una llista de activitats que queden fora de l’activitat de replanteig, 

el cost de les quals ha de ser assumit per l’operador en el cas que siguin necessària, així 

com costos de grua municipal per retirada de vehicles, feines de obra civil per descobrir 

registres tapats per asfalt, etc. 

 

c) Preu de l’alta 

 

El preu de l’alta inclou les activitats de registre en el sistema de la sol·licitud de ús 

compartit de l’operador. El registre a sistemes serà realitzat una vegada sigui verificat per 

Telefònica de Espanya que la memòria descriptiva enviada per l’operador es correspon 

amb l’acordat en el Replanteig. 

 

CONCEPTE PREU PER SOLICITUD 

 

Alta 

 

31,50€ 

Taula 12. Preu alta 

 

d) Tarifes d’acompanyament 

 

En el cas que es requereixin treballs on es necessiti la supervisió de Telefònica, així com 

actuacions a una càmera cero o a una càmera de registre multi operador, s’aplicarà la 

següent tarifa: 

 

CONCEPTE PREU PER POSTE 

 

Acompanyament per feines a CR0 

 

104,49€+41.80€/hora 

Taula 13. Preu acompanyament a CR0 
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2.1.6.3 Sol·licitud de ús compartit: preus recurrents 

 

El preu mensual aplicable per sol·licitud d’ús compartit de infraestructures és el resultat 

d’aplicar la següent fórmula: 

 

𝑃 = (𝑃𝑆𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑥 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
) + (𝑃𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑒𝑠𝑥 𝑁º 𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑒𝑠)

+ (𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠𝑥𝑁º 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠) + (𝑃𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑥𝑁º𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠) 

On: 

- 𝑃𝑆𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑠: Preu de la canalització 

 

- 𝑃𝑐à𝑚𝑒𝑟𝑒𝑠: Preu de càmeres de registre 

 

- 𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠: Preu de arquetes 

 

- 𝑃𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠: Preu de postes 

 

a) Preus de càmeres de registre i arquetes 

 

Cada càmera de registre i/o arqueta que es sol·liciti per l’ús compartit té un preu mensual 

que s’aplica segons el tipus d’element que és. 

 

DENOMINACIÓ TIPUSLOGIA PREU € mes/unitat 

Càmera rectangular 

petita tipus gBR 

ARQ BR, CR BR, CRgBR 7,54 

Càmera rectangular 

petita tipus Gbrf 

CR BRF, ARQ BR PREF, CR 

gBR PREFA 

6,58 

Càmera curva petita tipus 

gLR 

CR LR, CR Glr 9,87 

Càmera curva petita tipus 

gJR 

CR JR,CR gJR 9,87 

Càmera curva petita tipus 

gTR 

CR TR,CR gTR 9,89 

Càmera rectangular gran 

tipus gABP 

ARQ ABP, CR ABP, 

CRgABP, CR gABPF 

2,49 

Càmera curva gran tipus 

gLP 

ARQ LP, CR LP, CR gLP 3,67 

Càmera curva gran tipus 

gJP 

CR JP, CR gJP 3,87 

Càmera curva gran tipus 

gTP 

CR TP, CR gTP 4,06 

Arqueta gran tipus D ARQ D, ARQ D PREF 1,46 

Arqueta gran tipus DFO ARQ DFO, CR DFO 1,39 

Arqueta gran tipus DFOC ARQ DFO-C 1,96 

Arqueta gran tipus H ARQ H, ARQ H PREF 0,92 

Arqueta petita tipus M ARQ M, ARQ M PREF 0,32 

Arqueta IPC ARQ IPC 7,54 

Arqueta NN ARQ NN 1,71 

Arqueta F ARQ F 0,92 

Arqueta S ARQ S 1,46 

Càmera de registre IPC CR IPC 7,54 

Càmera de registre NN CR NN 1,71 

Altres registres Sense identificar 1,71 
Taula 14. Preu per registre 
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b) Preu de postes 

 

El preu per l’ús compartit dels postes també té una periodicitat mensual segons el seu 

tipus. 

 

TIPUS DE POSTE TIPUSLOGIA PREU € mes/unitat 

 

Poste de Fusta 

 

A, B, C, D, E 

 

0.48€ 

 

Poste de formigó 

 

TA, TB, TC 

 

1,67€ 

 

Altres 

 

No especificat 

 

0,48€ 

Taula 15. Preu per poste 

 

Els preus d’utilització compartida dels postes seran d’aplicació si, un cop realitzats el 

replanteig, la inspecció i el re-càlcul mecànic dels postes sol·licitats per l’ús compartit, 

no s’observa la necessitat d’actuació operativa en cap dels postes afectats. En el cas de 

establir-se la necessitat de canviar qualque poste, haurà d’elaborar-se un projecte 

específic per aquestes postes amb una valoració econòmica associada. 

 

c) Preu de canalitzacions 

 

Així mateix, el preu per emprar les canalitzacions de Telefònica és directament 

proporcional als metres de canalització usats. 

 

En aquest cas hi ha l’opció d’ocupar un element complet, tot un subconducte o un 

conducte, o l’opció de llogar un element, ja sigui conducte o subconducte, per la secció 

utilitzada. El preu variarà segons el tipus de conducte/subconducte. 

 

RECURS OCUPAT CUOTA 

€/mes per metro lineal 

Elements complets  

 

Subconducte 40mm/diàmetre 

 

0,062€ 

 

Conducte 63mm/diàmetre 

 

0,175€ 

Per secció (cm2) ocupada en conductes  

 

En conducte de 110mm/diàmetre o similar 

 

0,0052€ 

 

En conducte de 63mm/diàmetre o similar 

 

0,0172€ 

Taula 16. Preu per conducte 
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Aquests preus es podran aplicar en els següents casos: 

 

1. Instal·lació directa de cables en conductes. 

 

La secció ocupada So serà la secció exterior del cable, obtinguda amb el diàmetre 

exterior del cable: dc) 

 

𝑆𝑜 = 𝜋 ∗ (
𝑑𝑐

2
)2 

 

2. Instal·lació de cables mitjançant tècniques de subconductació 

  

Quan s’empri un miniducte, la secció ocupada serà la secció exterior del mateix, 

obtinguda amb el diàmetre exterior del miniducte dm. 

 

𝑆𝑜 = 𝜋 ∗ (
𝑑𝑚

2
)2 

 

En canvi, si s’empra un subconducte flexible, la secció ocupada So serà la secció 

exterior del cable incrementada en un factor 10% a efectes de incorporar l’espai 

consumit per el subconducte: 

 

𝑆𝑜 = 1,1 ∗ 𝜋 ∗ (
𝑑𝑐

2
)2 

 

 

També podran variar segons el tipus de subconductació que es realitzi a cada 

desplegament. La facturació es durà a terme segons la superfície ocupada per 

l’operador. A continuació es mostren un parell d’exemples de subconductació: 

 

 
Taula 9. Tipus de subconductació 
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3. APLICACIÓ PRÀCTICA 
 

A la pràctica tot aquest procediment a seguir no és tan òptim com pareix, ja que intervenen molts 

de factors ja siguin climatològics, naturals o humans de dificulten que el projecte es realitzi de 

forma contínua i sense cap inconvenient. 

A continuació s’explicarà pas per pas com s’ha dut a terme tot el procediment de desplegament 

d’una xarxa FTTH a través de les canalitzacions de Telefònica d’una urbanització formada per 

166 habitatges individuals que es troben distribuïts en 5 carrers diferents, tal i com es mostra a la 

figura 10. 

 

Figura 10. Mapa zona desplegament 

 

La tecnologia emprada és l’arquitectura GPON on, tal com mostra la figura 11, a partir d’una 

OLT que envia els serveis tan de dades com de VoIP s’arriba al CT a través de la mànega troncal 

i un cop es troba a la xarxa de dispersió, s’introdueixen elements passius per poder arribar a la 

ONT de tots els habitatges. 

En aquest cas, s’han introduït 5 Torpedos dins diferents arquetes. Aquests elements tenen a dins 

Splitters, la funció dels quals és dividir els ports GPON en mànegues de fibres que puguin arribar 

fins als mulTipusrts, els quals donen servei a tots els habitatges assignats segons el nombre de 

ports que tenen. 
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Figura 11. Esquema xarxa GPON 

 

3.1  Procediment d’adherència al Marco de Telefònica 
 

Per tal de poder accedir als serveis de Telefònica es va haver de firmar el contracte MARCo, on 

s’acceptaren unes determinades condicions a canvi de poder tenir accés a la seva infraestructura 

mitjançant les aplicacions web: NEON i ESCAPEX. 

Un cop firmat el contracte Telefònica proporcionà una clau i un usuari propi per l’operador i ja 

es pogué entrar dins l’aplicació NEON, on s’accedí a la zona interessada a través de l’aplicació 

ESCAPEX per analitzar les infraestructures disponibles i a partir d’aquí poder fer el desplegament 

desitjat. 

 

Figura 12: Contracte de l’operador amb Telefònica 



 

52 
 

3.2  Realització del desplegament 
 

La realització del desplegament es va dur a terme a partir de la infraestructura de 

telecomunicacions que es pot visualitzar a l’aplicació ESCAPEX que ens va proporcionar 

Telefònica. Així doncs, el disseny propi realitzat s’havia d’adaptar als elements visualitzats a la 

APP.  

 

Figura 13: Infraestructura proporcionada a ESCAPEX 

En el disseny del desplegament és on s’indica detalladament per quins registres i conductes de 

Telefònica es vol passar i els elements passius que es volen introduir dins cada un d’aquests 

registres per tal de poder arribar a tots els habitatges desitjats. 

És convenient que en el disseny s’indiqui explícitament el nom de cada cable/fibra i l’element 

passiu que s’introdueix per tal de no haver-hi confusions, tal com es mostra a la figura 13. 

En aquest cas, s’ha estès un mànega troncal de 24 fibres senyalitzada en blau, des de l’arqueta per 

on arriba la mànega dins la urbanització fins al TOO, que seria el Torpedo inicial. A partir d’aquí 

s’estenen dues mànegues troncals més que arriben fins als altres Torpedos de manera que queda 

de la següent forma: 

• T00-T03-F00 

• T00-T05-F01 

S’assigna un nom a cada mànega de fibres i s’indica el Torpedo d’inici i el final, de forma que 

F00 passa per T01 i T02 també, i F01 passa per T04. 

Llavors, les mànegues senyalitzades en verd aniran del Torpedo (TXX) fins al registre on hi ha 

un mulTipusrt. Cada mulTipusrt dona servei al nombre d’habitatges que té assignat i és anomenat 

amb el nom del Torpedo que des de el qual prové la mànega seguit del nom assignat de cada 

mulTipusrt. 

• T00-M00 

• T04-M19 

• ... 
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La següent imatge mostra com quedà tot el desplegament indicant tots els elements a damunt la 

cartografia. 

 

Figura 14. Desplegament FTTH 
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3.3  Sol·licitud d’ús compartit (SUC) 
 

Un cop el disseny explícit, ja es començà amb les sol·licituds d’ús compartit, tal com s’indica a 

l’apartat (2.2), on es va dividir el desplegament en diferents sol·licituds degut a que les càmeres 

de registre i les arquetes per les que passa han de ser consecutives i amb un màxim de 40 registres 

per sol·licitud.  

En aquests cas i tal com es mostra a la figura 15 es va dividir en 12 sol·licituds que es poden 

diferenciar segons el color i un identificador diferent (enumerades de l’1 al 12). Es va fer 

d’aquesta manera per tal de minimitzar el nombre de SUC a realitzar amb el màxim d’arquetes 

consecutives possible. 

 

 

Figura 15. Desplegament FTTH dividit en SUC 
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3.3.1 Identificació de registres 

 

Llavors, el primer que es va realitzar va ser un document Excel amb tots els camps que es demanen 

a NEON per sol·licitar cada registre. Tal com s’indica a l’apartat 2.1.5.2, s’ha de d’omplir una 

taula amb les característiques de cada un dels registres en els diferents camps que s’indiquen. 

Tan el model d’arqueta com l’identificador principal es va extreure de l’aplicació ESCAPEX, tal 

com s’ha indicat anteriorment. L’ús de cada registre depèn de si hi hem introduït un element 

passiu, si era de passada o d’entrada. Es pot observar que on hi ha un element passiu l’ús és EMP, 

derivació de “Caixa de Empalmes”, i els altres son E, ja que son registres d’entrada a un pedestal 

del propi operador. 

Es va emprar un cable de 24 fibres de 14mm de diàmetre per la mànega troncal i distints cables 

de 12 fibres i 7mm de diàmetre per les mànegues que van dels torpedos fins als mulTipusrts, de 

forma que es va indicar dins cada arqueta el cables d’entrada i els de sortida. 

I finalment, en el camp dels elements passius sols s’han omplert els que tenen a l’ús EMP, amb 

el pes i les dimensions dels torpedos que es van introduir.  

Així doncs, la divisió en diferents SUC amb tots els camps complets va quedar d’aquesta manera: 

 

Model 

d'arqueta Id principal Ús Cables Capacitat/Diàmetre 

Elem.Passiu 

Pes/Dimens. 

SUC1     

CR gBRF 

CR gBRF 57 

(8072096) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

CR 

gABPF 

CR gSBPF 56 

(8072093) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072271) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072270) E 

024FO,014mm||012FO,007mm||012FO,007

mm   

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072192) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072191) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072190) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072189) E 

024FO,014mm||012FO,007mm||012FO,007

mm   

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072188) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

ARQ D 

ARQ D 8 

(8072104) Emp 024FO,014mm||024FO,014mm 

3,8 Kg 23-

45-23 cm 

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072267) E 024FO,014mm||024FO,014mm   

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072264) Emp 024FO,014mm||024FO,014mm 

3,8 Kg 23-

45-23 cm 

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072262) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm 

3,8 Kg 23-

45-23 cm 

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072099) E 012FO,007mm||012FO,007mm   
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CR gBRF 

CR gBRF 59-

BIS (8072098) E 012FO,007mm||012FO,007mm   

SUC 2     

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072264) Emp 012FO,007mm||012FO,007mm 

3,8 Kg 23-

45-23 cm 

ARQ P 

GEN 

ARQ P GEN 

S/N (8072867) E 012FO,007mm||012FO,007mm   

ARQ P 

GEN 

ARQ P GEN 

ICT (8072835) E 012FO,007mm||012FO,007mm   

SUC 3         

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072262) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm 

3,8 Kg 23-

45-23 cm 

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072263) E 012FO,007mm||012FO,007mm   

SUC 4         

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072264) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072265) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

SUC 5        

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072264) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072266) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

SUC 6        

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072262) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072203) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072273) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

SUC 7        

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072269) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072270) E 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072192) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072199) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072272) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

SUC 8        

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072199) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072200) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072201) E 012FO,007mm||012FO,007mm  
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SUC 9        

ARQ D 

ARQ D 8 

(8072104) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D 7 

(8072094) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072268) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

SUC 10        

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072192) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072193) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072196) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072197) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072198) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072275) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072357) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

SUC 11        

ARQ I 

GEN 

ARQ I GEN 

S/N (8072193) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ P 

GEN 

ARQ P GEN 

S/N (8072834) E 012FO,007mm||012FO,007mm  

SUC 12        

ARQ D 

ARQ I GEN 

S/N (8072193) Emp 024FO,014mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ D S/N 

(8072194) P 012FO,007mm||012FO,007mm  

ARQ D 

ARQ I GEN 

S/N (8072195) E 012FO,007mm||012FO,007mm  
Taula 17. Sol·licituds de ús compartit 

 

3.3.2 Plànol esquemàtic 

 

A part d’omplir tots els camps, també es va realitzar un plànol esquemàtic amb cada un dels 

registres a sol·licitar i les canalitzacions que els uneixen. Per dur-ho a terme, es va agafar com a 

base el plànol de mostra que facilita Telefònica i es va crear de nou un plànol per cada SUC. 

Com s’indica a l’apartat 2.1.5.2, el plànol ha de tenir a cada registre l’identificador principal i el 

nombre de registre. També s’ha d’indicar si és un registre d’entrada, és a dir, cap a on es dirigeix 

el cable que hi passarà, per tant es va indicar que arribaria fins a un pedestal del propi operador, 

des d’on s’accedeix als habitatges.  

Així mateix, si es col·loca un element passiu dins del registre també s’haurà de senyalitzar amb 

les seves dimensions. 
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En quant a la canalització, es va especificar el nombre de fibres i el diàmetre del tub que passaria 

per cada segment i per cada registre, tenint en compte si sols és de passada o es deriva dins el 

registre.  

A la figura 16 s’observa l’exemple d’un plànol esquemàtic que es va dissenyar per la SUC 1. 

 

Figura 16. Plànol esquemàtic 
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A partir d’aquí, ja es van anar introduint cada una de les sol·licituds a la plataforma NEON tal 

com s’indica a l’apartat 2.1.5.1. En total es varen donar d’alta 12 Sol·licituds d’Ús Compartit, que 

quedaren a l’estat PENDENT DE VALIDACIÓ. 

 

Figura 17. Mapa zona desplegament 

 

En aquest estat, el GGCAN és el que s’encarrega de comprovar la disponibilitat per introduir dins 

les seves canalitzacions els elements que l’operador li ha sol·licitat. Segons Telefònica, el termini 

màxim per contestar és de 10 dies des del dia que s’introdueix la sol·licitud, però a la pràctica 

se’n han arribat a esperar més de 15. 
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3.4  Validació 
 

Passat el temps establert, Telefònica va anar contestant cada una de les sol·licituds passant-les a 

l’estat VALIDADA o INCORRECTA. 

Tal com s’indica a l’apartat 2.1.5.1 es pot cercar cada una de les sol·licituds segons diferents 

paràmetres. Per exemple, si el que es cerca són les sol·licituds incorrectes, es pot accedir segons 

l’estat de les sol·licituds i triar l’opció INCORRECTA. Així doncs, surt un llistat de totes les SUC 

que es troben en aquest estat. 

 

Figura 18. Resultats SUC 

• Les sol·licituds VALIDADES quedaren a l’espera de que Telefònica proposés una data 

per realitzar el replanteig conjunt. Quan es troben en aquest estat l’operador sols les pot 

consultar, no pot realitzar cap operació. 

 

Posteriorment, quan Telefònica ja es va posar en contacte amb l’operador de la seva 

mateixa companyia que es troba a la central que s’ha sol·licitat i li va concertar una cita 

per realitzar el replanteig, la sol·licitud va passar a l’estat CITA DE REPLATEIG 

PROPOSTA. 

En aquest moment es va poder comprovar l’hora, la data i el lloc on Telefònica va indicar 

que es començaria el replanteig conjunt de tal manera que es podia acceptar, es podia 

refusar o es podia anul·lar la sol·licitud.  

 

En aquest cas, a mesura que es van anar validant les sol·licituds es van anar acceptant les 

dates de replanteig conjunt. 

 

Figura 19. Citació replanteig conjunt 
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• Les sol·licituds INCORRECTES es van haver de modificar tal com indica el camp 

d’observacions de cada un dels registres que s’han sol·licitat.  

Les modificacions solen ser del tipus: 

o ID incorrecte 

o Indicar cap a quin registre continua 

o Falten camp en el plànol 

o ... 

El procés per tenir les 12 sol·licituds de ús compartit va durar 3 mesos ja que sols existeix 

el contacte a través del correu electrònic amb el operadors de MARCO i per saber el que 

realment es demana per tenir la sol·licitud validada és molt complicat si és la primera 

vegada que es du a terme. 

A la següent figura es pot veure un cas de sol·licitud incorrecte on l’operador de 

Telefònica indica en el camp de observacions els camps incorrectes o incomplets que 

s’han de corregir. 

Primer s’ha de corregir en el formulari els camps erronis i llavors en el plànol per tal de 

tornar a adjuntar-lo. Un cop tot està modificat la sol·licitud torna a l’estat pendent de 

validació i es torna a començar tot el procés on pot tornar a passar a l’estat incorrecta o 

validada. 

 

Figura 20. Correcció SUC 
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3.5  Replanteig Conjunt 
 

Un cop es van anar acceptant les dates de cada una de les sol·licituds, van passar a l’estat Cita de 

Replanteig Acceptada, on segons la normativa del Marco els dos operadors han de complir amb 

la cita establerta per comprovar conjuntament l’estat de les canalitzacions que s’havien sol·licitat. 

En el replanteig conjunt s’havia d’anar obrint registre per registre per comprovar l’estat del propi 

i mirar si existia espai per la instal·lació que es desitjava. Tan la unitat provincial de Telefònica 

com el propi operador havien de dur el plànol esquemàtic facilitat a NEON per saber els elements 

que s’havien de situar a cada càmera o arqueta, així com les seves dimensions, i els cables que hi 

havien de passar. 

Però en realitat no es va realitzar així. El dia del primer replanteig conjunt, es van reunir les unitats 

provincials de Telefònica amb l’operador i el personal de Telefònica va dir que havia fet el 

replanteig per part seva i sols es va entregar l’acta de replanteig conjunt a l’operador per firmar-

la, on indicava que les canalitzacions es troben en bon estat i si s’ha de subconductar (amb 3 

conductes de 40mm a un tub lliure de 110mm) o miniductar (amb 1 conducte de 25mm a un tub 

de 63mm). 

Degut a la demora amb algunes de les sol·licituds, no es realitzaren tots els replanteigs  el mateix 

dia,  i es va demanar que el pròxim replanteig es realitzés de manera conjunta, tal com s’indica 

en el MARCo, amb personal de l’operador i personal de Telefònica per verificar en realitat les 

canalitzacions i poder firmar una acta que realment l’operador sabés el seu estat.  

En total es realitzaren 12 replanteig conjunts (un per cada sol·licitud) dividits en els 3 dies que 

indicava l’aplicació de NEON. 

3.5.1 Acreditació treballadors 

 

Per realitzar aquest tipus de replanteig, els treballadors de l’operador sol·licitant han de tenir 

permís per dur a terme aquest tipus de treballs, és a dir, demostrar que tenen el curs de prevenció 

de riscos laborals. Per confirmar a Telefònica que l’operador és apte, es va haver de pujar a NEON 

el DocAc, on s’indica les capacitats de cada membre de la companyia que intervindrà amb el 

replanteig, juntament amb l’Acord de Bones Pràctiques, un contracte perquè l’operador pugui 

accedir a les infraestructures. 

 

Figura 21. Contracte Acord Bones Pràctiques 
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Figura 22. DocAc 
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3.5.2 Acta de Replanteig 

 

Un cop acabat el replanteig, tan la unitat provincial com l’operador firmaren l’Acta de Replanteig 

Conjunt. Aquesta acta especifica el resultat de la visita segons les infraestructures on s’ha 

realitzat. En concret, es firmà que el projecte era viable i no era necessari modificar res. 

Tal com s’ha indicat abans, cada sol·licitud es revisa de manera individual, per tant es firmaren 

12 actes de replanteig conjunt. A continuació es mostrarà un exemple d’acta de replanteig conjunt 

per la primera sol·licitud que es va realitzar. 

 

Figura 23. Acta de replanteig 
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3.6  Memòria descriptiva 
 

Un cop el GGCAN va rebre cada una de les actes per part de la unitat provincial, l’estat de les 

sol·licituds passà a ser AR i AM pendents. Aquest estat indica que l’operador ha d’entregar una 

memòria descriptiva i l’acte de replanteig firmada per a que la sol·licitud pugui passar a l’estat 

Replanteig realitzat viable. 

La memòria descriptiva es compon principalment per el plànol esquemàtic modificat (plànol 

després del replanteig) i les possibles dades que hagin estat modificades durant el replanteig. 

En aquest cas, no es va modificar res durant el replanteig, per tant es carregà el plànol esquemàtic 

modificat, que no és res més que el mateix plànol entregat abans del replanteig afegint informació 

addicional, i l’acta de replanteig firmada per els dos operadors. 

3.4.1 Plànol esquemàtic modificat 

 

En el plànol esquemàtic modificat s’indica, a més de la identificació dels registres i les 

canalitzacions que s’han d’emprar, els tipus de subconductació que es durà a terme, dins quins 

conductes i a qui pertanyen. 

Per tant, a més del plànol entregat anteriorment afegint els subconductes, també es van fer dues 

taules per explicar detalladament la subconductació: 

• Una indica en cada tram de la xarxa el conducte per el qual passa la subconductació, el 

tipus d’aquesta que s’empra i els metres que ocupa. 

• L’altre és un resum, per a cada tipus de conducte, del diàmetre de cable, la secció útil i 

els metres totals emprat. 

      

 ID registro 
Element 
reservat 

Diàmetre 
exterior(mm) 

Metros 
lineals 

Mida del  tub 
amfitrió 

1 CR gBRF 57 (8072096) 
subconducte 

existente 40 216 Tub de 110mm 

2 CR gSBPF 56 (8072093) subconducte 40 195 Tub de 110mm 

3 ARQ D S/N (8072271) subconducte 40 85 Tub de 110mm 

4 ARQ D S/N (8072270) subconducte 40 97 Tub de 110mm 

5 ARQ D S/N (8072192) subconducte 40 8 Tub de 90mm 

6 ARQ D S/N (8072191) NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 

7 
ARQ I GEN S/N 

(8072190) miniducto 22 29 Tub de 63mm 

8 
ARQ I GEN S/N 

(8072189) miniducto 22 25 Tub de 63mm 

9 ARQ D S/N (8072188) miniducto 22 18 Tub de 63mm 

10 ARQ D 8 (8072104) subconducte 40 136 Tub de 110mm 

11 ARQ D S/N (8072267) subconducte 40 103 Tub de 110mm 

12 ARQ D S/N (8072264) subconducte 40 104 Tub de 110mm 

13 ARQ D S/N (8072262) subconducte 40 22 Tub de 110mm 

14 ARQ D S/N (8072099) subconducte 40 97 Tub de 110mm 

15 
CR gBRF 59-BIS 

(8072098)         
Taula 18. Identificació subconductes 
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ELEMENTO DE INFRAESTRUCTURA CEDIDO Metros Diámetro cable FO mm 

Ocupació subconducte 40mm 216 14 

Instal·lació y ocupació subconducte 40mm 847 7 y/o 14 

Ocupació subconducte completo 63mm - - 

Instal·lació y ocupació miniducte 22mm 72 7 
Taula 19. Resum ocupació conductes 
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Figura 24. Plànol esquemàtic modificat 
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3.5 Confirmació 
 

Un cop entregada la Memòria descriptiva i l’acta de replanteig conjunt, el GGCAN va comprovar 

que les dades introduïdes coincidissin amb el que realment s’havia acordat amb l’operador durant 

el replanteig i hi hagi tota la informació sol·licitada. 

En principi el termini era de 5 dies, però es van esperar més de 10 abans de que cada una de les 

sol·licituds passés a l’estat Data MD rebuda. A més, les primeres sol·licituds van passar a l’estat 

AR i MD incorrecta un parell de cops ja que no s’especificà bé a les taules els que realment 

Telefònica volia introduir. 

Un cop correcte, el GGCAN va introduir a NEON les dades per poder passar a la facturació. Es 

va comprovar que les dades eren correctes i es va confirmar a l’aplicació passant la sol·licitud a 

l’estat SUC confirmada. Alguns d’aquests paràmetres son: 

• Decàmetres de conductes compartits: 0 

• Decàmetres de subconductes utilitzats: 21.6 

• Decàmetres de subconductes instal·lats: 91.9 

• Tipus de cablejat: Subconducte de 40 mm i miniducte de 22mm 

 

3.6 Ocupació 
 

Finalment, una vegada les sol·licituds passaren a l’estat SUC Confirmada, l’operador començà 

amb l’ocupació dels serveis sol·licitats. Per fer-ho, es va tramitar l’Alta de Treballs a NEON on 

s’havia d’informar dels següents aspectes: 

 

• Empresa que realitzarà l’obra: 

 

Electraconilense S.L.U 

 

• Data d’inici i de finalització de les obres 

 

2/06/2018-17/06/2018 

 

Es tenien 15 dies laborals per carregar l’alta de treballs però a la realitat tot es va retardar 

per motius de permisos d’obra i no es van poder començar les obres fins dia 22 de Juny 

del 2018 fins actualment. 

• Llista dels registres on es realitzaran les obres 

 

CR gBRF 57 (8072096) 

CR gSBPF 56 (8072093) 

ARQ D S/N (8072271) 

ARQ D S/N (8072270) 

ARQ D S/N (8072192) 

ARQ D S/N (8072191) 

ARQ I GEN S/N (8072190) 

ARQ I GEN S/N (8072189) 

ARQ D S/N (8072188) 
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ARQ D 8 (8072104) 

ARQ D S/N (8072267) 

ARQ D S/N (8072264) 

ARQ D S/N (8072262) 

ARQ D S/N (8072099) 

CR gBRF 59-BIS (8072098) 
Taula 20. Exemple llista de registres SUC1 

 

• Treballadors: Nom i llinatges i NIF 

 

• Responsable: Nom i llinatges, NIF i telèfon 

 

• Documentació de permisos d’obra i partes de seguretat 

 

Els darrers punts són els que s’informa en el DocAc que es va haver d’enviar actualitzat a cada 

SUC juntament amb la informació detallada anteriorment. 

 

Un cop introduïda aquesta informació, es va prémer Executar, passant la sol·licitud de l’estat SUC 

Confirmada a l’estat Execució d’obra. 

 

Finalment, una vegada els treballs es finalitzin s’hauran de carregar les dates de finalització a 

NEON, on l’operador ha d’informar de l’ocupació efectiva de les infraestructures i la sol·licitud 

passarà a l’estat Ocupació. 

 

Es tenen 6 mesos des de la Data de Confirmació SUC (2/06/2018) per ocupar els elements 

sol·licitats. 
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3.7 Preus 
 

Amb l’objectiu de saber el cost de les sol·licituds que es van introduir a NEON es va crear una 

plantilla amb el recompte de totes les SUC amb els següents camps: 

1.- Servei d’informació: Són les sol·licituds de informació de vacants, les quals són 

opcionals i per tant, no se’n va crear cap. 

Les sol·licituds d’ús compartit es van dividir en dues parts: preus no recurrents, que es paguen a 

la finalització del procediment de gestió, i els preus recurrents, que es paga per mensualitat segons 

els elements/registres/canalitzacions que s’empren.  

2.- Sol·licituds d’ús compartit: Preus no recurrents. Es va desglossar en diferents 

apartats per saber d’on ve cada pagament. 

• El preu per anàlisis de sol·licituds previ és un preu fixe per sol·licitud per passar 

a l’estat validada. 

• El preu de replanteig conjunt és per fer la visita amb la unitat provincial d’on es 

sol·licita la SUC. Depèn del nombre d’arquetes o càmeres de registre. 

• El preu de l’alta és per la confirmació de que s’ha dut a terme correctament i la 

sol·licitud passa a estar confirmada. 

 

Taula 21. Preus no recurrents 

3.- Sol·licituds d’ús compartit: Preus recurrents. Es va desglossar segons els registres, 

els postes i les canalitzacions que s’empren. 

• Preu de càmeres de registre i arquetes: segons el tipus de registres hi ha un preu 

diferent, per tant a partir de les descripcions que ESCAPEX proporciona, es pot 

sabre aquesta classificació i el preu total que es tindrà. 

• Preu de postes: en aquest cas no s’emprà cap poste, per tant no tindrà cap cost 

addicional. 

• Preu per canalitzacions: Aquest preu es paga segons la secció ocupada de cada 

conducte i el seu tipus. Tal i com es mostra a ESCAPEX, es pot saber quin tipus 

de conducte és, i a partir del tipus de subconductació que es va dur a terme es 

sabrà el preu per metre lineal. 

1.- SERVEI D’INFORMACIÓ 31,57 €  unitats 

   Sol·licitud de informació de vacants 31,57 €  0 

      

2.- SOL·LICITUS D’ÚS COMPARTIT: PREUS NO RECURRENTS 3.527,35 €    

   2.1.- PREU D’ANÀLISI DE SOL·LICITUDS PREVI (VALIDACIÓ) 630,00 €    

             Preu d’anàlisis de sol·licituds previ (Validació) 52,50 €  12 

      

   2.2.- PREU DE REPLANTEIG CONJUNT 2.519,35 €    

             Visita de replanteig -- preu por sol·licitud 154,00 €  12 

             Obertura Càmera de Registre 44,00 €  3 

             Obertura Arqueta 15,41 €  35 

      

   2.3.- ALTA 378,00 €    

             Alta    31,50 €  12 
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3.- SOL·LICITUD D’ÚS COMPARTIT: PREUS 
RECURRENTS 

                   
306,60 €       

   3.1.- PREU DE CÀMERES DE REGISTRE I ARQUETES 
-- AL MES 

                     
72,59 €        

Càmera rectangular petita Tipus Gbr | ARQ BR, CR 
BR, CR gBR 

                        
7,54 €    

                          
-   €    

Càmera rectangular petita Tipus Gbrf | CR BRF, ARQ 
BR Tipus de construcció PREFA                                                                              

6,58 €  
      

CR gBR tipus de construcció PREFA 3 
                   

19,74 €    

Càmera corba petita Tipus gLR | CR LR, CR gLR 
                        
9,87 €    

                          
-   €    

Càmera corba petita Tipus gJR 
                        
9,87 €    

                          
-   €    

Càmera corba petita Tipus gTR 
                        
9,89 €    

                          
-   €    

Càmera rectangular gran Tipus Gabp 
                        
2,49 €    

                          
-   €    

Càmera corba gran Tipus gLP 
                        
3,67 €    

                          
-   €    

Càmera corba gran Tipus gJP 
                        
3,87 €    

                          
-   €    

Càmera corba gran Tipus gTP 
                        
4,06 €    

                          
-   €    

Arqueta gran Tipus D 
                        
1,46 €  28 

                   
40,88 €    

Arqueta gran Tipus DFO 
                        
1,39 €    

                          
-   €    

Arqueta gran Tipus DFOC 
                        
1,96 €    

                          
-   €    

Arqueta gran Tipus H 
                        
0,92 €    

                          
-   €    

Arqueta petita Tipus M 
                        
0,32 €    

                          
-   €    

Arqueta IPC 
                        
7,54 €    

                          
-   €    

Arqueta NN 
                        
1,71 €    

                          
-   €    

Arqueta F 
                        
0,92 €    

                          
-   €    

Arqueta S 
                        
1,46 €    

                          
-   €    

Càmera de Registro IPC 
                        
7,54 €    

                          
-   €    

Càmera de Registro NN 
                        
1,71 €    

                          
-   €    

Altres registres 
                        
1,71 €  7 

                   
11,97 €    
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   3.2.- PREU DE POSTES -- AL MES 
                            
-   €        

Postes de Fusta | A, B, C, D, E 
                        
0,48 €        

Postes de Formigó | TA,TB,TC 
                        
1,67 €        

Altres | Tipuslogia no identificada 
                        
0,48 €        

          

   3.3.- PREU DE CANALITZACIONS -- AL MES 
                     
234,01€  

Secció 
cm2 

 
Metres  Preu 

RECURS OCUPAT | al mes per metre lineal         

Elements complets         

Subconducte Ø40mm 0,062 €       

Conducte Ø63mm 0,175 €      
Per secció (cm2) ocupada en conductes o 
subconductes (*)         

En conducte Ø110mm o similar 0,0052 € 13,82 2465 177,15 € 

En conducte Ø63mm o similar 
                   
0,0172 €  3,8 870 56,8632 € 

Taula 22. Preus recurrents 

 

On la secció del subconducte de 40 mm és: 

 

𝑆𝑜 = 1,1 ∗ 𝜋 ∗ (
𝑑𝑐

2
)

2

= 1,1 ∗ 𝜋 ∗ (
40

2
)

2

= 1382,3𝑚𝑚2 = 13.82𝑐𝑚2 

 

 

I la secció del miniducte de 22mm és: 

 

𝑆𝑜 = 𝜋 ∗ (
𝑑𝑚

2
)

2

= 𝜋 ∗ (
22

2
)

2

= 380,13𝑚𝑚2 = 3.8𝑐𝑚2 

 

Per tant, es pot observar com el preu total d’entrada és de 3833,95 €, on la quantitat recurrent que 

s’haurà de pagar cada mes és de 306.60 € i el preu no recurrent que sols es pagarà al finalitzar els 

treballs és de 3.527,35 €, tenint en compte que s’està parlant de totes les sol·licituds de ús 

compartit. 
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4. Conclusions 
 

En conclusió, per el desplegament d’una xarxa FTTH és necessària la compartició de les 

infraestructures de telecomunicacions juntament amb altres operadors si no es tenen les seves 

pròpies. 

S’han de seguir sempre les lleis dictades sobre aquestes infraestructures encara que entrin en 

conflicte si es tracta d’una llei provincial o d’una a nivell estatal. En aquests casos, la que realment 

es té en compte és la de la pròpia província informant sempre a la CNMC dels possibles dubtes 

que puguin sorgir. 

La compartició de les infraestructures per la xarxa FTTH és una realitat que actualment 

pràcticament tots els operadors duen a terme per tal d’expandir la seva pròpia xarxa a través del 

MARCo de Telefònica. 

El procés per sol·licitar les canalitzacions de Telefònica és un procediment molt llarg en el que 

es demanen molts de factors explicats durant tot el projecte però un cop es tenen els esquemes i 

les plantilles per realitzar les sol·licituds correctament, introduir la informació a l’aplicació web 

NEON és pràcticament automàtic. 

Com s’ha indicat, és el primer cop que s’ha dut a terme l’adhesió en el MARCo de Telefònica i 

les sol·licituds d’ús compartit, per tant el projecte ha tingut una llarga duració de constant 

comunicació amb els operadors de Telefònica per tenir un major coneixement del que s’havia 

d’introduir i especificar a cada camp. 

Finalment, per concloure, dir que el desplegament ja està realitzat i l’operador està donant servei 

als habitatges de la zona i ja s’està començant amb l’expansió de la xarxa cap a la urbanització 

veïna emprant els mateixos mecanismes. 
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