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El Govern ha estat informat de sengles plans d’actuació en matèria de xarxes
de telecomunicació de la Generalitat de Catalunya dins del marc del nou
projecte Pla CAT – TELECOM.
El Govern de la Generalitat considera que tots els ciutadans de Catalunya han
de disposar de connexió als serveis de telecomunicacions que facilitin l’accés
a la Societat de la Informació amb independència del seu lloc de residència.
Amb l’aplicació d’aquest nou Pla marc d’Actuació anomenat Pla CAT TELECOM, tots els ciutadans i empreses de Catalunya hauran de tenir accés
a un servei de telecomunicacions més complet que el que la legislació vigent
defineix com a universal, a fi de garantir l’accés ràpid i segur de la informació,
el coneixement i els serveis que s’ofereixen per via electrònica.
Aquest servei comprendria les següents actuacions:
-

Telefonia bàsica: Substituint els actuals TRACs per línies que garanteixin
l’accés funcional a internet.

-

Accés a Internet a alta velocitat: Amb un estàndard mínim de qualitat que
definirà el Govern i que es revisarà anualment en funció de l’evolució
tecnològica.

-

Radiodifusió sonora i televisió: recepció dels programes de radiodifusió
sonora i de televisió de les emissores de la Generalitat de Catalunya.

-

Telefonia Mòbil: Ampliant la cobertura de les actuals xarxes GSM i GPRS.

-

Xarxa de telecentres: Dotació de connectivitat d’alta velocitat a la Xarxa de
Telecentres de Catalunya, posada en marxa per la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI).

Dins d’aquest Pla marc, dos plans serien els encarregats de donar solucions
als sectors tecnològics abans esmentats: el Pla Radiocom i el Pla Filcom.
Pel que fa referència al Pla Radiocom, aquest reculliría les actuacions
proposades per la Generalitat de Catalunya per facilitar la solució dels
problemes de cobertura de servei de la radiotelevisió pública catalana i de la
telefonia mòbil a Catalunya, per tal que arribi a tots els nuclis de població i a
les principals carreteres i vies fèrries de Catalunya.
L’aplicació d’aquest Pla facilitarà la solució de les deficiències de cobertura de
telefonia mòbil i assegurarà la recepció dels canals de rediodifusió sonora i
televisió de la CCRTV a tots els nuclis de població de Catalunya. També

facilitarà i baratirà el desplegament dels emissors de TDT i DAB a les zones
rurals.
Pel que fa al Pla Filcom, aquest assegurarà la disponibilitat del servei de
banda ampla a tots els nuclis de població de Catalunya, mitjançant diferents
tecnologies d’accés.
Les diferents línies d’actuació d’aquest Pla es poden resumir en quatre punts:
-

Promoure l’ampliació de cobertura del servei d’accés d’alta velocitat a
Internet fins a tots els nuclis de població de Catalunya.
Es durà a terme ampliant la cobertura del servei ADSL i amb la construcció
d’una xarxa pública de la Generalitat de Catalunya per complementar-la i
garantir així que es pugui oferir aquest servei a totes les poblacions
catalanes que no disposin de la seva cobertura.

-

Promoure la construcció d’una xarxa de fibra òptica pública aprofitant les
grans obres viàries i ferroviàries de Catalunya amb l’objectiu de facilitar el
desplegament dels operadors de telecomunicacions arreu del territori.

-

Aprovació d’una legislació que consideri el servei de telecomunicacions
com un servei bàsic d’aprovisionament (com l’electricitat, l’aigua potable o
el sanejament) i que obligui al desplegament de xarxes d’ús públic per
telecomunicacions a totes les noves urbanitzacions de Catalunya i
actuacions en la via pública urbana.

Mantenir, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la
Informació (STSI) de la Generalitat de Catalunya, un grup de seguiment per
supervisar la substitució de les línies TRACs (telefonia rural d’accés celular
que no permeten accés ràpid a Internet) i l’evolució de les tecnologies de la
Comunicació, fent un seguiment de les noves tecnologies d’accés i promovent
la realització de proves pilot.
L’aplicació del Pla Filcom permetrà que el conjunt dels ciutadans de Catalunya
disposi:
-

D’un sistema alternatiu al TRAC abans de finals de 2004.

-

D’un servei d’accés d’alta velocitat a Internet en qualsevol nucli de població
del país.

-

D’un equilibri en l’oferta de serveis bàsics d’accés d’alta velocitat a Internet
en el conjunt de Catalunya.

L’extensió de l’alta velocitat a Internet comportarà diferents beneficis per la
societat catalana com ara la implantació de l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC) a tots els ajuntaments, facilitant la gestió municipal i millorant
el servei al ciutadà; el desenvolupament de les iniciatives empresarials en
qualsevol punt del país, especialment a les zones rurals; el desenvolupament
de l’accés a la xarxa i a la formació digital, que ja s’està promovent des dels
centres educatius, les biblioteques i els casals socials, a totes les llars
catalanes sense discriminació territorial.

