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Es possible d'ordenar les comunicacions ? Es convenient?

Aquestes son algunes de les preguntes que horn fa des de diferents sec-

tors del creixement economic, empesos per la dinamica de la Revolucio Tec-

nologica, que ja ningu no dubta que es el nou motor del desenvolupament

economic.

Tampoc no hi ha discussio sobre el fet que el sector punta de les noves

tecnologies es 1'electr6nica , la informatica i les telecomunicacions, que

constitueixen l'alternativa als sectors mes tradicionals de la industria, les

drassanes, els alts forns, etc., actualment en periode de reconversio a tots els

paisos industrialitzats.
Algunes de les consequencies de l'aplicacio de les noves tecnologies ja

es comencen a veure, pet-6 son moltes les incognites en relacio amb les re-

percussions que l'aplicacio de les esmentades tecnologies tindra en la indus-

tria, els serveis de telecomunicacions , la cultura, les relations socials, etc.

Fins avui , les noves tecnologies presenten dues caracteristiques dominants:

el tractament automatitzat d'un nombre cada vegada mes gran de funcions,

i la capacitat d'incorporar aquestes funcions automatitzades a un nombre

cada vegada mes elevat d'equips.
L'impacte que ha produit la microelectronica sobre les xarxes de banda

ampla, els satel • lits de comunicacions i l'ordenacio i planificacio de la indus-

tria i els serveis de comunicacions, ja to uns efectes importantissims sobre el

sector. A tall d'exemple, les prospectives sobre les possibilitats de creixe-

ment son les seguents : el volurn mundial d'ingressos per explotacio dels ser-

veis de telecomunicacions el 1983 era de 30 bilions de pessetes , i hom preveu

que la xifra el 1990 sera de 57 bilions, cosa que representa un creixement

anual mitja del 12,8%.

El volum mundial de negoci de les industries subministradores

d'equips de telecomunicacions , que el 1983 era de 9 bilions de pessetes, to
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previst un creixement anual mitja del 9%, fins a situar - se el 1990 sobre els
15 bilions de pessetes.

Pero, a mes, les noves tecnologies han posat en crisi l'estructura tradi-
cional de la industria i dels mateixos serveis de telecomunicacions. La mi-
croelectronica , les xarxes de banda ampla i les comunicacions via satel-lit
son elements inseparables dels nous avencos . La integracio a gran escala de
circuits ha suposat no tan sols una reduccio considerable de llur mida, sing
que a mes ha permes d'incrementar la potencia de calcul i la complexitat de
les funcions per a realitzar . Els ordinadors de la cinquena generacio en son
un exemple eloquent. Avui la integracio de la informacio processada amb
les telecomunicacions encapcala un canvi revolucionari que substituira la
primera materia , fins avui 1'energia, per la informacio . Es imminent la utilit-
zacio de circuits integrats fabricats amb tecnologia d'una micra , amb un mi-
lio de transistors en un sol chip.

Tambe canvia el concepte de carrier . Les comunicacions optiques
s'obren pas com a tecnica de transmissio amb mes possibilitats de cara a] fu-
tur. Les possibilitats de transmissio d'informacio codificada de veu, Jades
i/o imatge, a traves d'un conductor de fibra de vidre per mitja de feixos ]lu-
minosos, amb perdues baixes i practicament sense problemes d'interfercn-
cia, permetran la transmissio simultania de major quantitat d'informacio in-
tegrada, amb un alt index de fiabilitat i una considerable economia d ' espai i
pes.

Un tercer element , les comunicacions per satel lit , tambe es essencial en
les perspectives del sector . Ja hi ha el sistema de comunicacio INTELSAT
(International Telecommunication Satellite ), nascut el 1964 sota els auspicis
de 1'ONU, amb l'objectiu de posar a 1'abast de totes les nacions un unic sis-
tema comercial mundial de telecomunicacions via satel-lit . En aquesta area
l'avanc tecnologic tambe ha estat notable: des del primer INTELSAT Han-
cat el 1965 amb un pes de 39 kg i possibilitat per a 480 canals telefonics, hom
ha passat als futurs INTELSAT VI, que pesaran 1.600 kg i manejaran mes
de 35.000 converses telefoniques.

Veiem doncs que les noves tecnologies , microelectronica , xarxes de
banda ampla i comunicacions via satcllit, han afectat directament la lima de
flotacio dels conceptes tradicionals de xarxa, servei i terminal i la mateixa es-
tructura industrial.

La convergencia de les noves tecnologies de 1'ordinador i les telecomu-
nicacions, en les xarxes de banda ampla, donara lloc a una amplia varietat de
serveis integrats . Dit d'una altra manera, en 1'actualitat com en el passat pro-
per, el servei telefonic es suportat per la xarxa telefonica, el terminal de l'or-
dinador per la xarxa especial de transmissio de dades, la televisio per la seva
propia xarxa de difusio... En el futur tots aquests serveis de telecomunica-
cions ( veu i/o Jades i/o imatge) s'integraran progressivament en una Bola
xarxa, 1'anomenada Xarxa Digital de Serveis Integrats ( XDSI).
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Aquesta nova perspectiva tecnologica tindra una enorme influencia en
la planificacio de les xarxes. Per raons d'estalvi d'inversio i explotacio sem-
bla mes aconsellable la construccio de sistemes de transport d'informacio als
quals hom pugui tenir acces des de diferents fonts i formes. En lloc de cons-
truir xarxes independents, sera millor la canalitzacio de la informacio a tra-
ves d'instal-lacions de xarxes comunes.

Tambe entra en crisi el concepte tradicional de servei de telecomunica-
cions. Si la informacio de qualsevol natura, veu, text o imatge, es digitalitza-
da i utilitza les mateixes centrals i els matcixos trajectes, i si a aixo hi afegim
que el sistema d"`intel-ligencia", situat tradicionalment a les centrals de
commutacio i distribucio, es desplaca en part a l'usuari (com passa a les cen-
traletes digitals o PABX), resulta cada vegada mes dificil de veure quina es
1'aportaci6 del carrier i els usuaris en la prestacio del servei, on acaben les
funcions de cada un, o com s'exploten serveis practicament identics als
quals hom arriba des de diferents entitats explotadores.

Les terminals d'usuari sofriran transformacions similars a les de la tec-
nologia de xarxes, i oferiran terminals que aniran integrant progressivament
els diferents serveis que ofereixi la xarxa. Sobre la base del receptor de tele-
visio, sera possible de connectar-lo amb els serveis de teletext, de manera
que servira de pantalla a un terminal d'ordinador i integrara alhora la conne-
xio del receptor telefonic o el teclat per a introduir-hi les dades. Les possibi-
litats en aquest sentit son multiples. La convergencia entre la informatica i
les telecomunicacions, juntament amb la integracio progressiva dels serveis
i la nova concepcio de terminals, s'enfronta directament amb la concepcio
mes tradicional d'allo que fins ara hem entes com a servei de telecomunica-
cio. En consequencia, es logic que tambe hagi entrat en crisi el mare juridic
de regulacio i ordenacio, a mes de la reglamentacio te'cnica, ja que les com-
petencies i els limits dels organismes administratius competencials i les em-
preses es veuen clarament desbordats.

A Europa els sistemes d'ordenacio de les telecomunicacions es basen en

el concepte de servei public, i els exploten directament les administrations

o be empreses nacionals que en depenen en regim de monopoli. Aquesta or-
ganitzacio de les comunicacions responia a tres premisses fonamentals:l'in-
teres de l'Estat de mantenir la tutela sobre els sistemes de comunicacions des
d'un punt de vista d'estrategia en una area considerada vital; la iniciativa de
construir xarxes uniques que possibilitessin sistemes homogenis d'explota-
cio dels serveis com a elements d'homogeneitzacio nacional, i d'aprofitar a
mes l'oportunitat per bastir una industria propia d'equips de telecomunica-

cio; finalment, es tractava de reforcar la idea de servei public bastint un sis-

tema que permetes l'anomenada solidaritat interna dels serveis, de manera

que els serveis economicament mes rendibles (telefon interurba...) contri-

buexin a subvencionar els menys rendibles (telefons rurals, linies deficita-

ries, etc.).
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Als EUA, i a l'ombra d'una concepcio ideologica diferent de l'europea,
per be que no existia el monopoli telefonic, de fet 1'ATT oferia mes del 85%
dels serveis, de manera que, en consequcncia, operava en regim de quasi-
monopoli. Abans de la "desregulacio" aquesta companyia facturava mes de
la quarta part del negoci mundial de la industria i dels serveis de telecomuni-
cacio. Una filial de l'ATT, la Western Electric, a nivell tecnologic probable-
merit es l'ernpresa mes avancada en microelectronica, fibres optiques i siste-
mes logics. Una altra filial de l'ATT, la Bell, s'encarrega de la investigacio i
el desenvolupament.

Actualment, i despres de la guerra comercial empresa per la MCI (se-
gon carrier en importancia als EUA) perque va instal•lar entre San Francisco
i Nova York una xarxa digital de radioenlla4os que oferi de connectar a les
companyies telefoniques locals amb l'objecte de transmetre, a mes de telex
i dades, la veu, hom ofereix conferencies intcrurbanes a llarga distancia mes
barates que amb l'ATT, que com hem vist les explotava gairebe en monopo-
li. La FCC (Federal Communication Commision) autoritza la connexio,
amb la qual cosa rompe la compensacio interna del sistema de tarifes que ha-
via presidit la filosofia del servei telefonic nord-america els darrers cent
anys. La consolidacio juridica del proces a partir de la sentencia del tribunal
suprem dels EUA obliga 1'ATT a desprendre's de les seves vint-i-dues com-
panyies locals de serveis telefoni.cs, que es reagruparen i donaren lloc a set
noves companyies que cobreixen tot el territori america. La desregulacio
com a moviment de liberalitzacio beneficia sobretot els grans usuaris, i son
els abonats mes modestos els que registren una pujada del rebut del telefon.
El moviment ja ha arribat a Anglaterra, on la senyora Thatcher esta en lima
amb la privatitzacio de la British Telecom. El corrent liberalitzador tambe
ha arribat al Japo. Pero, a mes, la desregulacio que posa en crisi el concepte
de servei public pot afectar el sistema public mundial de comunicacions per
satel-lit (INTELSAT). La compayia IBM )a ha ofert el projecte ORION per
a explotar la part mes rendible del mercat de les comunicacions per satel-lit,
es a dir, els dos tercos del trafic mundial, que es realitza sobre l'Atlantic
Nord. Sens dubte, les consequencies d'aixo serien l'abaratiment del trafic
entre els paisos rics i la pujada del preu de les comunicacions amb i entre els
paisos pobres.

Finalment, els nous sistemes de telecomunicacio basats en les noves
tecnologies tambe posen en crisi l'estructura tradicional de la industria.

Hom prcveu que el 1990 el volum de facturacio d'industries fornidores
d'equips de telecomunicacions assoleixi els 15 bilions de pessetes, xifra que
no inclou els equips informatics, els components electronics ni el logicall. A
Espanya el creixement mitja anual sobre I'horitzo del 1990 es d'un 18%).

Les industries americanes son les que dominen el camp de la tecnolo-
gia, els ordinadors i el logicall. Tres companyies dominen mes del 40%) del
mercat mundial: Western Electric-ATT, 23'%; ITT, 9%; Siemens, 9%. Els
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japonesos, recolzant-se en un fort mercat interior, encapcalen els progra-

mer per al desenvolupament dels ordinadors de la cinquena generacio i de

la xarxa integral d'informacio, i segueixen els EUA en la produccio de cir-

cuits integrate.

A Europa les decisions sobre la compra de nous equipaments les solen

adoptar les administracions de Correus i Telecomunicacio, que tenen el

monopoli dels serveis telefonics i de transmissio de dades. El mercat euro-

peu representa el 30% del negoci mundial, i compta amb 400 milions

d'usuaris d'alt poder adquisitiu. La inversio anual als set primers paisos eu-

ropeus esta en 2,25 bilions de pessetes, i per al 1990 el mercat europeu po-

dria esser superior a l'america i gairebe el doble que el japones. Malgrat tot,

la fragmentacio dels mercats nacionals europeus comporta que els costos del

material de telecomunicacions siguin un 40% mes cars a Europa que als

EUA. Actualment hi ha tres sistemes de radiofonia cellular, la qual cosa a

la practica significa escales de produccio reduides i costos elevats. Les pos-

sibilitats d'un mercat potencial europeu i el desenvolupament tecnologic

depenen de la rapidesa amb que horn recorri un cami dificil pero necessari:

crear l'Espai Europeu de les Telecomunicacions.

L'ORDENACIO DE LES COMUNICACIONS A ESPANYA

A Espanya el model d'organitzacio o de desorganitzacio de les comu-
nicacions s'ha vist caracteritzat pels aspectes seguents:

- Renuncia per part de 1'Estat de 1'exercici de la seva potestat normativa i
reglamentaria en la regulacio d'alguns dels principals serveis basics. Ve-

geu el contracte de 1'Estat amb la CTNE (base 26 del contracte):
"No podran ser modificadas unilateralmente las bases del presente con-
trato, ni aplicarse en contradiccion con el mismo las leyes o disposiciones de
caracter general o particular dictadas por el Estado o las Corporaciones de
caracter publico ".

- Falta d'adequacio de l'organitzacio i estructura administrativa dels ser-
veis postals a les necessitate presents i futures.

- Dispersio dels serveis de telecomunicacions sota competencia de dife-
rents departaments ministerials; abundancia de normes reglamentaries
disperses.

- Absencia de marc legal director per a encaminar el desenvolupament del
sector a terminis mitja i llarg. La demanda creixent consolida factual si-
tuacio de dispersio de xarxes. Absencia gairebe absoluta de disposicions
per a la utilitzacio dels nous sistemes i serveis de telecomunicacio: TV per
cable, satellit...

- Falta d'optimitzacio de les inversions en la planificacio i instal-lacio de

xarxes.
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- Confusio de competencies en algunes disposicions respecte a les funcions
del carrier i als continguts que hi passin.

UNA NOVA POLITICA PER A ORDENAR LES COMUNICACIONS

Qualsevol nova politica per a ordenar les comunicacions a Espanya
s'ha de basar en la recuperacio per part de 1'Estat de les funcions que li co-
rresponen en materia d'ordenacio , regulacio i planificacio en les telecomu-
nicacions.

Ja han estat fetes algunes passes previes en aquesta linia amb la promul-
gacio del Reial Decret 1209/1985 de 19 de juny, pel qual hom modifica 1'es-
tructura organica del Ministeri de Transport, Turisme i Comunicacions 16s
creada una Direccio General de Telecomunicacions , a la qual, entre d'altres
competencies , hom assigna 1'establiment , conservacio i gestio de les xarxes
que el govern determini a mes de l'ordenacio i planificacio de les xarxes de
telecomunicacio civils la titularitat de les quals correspongui a 1'Estat o a
d'altres administracions publiqucs. Aixi mateix hom 11 atribueix la gestio i
administracio de 1'espectre de frequencies radioelectriques.

Malgrat tot , queden problemes importants per abordar, com ara esta-
blir un nou contracte entre 1'Estat i la CTNE que substitueixi el que va fir-
mar el 25 d'agost de 1924 el govern del general Primo de Rivera, pel qual
hom concedeix a la companyia 1'arrendament en regim d ' exclusivitat del
servei telefonic, en condicions tan favorables per a ]a CTNE que impliquen
una renuncia explicita de competencies de 1'Estat, com hem vist abans en
parlar de la base 26 del contracte.

Entre les raons que aconsellen la planificacio i ordenacio de les teleco-
municacions , no es menor l'esforc d'inversio economic que cada una de les
empreses que presta serveis de telecomunicacions haura de fer de cara a
1'aplicaci6 de les noves tecnologies i a la modernitzacio dels serveis , tot amb
carrec als prcssuposts generals. La mateixa CTNE, per mitja del seu presi-
dent, Luis Solana , ha anunciat un pla quadriennal d'1,3 bilions de pessetes,
i cal demanar - se si aquest volum d ' inversio pot esser mantingut sobre una
politica de tarifes . Encara mes : les diferents empreses prestadores de serveis
de telecomunicacions , podran continuar mantenint la carrega financera en
cl cas de conservar en propietat la xarxa i els terminals, si a mes cal fer impor-
tants inversions de modernitzacio?

Una politica d'ordenacio de les telecomunicacions sons dubte s'ha de
basar en tres grans cixos:

a) Assegurar el concepte de servei public als serveis essencials : xarxa,
telefon, transmissio de dades, televisio...

b) Manteniment de l'homogeneitat del sistema , amb l'obligacio d'uti-
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litzar la xarxa publica per part de tots els serveis basics i facilitar que s'hi in-

corporin els de valor afegit.
En definitiva, es tracta que a Espanya el servei de comunicacions no

s'organitzi de manera que el sector public tingui a carrec seu totes les despe-

ses d'infrastructura i el sector privat s'apunti a obtenir beneficis nets.

[Butll. Soc. Cat. Cien.], Vol. VIII, 1986


