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RESUM 

El propòsit d'aquest projecte és exposar com implementar un Sistema de Qualitat a un 

Operador de Telecomunicacions a través de la redacció i actualització dels seus processos 

operatius interns. Amb aquest objectiu, aquest projecte descriu l'empresa i la seva situació 

prèvia a l'inici del projecte, es fa una visió teòrica dels sistemes de qualitat i les certificacions 

que pot obtenir l'empresa a través de la normativa ISO, i finalment s'explica amb detall un cas 

pràctic d'aplicació. En el cas pràctic, s'observa com s'han definit els processos mitjançant la 

nomenclatura ITIL, s'explica tot el procés de redacció associat i es fa una reflexió sobre 

l'acceptació que ha tingut dins l'empresa.  

Amb aquest projecte, es pretén demostrar que avui en dia és molt important per a una 

empresa o bé una organització poder demostrar que es realitza una gestió eficient i de qualitat 

davant dels clients, i que es pot aconseguir amb una bona preparació i esforç per part de totes 

les parts interessades.  
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RESUMEN 

El propósito de este proyecto es exponer cómo implementar un Sistema de Calidad en un 

Operador de Telecomunicaciones mediante la redacción y actualización de sus procesos 

operativos internos. Con este objetivo, este proyecto describe la empresa y su situación previa 

al inicio del proyecto, se da una visión teórica de los sistemas de calidad y las certificaciones 

que puede obtener la empresa mediante la normativa ISO, y finalmente se cuenta con detalle 

el caso práctico de aplicación. En el caso práctico, se observa cómo se han definido los 

procesos mediante la nomenclatura ITIL, se cuenta todo el proceso de redacción asociado y se 

hace una reflexión sobre la aceptación que ha tenido dentro de la empresa.  

Con este proyecto, se pretende demostrar que hoy en día es muy importante para una 

empresa u organización poder demostrar que se realiza una gestión eficiente y de calidad 

enfrente de los clientes, y que se puede conseguir con una buena preparación y esfuerzo por 

parte de todas las partes interesadas.  
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to explain how to implement a Quality System in a 

Telecommunications Operator through the drafting and updating of its internal operating 

processes. To this end, this project describes the company and its situation before the start of 

the project, it shows a theoretical view of the quality systems and the certifications that the 

company can achieve through the ISO regulations, and finally it is explained a practical case 

study. In the case study, it is explained how the processes have been defined through ITIL 

nomenclature, the whole process of writing and a reflection about the acceptance that the 

project has had inside the company.  

This project aims to demonstrate that nowadays is very important for a company or an 

organization to show that it performs an efficient and quality management, and that 

everybody can get it with a good preparation and effort by all of the stakeholders.  

 

  



Projecte Final de Carrera: Implementació d'un Sistema de Qualitat a un Operador de Telecomunicacions 

Meritxell Rubió Murciano 

 

 
14 14 

 



Projecte Final de Carrera: Implementació d'un Sistema de Qualitat a un Operador de Telecomunicacions 

Meritxell Rubió Murciano 

 

 
15 15 

1. INTRODUCCIÓ 

Avui dia, la qualitat és un aspecte vital per a qualsevol empresa, ja que qualitat implica complir 

amb les expectatives dels clients. En les últimes dècades, la quantitat de canvis produïts a 

l'entorn empresarial, tals com expectatives canviants dels clients o la competència global, han 

provocat que les empreses busquin solucions per poder millorar la seva competitivitat. 

Aquests canvis han fet que les empreses es vegin obligades a respondre contínuament a les 

exigències d'un entorn cada vegada més imprevisible, i una de les alternatives de major èxit és 

orientar un sistema de direcció cap a la qualitat.  

Els motius pels quals la direcció de les empreses decideix treballar des d'una perspectiva de 

qualitat són molts, però en destaquen la millora de productes i serveis, la reducció de costos o 

la possibilitat d'augmentar la rendibilitat. Per altra banda, també pot ser un factor de 

motivació dels treballadors. Amb totes aquests avantatges, és fàcil veure que la qualitat durà 

l'empresa a millorar la imatge dels seus productes i serveis, i per tant, a augmentar la 

satisfacció dels clients. Aquests i d'altres motius són els que permeten dir que la qualitat és un 

mitjà fonamental per millorar els beneficis i assegurar la competitivitat de les empreses.  

Les empreses que implanten una filosofia de qualitat parteixen d’una forma de treballar 

basada en un procés de millora contínua, que parteix de la base que qualsevol cosa sempre es 

pot fer millor i que té com a objectiu implícit la perfecció. Aquesta política fa possible 

aconseguir nivells cada vegada més elevats de qualitat, perquè es modifiquen els productes 

actuals i es treballa per reduir de forma contínua la diferència entre el rendiment del procés i 

les necessitats del client.  

Per a poder aconseguir la qualitat i la millora contínua, és fonamental que l’empresa tingui els 

processos operatius clarament definits, que estiguin estandarditzats i que els treballadors els 

entenguin, els apliquin i coneguin bé les fronteres de responsabilitat, ja que les empreses són 

sistemes de processos interrelacionats entre ells, i a través de la millora d’aquests processos 

poden continuar la cerca d’un acostament incremental a les expectatives dels clients. Cal tenir 

en compte que qualsevol procés global està format per un conjunt de processos parcials, als 

quals es pot aplicar una millora contínua i així aconseguir la millora del procés global.  

En el present projecte final de carrera s'explica el projecte de redacció i actualització dels 

processos operatius interns dut a terme des de l'Octubre de 2014 fins a Juny de 2015 a un 

Operador de Telecomunicacions que, per motius de confidencialitat, d'ara en endavant 

anomenarem Fibrocat. La idea de realitzar aquest projecte sorgeix arrel de les mancances que 

es van detectar quan Fibrocat es va certificar el Juny de 2014 en les normes ISO 9001 i ISO 

14001.  
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La Direcció de l'empresa va decidir que calia actuar per a solucionar les no conformitats 

detectades, ja que durant el Juliol de 2015 es realitzaria una revisió de la certificació. Per a 

solucionar-ho, es decideix emprendre un projecte de redacció i actualització dels processos 

operatius interns, que permetran resoldre les mancances detectades i iniciar la implantació un 

procés de millora contínua.  

En aquest projecte final de carrera, s'explica com s'ha dut a terme aquest projecte de redacció 

i actualització dels processos. Per a poder entendre amb profunditat com s'han definit aquests 

processos, prèviament a entrar en aquesta aplicació pràctica, el projecte profunditza en dos 

temes importants, en primer lloc, la descripció de l'empresa, ja que sense entendre què fa i 

com treballa no ens seria possible entendre els seus processos, i en segon lloc, una visió 

teòrica dels models de qualitat, que ajuden a entendre la importància que a l'empresa hi hagi 

una bona estructura de l'operativa diària per a aconseguir la millora contínua desitjada.  

1.1 Motivació del PFC 

Durant el Juny de 2014, vaig iniciar unes pràctiques com a becària a l'Àrea Comercial d'un 

Operador de Telecomunicacions. Al cap d'unes setmanes de treballar a l'empresa, vaig sentir la 

curiositat de saber quines tasques desenvolupaven la resta d'àrees de l'empresa, que tenien 

una vessant molt més tècnica que l'Àrea on em trobava.  

Arrel d'aquesta inquietud, vaig sol·licitar la possibilitat de realitzar un projecte que s'englobés 

dins d'una altra àrea per a poder investigar sobre les tasques que s'hi desenvolupaven. La 

proposta que em van fer em va obrir les portes a poder resoldre els meus dubtes. Aquesta 

proposta incloïa ser el suport de l'empresa per a desenvolupar un projecte de revisió, redacció 

i actualització dels processos operatius de l'empresa amb l'ajuda d'una consultora externa. 

Després de reflexionar sobre la proposta, vaig arribar a la conclusió que era una molt bona 

oportunitat de conèixer el funcionament d'un operador de telecomunicacions fins al més 

mínim detall, i vaig decidir endinsar-me en el projecte.  

1.2 Objectius i competències 

Els objectius amb els quals he desenvolupat aquest projecte són els següents: 

 L’objectiu principal d’aquest projecte final de carrera és l’actualització i redacció dels 

processos operatius d’un operador de telecomunicacions de forma coherent i seguint 

uns esquemes de redacció.  

 En segon lloc, entendre el funcionament intern d'un operador de telecomunicacions.  

 En tercer lloc, aprendre la importància de les relacions existents entre tots els 

processos operatius d’una empresa per a que es pugui dur a terme l’activitat principal.  
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 Per últim, comprendre la importància que té avui en dia la qualitat empresarial i la 

necessitat d’aplicar-la.   

Paral·lelament a aquests objectius, amb aquest projecte final de carrera també s’aconsegueix 

treballar les següents competències: 

 Aprendre a treballar amb un equip format per persones de múltiples empreses. 

 Desenvolupar habilitats de comunicació i de treball en equip amb els companys. 

1.3 Estructura 

El projecte s'estructura en tres parts diferenciades: 

 Descripció de l'empresa on s'ha realitzat el projecte, Capítol 2. En aquesta secció 

s'explica el sector de l'empresa Fibrocat, la tipologia de clients, com s'estructura la 

serva xarxa, els tipus de serveis que ofereix i la seva estructura.  

 Marc teòric sobre els models de qualitat, Capítol 3. En aquesta secció es descriu de 

forma teòrica el concepte de qualitat, la seva evolució i la seva aplicació als sistemes 

de gestió de l'empresa. Es mostra també una breu introducció a la normativa ISO i un 

enfocament de la gestió orientada als processos.  

 Cas pràctic d'implementació d'un sistema de qualitat i conclusions, Capítol 4 i Capítol 

5. En aquestes seccions s'explica com s'ha dut a terme la implementació d'un sistema 

de qualitat a l'empresa, a través de la redacció i actualització dels seus processos 

operatius. Es fa una breu introducció a la nomenclatura de processos ITIL i la seva 

aplicació a Fibrocat. Per últim, es fa una valoració de com s'ha encaixat el projecte per 

part dels companys de l'empresa, i s'extreuen les conclusions i les línies de treball 

futures.  
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2. L'EMPRESA FIBROCAT 

En primer lloc, per a poder-nos situar dins d’aquest projecte final de carrera, en aquest capítol 

es presenta l’empresa sobre la qual s’ha desenvolupat aquest projecte. Aquesta descripció és 

important per a poder comprendre posteriorment com i quins processos s’hi ha definit i com 

s’ha encaixat aquest projecte dins l’empresa.   

Concretament, dins d’aquest capítol es troba la descripció de l’activitat empresarial de 

Fibrocat, la tipologia de clients que té l’empresa i els possibles serveis que els hi pot oferir, de 

forma que el lector pot fer-se una idea del mercat en el qual opera l’empresa. Es mostra també 

una visió de com és la xarxa sobre la que opera, que és vital tant per a entendre com 

s’organitza com per a poder-se fer una idea de l’abast de territori en el qual treballa Fibrocat. 

 Finalment, es descriu com és la seva organització interna i les tasques que es desenvolupen 

dins de cadascuna de les àrees en les que es divideix l’empresa, de forma que això facilitarà la 

comprensió de la resta del projecte quan es faci menció d’alguna àrea concreta. Amb tota 

aquesta informació, el lector es podrà fer una imatge completa del que fa l’empresa i de com 

s’organitza.   

A continuació, en el capítol 3 podrem veure el marc teòric sobre el qual s’ha recolzat aquest 

projecte i que serveix per a la implementació del sistema de qualitat a Fibrocat que s’explica al 

capítol 4.  

2.1 L’Activitat de Fibrocat 

L'empresa Fibrocat és un Operador de Telecomunicacions que opera a Catalunya i pertany a un 

grup empresarial que es dedica bàsicament al món audiovisual. Aquesta empresa neix de 

l'adjudicació d'un contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, per a 

realitzar la construcció, el desplegament i l'explotació d'una xarxa de comunicacions basada en 

fibra òptica que permeti connectar les seus actuals i futures de la Generalitat de Catalunya. 

Quan parlem de seus de la Generalitat, fem referència a entitats públiques, com puguin ser 

escoles, hospitals o comissaries de policia, entre d'altres.  

Així doncs, Fibrocat és l'empresa que s’encarrega de la provisió i el manteniment de la xarxa de 

fibra òptica de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa està gestionada a través del CTTI 

(Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació). Amb l'excedent de capacitat 

d'aquesta xarxa, Fibrocat actua també com a operador neutre i dóna serveis de connectivitat al 

mercat majorista, és a dir, a operadors de telecomunicacions que utilitzaran la xarxa per a 

donar servei a clients finals.   
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2.2 Tipologia de Clients 

Segons el que hem comentat anteriorment, observem que l'empresa conté dos tipus de 

clients: 

 Client d'autoprestació: clients del sector públic que contractaran serveis resultants de 

l'execució del contracte signat entre Fibrocat i el CTTI, que permetrà a Fibrocat oferir a 

la Generalitat de Catalunya el seu catàleg de serveis finals mitjançant el transport 

d'aquests a través de la xarxa.  

 Client majorista: són aquells clients provinents del sector privat. Com hem comentat, 

la xarxa per a aquests clients és resultant de l'extensió de la xarxa d'autoprestació 

abans definida, que s'aprofita per oferir l'excedent de capacitat al mercat majorista.  

2.3 La Xarxa de Fibrocat 

La solució per la que opta Fibrocat per a facilitar una connectivitat d'alta velocitat entre els 

diferents punts de la xarxa es basa en una solució MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

implementada a través d'un gran desplegament d'infraestructura òptica i equipaments al llarg 

del territori de Catalunya. Les xarxes MPLS són un mecanisme de transport de dades estàndard 

que opera sobre una capa d'enllaç de dades i la capa de xarxa del model OSI.  

La xarxa de Fibrocat compleix les següents especificacions: 

 És Oberta, és a dir, ofereix accés compartit a tots els operadors prestataris de serveis.  

 És Escalable, ja que es dissenya sense limitacions d'ample de banda pel futur.  

 És Transparent, ja que és capaç de suportar tot el catàleg de serveis.  

 És Neutra, perquè ofereix igualtat de condicions per a tots els seus clients.  

2.3.1 La Xarxa Física 

Per a veure l’estat actual de la xarxa de Fibrocat, a continuació es mostra un mapa amb la 

xarxa física repartida existent a Catalunya, indicant els principals municipis on està present 

aquesta xarxa: 
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Figura 1 - Mapa de la Xarxa existent a Fibrocat 
(Font: Fibrocat) 

Amb aquest mapa ens podem fer una idea de les zones on existeix més demanda de servei i on 

es troben els eixos principals de la xarxa. En el següent apartat es comentarà l’estructura que 

es segueix per a la construcció de la xarxa física.  

2.3.2 Arquitectura de Xarxa 

La xarxa activa es connecta a través d'una xarxa passiva de fibra òptica en anelles formada per 

tres trams: 

 Xarxa Troncal: corresponent als enllaços de cable de fibra òptica que aniran entre 

municipis i que s'estendran a través de les infraestructures que es seleccionin.  
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 Xarxa de Distribució: corresponent a l'enllaç entre la infraestructura troncal i l'inici de 

la xarxa dins del que es considera el nucli urbà de població.  

 Xarxa d'Accés: és la xarxa de fibra que discorre per tot el municipi i té el seu origen on 

s'acaba la infraestructura de distribució.  

La configuració de la xarxa passiva es realitza en anelles de Transport i Ethernet, com pot 

observar-se a la següent figura: 

 

Figura 2 - Anelles de Xarxa existent 
(Font: Fibrocat) 

La topologia de xarxa física feta en anelles s'utilitza amb l'objectiu que tota la xarxa tingui 

redundància de camins en les diferents capes, de forma que s'eviti la pèrdua de serveis/gestió 

de l'equipament en cas que hi hagi un únic punt de fallida.  

En el cas de la xarxa activa, és a dir, la connexió lògica dels equips, no s'utilitza una topologia 

en anelles sinó que està formada per una xarxa Ethernet que es distribueix de forma jeràrquica 

per nivells d'agregació de tràfic fins als punts d'interconnexió (nusos a la xarxa on es realitza la 

interconnexió de la Xarxa).  

Aquesta xarxa activa consta de dues capes diferenciades: 

 La Xarxa de Transmissió Òptica, basada en la tecnologia WDM (Wavelength Divison 

Multiplexing, és a dir, multiplexació per divisió de longitud d'ona), utilitzada per la 

interconnexió entre els nodes troncals de la xarxa i la seva unió amb punts 

d'interconnexió.  
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 La Xarxa Ethernet, creada per satisfer la necessitat de transmetre senyals de gran 

ample de banda a grans distàncies, que permet la connexió entre els nodes troncals de 

nivell 2 o Ethernet mitjançant circuits de transport associats a la xarxa troncal, i ofereix 

un seguit de serveis transparents. La arquitectura que s'ha seleccionat per a la 

realització d'aquesta xarxa, es subdivideix en quatre nivells d'agregació: 

 

o Els punts d'entrega de serveis, formats per equips de Core Ethernet. La seva 

funció és el lliurament de serveis a la xarxa de la Generalitat, el cas 

d'autoprestació, i d'entrega a altres operadors en el cas de majoristes.  

o Nivell d'agregació P/PE Grau 1, format pels equips Ethernet P/PE Grau 1 i la seva 

funció és interconnectar els punts d'interconnexió amb la capa P/PE Grau 2 i 

agregar els equips de capa d'accés. Tots els equips d'aquesta capa tenen un 

doble enllaç cap a cada punt d'interconnexió, que són el principal i el de backup.  

o Nivell d'agregació P/PE Grau 2, format pels equips Ethernet P/PE Grau 2, i la 

seva funció és interconnectar els equips de la capa P/PE Grau 1 i agregar els 

equips de la capa d'accés.  

o Nivell d'accés, format pels equips Ethernet i la seva funció és agregar el tràfic de 

client lliurat pels equips IP. Aquests equips es connecten a les capes P/PE Grau 1 

i Grau 2. Les topologies d'accés per a aquest nivell són en anella o bé punt a 

punt. L'índex d'agregació va de 1:1 (seus monousuàries) fins a 10:1 (seus 

multiusuàries).  

 

L'arquitectura de la xarxa Ethernet es pot observar a la següent figura: 
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Figura 3 - Arquitectura de Xarxa Ethernet 
(Font: Fibrocat) 

El Model d'interconnexió entre els elements de la xarxa d'Ethernet sobre els enllaços de la 

xarxa de Transmissió Òptica es basa en que cada equip PE agregador de capa Ethernet té 

configurats dos circuits, un de transport cap a un equip agregador de jerarquia superior 

(principal) i un segon de transport cap a l'agregador superior de Backup, tot i que només lliura 

els serveis al principal i només es commuta a l'altre en cas de fallida. És per això que a nivell 

òptic es reserva un circuit per a cada destí, i la intel·ligència per a communtar d'interfície quan 

es detecta una caiguda del camí principal la realitza la capa IP.  

2.3.3 Serveis Ethernet 

La xarxa de Fibrocat és una xarxa Carrier Ethernet, on les dades dels serveis punt a punt es 

transporten a través de EVCS (Ethernet Virtual Connection, contenidors de servei) d'acord amb 

els atributs i definicions del servei segons el MEF (Metro Ethernet Forum).  

Els EVC són conenidors de servei que connecten dues o més UNIs (User Network Interface, 

interfícies de xarxa d'usuari) i asseguren que no es transfereixin dades entre seus que no 

formen part del mateix EVC. En una xarxa Carrier Ethernet les dades es transporten a través 

d'aquests EVCs o bé punt a punt o bé multipunt a multipunt.  
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Segons si es permeten o no multiplexar múltiples EVS per cada UNI, existeixen els següents 

tipus de servei: 

 EPL (Ethernet Private Line). En aquest cas, els UNIs són dedicats per a connexions punt 

a punt, i per tant, hi ha un sol EVC per cadascun. És el servei Ethernet més popular 

degut a la seva simplicitat.  

 

Figura 4 - Serveis EPL 
(Font: Fibrocat) 

 

 EVPL (Ethernet Virtual Private Line). En aquest cas, es suporta una multiplexació de 

serveis, és a dir, múltiples EVCS per cada UNI. Permeten una sola connexió física (UNI) 

a l'equip de client per a poder tenir múltiples connexions virtuals.  

 

Figura 5 - Serveis EVPL 
(Font: Fibrocat) 
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 EPLAN (Ethernet Private LAN). Tenen les mateixes característiques que pel cas de EPL 

excepte que els UNIs són dedicats per a connexions multipunt a multipunt, és a dir, en 

un EVC hi ha diferents UNIs involucrats.  

 

Figura 6 - Serveis EPLAN 
(Font: Fibrocat) 

 

 EVPLAN (Ethernet Virtual Private LAN). Tenen les mateixes característiques que pel cas 

de EVPL excepte que els UNIs són dedicats per connexions multipunt a multipunt, és a 

dir, en un EVC hi ha diferents UNIs involucrats.  

 

Figura 7 - Serveis EVPLAN 
(Font: Fibrocat) 
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Aquests quatre tipus de serveis, es poden presentar en diferents opcions de criticitat o 

redundància de Hardware i/o camí. Les opcions són les següents: 

 Serveis estàndard. Aquesta tipologia de servei consisteix en un sol CPE a la seu del 

client, connectat a un agregador determinat a través d'un sol enllaç físic. Aquest servei 

té redundància en el punt d'entrega, i pel cas d'autoprestació s'entrega a dos punts 

d'interconnexió diferents.  

 Serveis crítics. Aquesta tipologia conté doble CPE a la seu del client, que estan 

connectats a un sol agregador utilitzant dos enllaços físics cap a aquest. El servei té 

redundància en el punt d'entrega, i s'entrega a dos punts d'interconnexió diferents.  

 Serveis molt crítics. Aquesta tipologia conté doble CPE a la seu del client, connectats 

cadascun a un agregador diferent, utilitzant dos enllaços físics independents cap a 

aquests. El servei té redundància en el punt d'entrega, i s'entrega a dos punts 

d'interconnexió diferents.  

2.4 Serveis de l'empresa 

Els serveis que ofereix l’empresa es classifiquen en tres tipus: 

 Serveis de Circuits Actius: dins d’aquests serveis hi ha dos tipus: 

o Servei punt a punt Ethernet: serveis que es configuren com un servei 

transparent amb ample de banda dedicat que s'estén entre dues ubicacions de 

la xarxa, amb amples de banda d’entre 30Mb i 1Gb.  

o Servei òptic transparent: és un servei de transport òptic amb lambdes de 10Gb, 

que proporciona un tram de circuit dedicat entre la seu del client i el node més 

proper de la xarxa.  

 Serveis de Fibra Fosca: són serveis on el client lloga una o més fibres òptiques entre 

dos punts. Es pot contractar en dues modalitats, la fibra fosca urbana (quan tot el tram 

de fibra es troba dins del mateix municipi) i la fibra fosca interurbana (en aquest cas el 

tram de fibra passa per diferents municipis). 

 Serveis de Coubicació: servei en què es contracta el lloguer d’un o més racks de 

comunicacions o bé d’un espai en racks compartits, ja sigui en ubicacions de xarxa on 

es produeix la interconnexió d'operadors o bé el lliurement d'algun dels serveis del 

catàleg.   
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2.5 Estructura de l'empresa 

Fibrocat té una estructura piramidal organitzada en tres nivells: 

 Direcció: la direcció de l'empresa està formada pel director general (Direcció 

Tecnologia i Digital), l'adjunt a direcció i una directora de negoci (Desenvolupament de 

Negoci i Comercial). 

 Caps d'Unitat: per sota de la Direcció existeixen tres unitats: 

o Unitat comercial, encarregada de la gestió amb el mercat majorista.  

o Unitat d'Infraestructures, encarregada del desplegament de xarxa passiva (fibra 

òptica i obra civil associada).  

o Unitat d'Operacions, encarregada principalment de la provisió, l'explotació, el 

disseny i el manteniment de la xarxa. 

 Àrees Operacionals: dins de cadascuna de les unitats anteriors, existeixen diferents 

àrees que s'encarreguen de les tasques diàries de comercialització, desplegament, 

provisió i explotació de serveis.  

Al mateix nivell que les àrees operacionals es troben les àrees d'Administració i Màrqueting 

Digital, que tot i no tenir tasques relacionades amb el desplegament, la provisió i l'explotació 

de serveis, són vitals pel bon funcionament de l'empresa.  

A continuació es mostra l’estructura organitzativa de l’empresa: 

 

Figura 8 - Organigrama de Fibrocat 
(Font: elaboració pròpia) 

En els següents apartats veurem amb detall quines són les tasques que es duen a terme a 

cadascuna de les àrees de l'empresa.  
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2.5.1 Unitat Comercial 

Àrea encarregada del tracte amb el mercat majorista. Aquesta àrea s'organitza en un cap 

d’unitat i un equip de comercials que s’encarreguen de les vendes. Les tasques principals que 

realitza aquesta àrea són les següents: 

 Venda de nous serveis.  

 Mantenir i fidelitzar la relació amb els clients majoristes. 

 Buscar nous operadors potencials a contractar serveis.  

 Realitzar prospeccions de zones potencials on vendre serveis.  

 Seguiment dels serveis contractats des que són venuts fins que passen a estar actius.  

2.5.2 Unitat d'Infraestructures 

Aquesta unitat s'encarrega de les solucions de desplegament de fibra òptica. L’estructura 

d’aquesta unitat consisteix en un cap d’unitat i un equip dividit en dues àrees, l’Àrea de 

Planificació i l’Àrea de Desplegament, que consten cadascuna d'un equip i un responsable 

d'àrea.  

La Unitat d'Infraestructures dirigeix i gestiona tècnica i econòmicament el desplegament dels 

trams de xarxa de fibra òptica associats a: 

 Creixement de la xarxa troncal. 

 Connexió de seus de la Generalitat de Catalunya d'acord amb els plans de 

desplegament. 

 Accés a les seus majoristes.  

A continuació es detallen les tasques que realitza cadascuna de les àrees dins de la Unitat 

d'Infraestructures.  

2.5.2.1 Àrea de Planificació 

Dins la Unitat d’Infraestructures, Planificació és l’àrea encarregada de la planificació i 

especificació de les infraestructures físiques de fibra a desplegar. Les tasques principals que 

realitza aquesta àrea són les següents: 

 Gestionar les peticions d'alta, baixa i modificació de servei des de la vessant 

d'infraestructures, i sol·licitar a l'Àrea de Desplegament la seva execució física.  

 Gestionar les peticions d'alta de nous nodes i nous enllaços de fibra òptica, i sol·licitar 

a l'àrea de desplegament la seva execució física.  

 Gestionar la capacitat de la xarxa i la disponibilitat de les fibres. 

 Realitzar els estudis de viabilitat dels possibles punts a connectar a la xarxa.  

 Realitzar convenis institucionals amb entitats i/o ajuntaments.  

 Realitzar l'inventariat de la xarxa planificada, la xarxa construïda i la xarxa conveniada 

que es gestiona des de la Unitat d'Infraestructures.  
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2.5.2.2 Àrea de Desplegament 

Dins la Unitat d’Infraestructures, Desplegament és l’àrea encarregada de portar a terme 

l'execució dels projectes de desplegament sol·licitats per l'Àrea de Planificació. Donat que 

l'execució a camp està subcontractada, l'Àrea de Desplegament s'encarrega de la gestió de les 

empreses responsables de la seva execució. Les tasques principals que realitza aquesta àrea 

són les següents: 

 Desplegament de la xarxa, que comprèn desplegament de planta externa, associat a 

desplegament per a la connexió de noves seus i nous enllaços de fibra òptica, i el 

desplegament de nodes.  

 Tramitació de llicències i permisos per a realitzar obra civil, i gestió de taxes.  

 Gestionar els Treballs Programats que cal fer a la xarxa a conseqüència d'actuacions en 

l'àmbit d'infraestructures.  

 Realització de les Ordres de Treball, on s'especifica les posicions on es connectaran les 

fibres en cada punt del seu recorregut.  

 Realització dels As-Builts, que són els documents on s'especifica com s'ha realitzat la 

construcció d'infraestructura.  

2.5.3 Unitat d'Operacions 

Aquesta Unitat està dividida en diferents àrees: l'Àrea de Provisions, l'Àrea d'Explotació, l'Àrea 

d'Enginyeria, l'Àrea de Sistemes, l'Àrea de Suport IP, l'Àrea de Qualitat i l'Àrea de Prevenció de 

Riscos Laborals. Aquesta Unitat està formada per un cap d'Unitat, un responsable d'Àrea per 

cadascuna de les àrees que formen la Unitat i un equip d'Àrea. A continuació veiem en detall 

les tasques que fa cadascuna d'elles.  

2.5.3.1 Àrea de Provisions 

L’Àrea de Provisions s’encarrega de gestionar la posada en marxa del servei una vegada la 

Unitat d'Infraestructures ha realitzat el desplegament de xarxa. Això comprèn les següents 

tasques: 

 Reserva i configuració dels recursos lògics per a aprovisionar un servei.  

 Configuració dels CPE que s’instal·len a les seus de client.  

 Preparació de les Ordres de Treball per a fer la instal·lació dels equips. 

 Suport a distància als tècnics que fan les instal·lacions dels equips.  

 Inventari dels nous equips.  

 Gestió de les altes, baixes i modificacions de les seus d’autoprestació.  
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2.5.3.2 Àrea d'Explotació (NOC, Network Operation Center) 

L'Àrea d'Explotació s'encarrega de coordinar totes les activitats de monitoratge dels serveis i 

les infraestructures, detectar les anomalies a les mateixes, fer un diagnòstic de les causes 

d'aquestes i gestionar les accions i els recursos adients per a resoldre-les. Les tasques 

principals de l'àrea són: 

 Supervisió i monitoratge de l'estat de les infraestructures físiques passives de fibra i 

actives d'equipament. 

 Primer i segon nivell de suport pel diagnòstic d'incidències i/o problemes detectats.  

 Interlocució amb els clients i proveïdors per establir solucions conjuntes als problemes 

i incidències detectats.  

 Elaboració d'informes de control i seguiment de la qualitat del servei ofert.  

2.5.3.3 Àrea d'Enginyeria i Projectes especials 

És l'Àrea responsable de dissenyar l'arquitectura de la xarxa activa de telecomunicacions, sota 

la qual es provisionaran els serveis des de l'Àrea de Provisions. Les tasques principals que es 

desenvolupen dins d’aquesta àrea són: 

 Disseny i desplegament  de l'equipament troncal, tant a nivell IP com a nivell òptic. 

 Selecció de l'equipament adient per al desenvolupament de la xarxa activa. 

 Gestió de l'estoc disponible per als desplegaments de xarxa. 

 Gestió de l'inventari. 

 Control de la capacitat de la xarxa activa.  

2.5.3.4 Àrea de Sistemes 

L’Àrea de Sistemes s’encarrega de donar suport informàtic a les diverses àrees de l’empresa. 

Les seves tasques són les següents: 

 Suport informàtic: consultes i resolució de problemes.   

 Manteniment del sistema operatiu i les eines informàtiques utilitzades.   

 Instal·lació i actualització del software.  

 Gestió de comptes d'usuaris i assignació de recursos.  

 Gestió de backups. 

2.5.3.5 Àrea de Suport IP 

L’Àrea de Suport IP treballa a diari amb l'Àrea d'Enginyeria, i s’encarrega de les tasques de: 

 Configuracions de recursos lògics de la xarxa.  

 Homologacions de nous CPEs.  

 Realització de simulacions d’escenaris de la xarxa.  

 Equipament i configuració de nous nodes a nivell actiu.  
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2.5.3.6 Àrea de Qualitat 

És una àrea d'incorporació recent a l’empresa. Les seves tasques són les següents: 

 Coordinar les activitats relacionades amb les normes ISO.  

 Procurar que es segueixin els processos establerts per així evitar no conformitats.  

 Seguiment de les enquestes de satisfacció.  

 Seguiment de l’acompliment dels nivells de servei establerts.  

2.5.3.7 Àrea de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) 

L'Àrea de Prevenció de Riscos Laborals es coordina des de la Unitat d'Operacions, tot i que és 

un recurs compartit amb altres empreses del grup. Les tasques principals que realitza a 

Fibrocat són: 

 Formació del personal de Fibrocat sobre la prevenció de riscos laborals a l'oficina.  

 Avaluació i Acceptació de nodes. 

 Coordinació d'Investigació d'Accidents.  

2.5.4 Àrea d'Administració 

L’Àrea d’Administració és una àrea independent de la resta, però que realitza tasques que 

repercuteixen directament en la resta d'àrees. Les tasques que realitza són les següents: 

 Elaboració de comandes a proveïdors.  

 Realització de la facturació mensual.  

 Pagament de taxes, avals i fiances.  

2.5.5 Àrea de Màrqueting digital 

L’Àrea de Màrqueting digital és una àrea d’incorporació recent a l’empresa. Les seves tasques 

principals són: 

 Gestió de les Xarxes Socials i la pàgina web.  

 Gestió de l’Extranet, l’eina de gestió amb clients.  
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3. ELS MODELS DE QUALITAT 

Una vegada s’ha descrit l’activitat de l’empresa Fibrocat i la seva organització interna, és el 

moment de veure un marc teòric dels models de qualitat que s’han utilitzat per a l’aplicació 

pràctica que s’explica al capítol 4. En aquest capítol es dóna una visió teòrica de tots aquells 

conceptes que cal comprendre prèviament a entrar dins l’aplicació pràctica. 

Per a poder entendre com funcionen els models de qualitat, dins d’aquest capítol s’explica què 

s’entén quan es parla de qualitat empresarial, de com ha anat evolucionant aquest concepte i 

de quins sistemes i mètodes disposa l’empresa per a poder-la posar en pràctica. És per això 

que es descriuen els Sistemes de Gestió Integrats, vitals per a una gestió més eficient, i el Cicle 

de Deming sobre el que es basa qualsevol sistema de gestió de la qualitat. A continuació es fa 

referència a les Normes ISO, que permeten que una empresa o organització rebi una 

certificació conforme s’està treballant d’acord a un sistema de qualitat, i s’expliquen els dos 

sistemes de gestió (el de qualitat i el de medi ambient) que estan basats en aquestes normes. 

Finalment, es descriu com es desenvolupa una gestió orientada a processos, que servirà com a 

punt de partida per al cas pràctic que s’explicarà en el capítol 4.  

3.1 La qualitat empresarial 

Davant la gran importància que ha adquirit la qualitat en els últims anys, cal veure si ens 

referim a un concepte nou de qualitat o bé si és un concepte sorgit amb anterioritat. Com a 

filosofia de gestió, la qualitat és un terme que s'ha utilitzat durant les últimes tres dècades, 

però el concepte s'utilitza des de fa molt més temps. Ens podríem remuntar a les primeres 

civilitzacions o a l'Edat Mitjana per parlar de qualitat, però l'era industrial és la que ha 

proporcionat un marc més adequat de desenvolupament. En el procés d'evolució de la qualitat 

dins l'època industrial es distingeixen quatre etapes1: 

1. Qualitat a través d'inspecció: en aquesta etapa es va substituir la producció artesanal 

existent per la producció en sèrie a les fàbriques. Per a verificar que el producte 

complia amb els estàndards establerts, que és el que en aquell moment es considerava 

com a “qualitat”, es realitzava una inspecció que consistia en examinar de prop i de 

forma crítica el treball per comprovar la seva qualitat i detectar els errors. 

2. Control estadístic de la qualitat: en aquesta etapa es va definir el control a les 

fàbriques a través de tècniques per avaluar la producció i es plantegen diferents 

maneres de millorar la qualitat. El primer en reconèixer que en qualsevol producció 

existeixen variacions va ser W.A. Shewhart, que considerava que aquestes variacions 

són provocades per diferències en habilitats dels operaris,  les matèries primeres, i fins 

                                                           
1 (Garvin, 1988) 
2 (Feigenbaum, A.V, 1990) 
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i tot variacions entre dues peces produïdes pel mateix treballador. Segons aquest 

autor2, aquesta variació cal que sigui estudiada pels principis de la probabilitat i de 

l'estadística, per a poder veure el rang de variació acceptable sense que es produeixin 

problemes.  

3. Assegurament de la qualitat: s'arriba a aquesta tercera etapa quan s’observa que el 

control estadístic de la qualitat també té implicacions en l'administració de l'empresa i 

no només pel departament de producció. A partir dels anys cinquanta van aparèixer 

nous elements en el control de la qualitat: 

 J.Juran3 considerava que alguns costos de producció eren inevitables, però que 

els relacionats amb productes defectuosos (material de rebuig, hores invertides 

en reparacions, reclamacions,...) es podien evitar. Si es suprimien aquests costos 

i s'invertia en millorar la qualitat s'aconseguirien grans estalvis.  

 A.Feigenbaum va ser el primer en proposar el concepte de Control Total de la 

Qualitat. La idea d’aquest concepte era que si el departament de producció 

treballava aïllat de la resta, no es podrien fabricar productes d’alta qualitat. Per 

tant, per a poder fer un control de la qualitat del producte de forma efectiva, 

calia iniciar-lo des del disseny del producte i acabar en el moment en què fos en 

mans del client satisfet. Per fer-ho, proposava fer aquest control en tres 

moments clau: control del nou disseny, control del material que es rebia i 

control a peu de màquina.  

 En aquesta etapa també es van desenvolupar un altre argument basat en la 

probabilitat i en l'estadística: l'enginyeria de fiabilitat, que buscava una garantia 

de l'acompliment acceptable dels productes. La fiabilitat, va portar a establir 

relacions entre els ratis d'errors i el temps, i això va permetre dissenyar 

programes per comprovar les situacions extremes o estimar nivells de fiabilitat 

en produccions a gran escala.  

 Per últim, es va introduir el concepte de “zero defectes”, que es va centrar en les 

expectatives dels directius i en les relacions humanes. Els programes de “zero 

defectes” es van basar en la idea de motivar els treballadors, entrenar-los i 

desenvolupar tècniques per a resoldre problemes, ja que d’aquesta forma les 

tasques es podien fer bé a la primera.  

4. Qualitat com a estratègia competitiva: en aquesta etapa es van produir canvis 

importants en els plantejaments. La qualitat va passar a ser un interès de l'alta 

direcció, relacionada amb la rendibilitat, definida des del punt de vista del client i 

inclosa dins del procés de planificació estratègica. Fins i tot per a alguns era un factor 

clau per a la competitivitat. Les empreses van adonar-se que tenir una producció sense 

defectes o un control estadístic no era suficient, sinó que la qualitat s'havia de definir 

des del punt de vista del client. Per a poder comparar la competitivitat entre 

                                                           
2 (Feigenbaum, A.V, 1990) 
3 (Juran, J, 1951) 
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competidors es van realitzar estudis de mercat, i es va considerar la vida dels 

productes més enllà del moment de la seva venda. Aquesta nova gestió estratègica 

millora la competitivitat de les empreses perquè és el punt de partida de l'alta direcció 

per planificar de forma estratègica tota l'activitat de l'empresa, de forma que 

s’entreguen productes al client que responen a les seves necessitats i amb una qualitat 

superior a la dels competidors.  

 

Una vegada vista l’evolució històrica que ha tingut aquest concepte, s’observa que avui en dia 

hi ha moltes maneres de definir la qualitat empresarial,  ja que el que per alguns és excel·lent, 

per a d'altres no. D'entre les diferents maneres que existeixen de definir la qualitat, a 

continuació es citen dues visions que s’utilitzen actualment del concepte de qualitat: 

 Phil Crosby, un empresari estatunidenc que va contribuir a les pràctiques de gestió de 

qualitat empresarial, va definir la qualitat com a “El compliment dels requisits”4, 

entenent com a tals els que fixa una norma de Gestió de la Qualitat,  que s’acorda 

entre client i proveïdor. Crosby és considerat un dels gurús de la qualitat, i defensava 

la idea que la qualitat no costa, sinó que és gratuïta i que tot allò que no té qualitat és 

el que provoca un cost.  

 Armand V. Feigenbaum, un altre empresari estatunidenc, expert en control de la 

qualitat i creador del concepte del Control Total de la Qualitat, va definir la qualitat 

com a “La satisfacció de les expectatives”5, normalment del client. Feigenbaum 

opinava que les relacions humanes són el fonament de les activitats del control de la 

qualitat.  

Tot i les nombroses definicions que s'han fet d'aquest concepte, les dues anteriors en són les 

més representatives del que la qualitat és avui en dia. A més a més, aquestes dues visions no 

s’exclouen una a l’altra, sinó que són complementàries. En el moment en què una empresa és 

capaç d'identificar i definir de forma correcta les expectatives dels seus clients, sap 

transformar-les fidelment en requeriments, i tot seguit prestar els serveis en base a aquests, 

s'estarà acostant de forma natural al concepte de qualitat.  

3.2 Els Sistemes de Gestió Integrats (SGI) 

Els Sistemes de Gestió Integrats (SGI) són aquells sistemes de gestió empresarial que integren 

sistemes tradicionalment gestionats per separat en un únic sistema. El fet d’estar integrats 

significa que s’aprofiten les estructures bàsiques de gestió de manera que no es dupliquen 

                                                           
4 (Crosby, P, 1979) 
5 (Feigenbaum, A.V, 1990) 
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esforços en tots els aspectes en què coincideixen, al mateix temps que es complementen i 

s’evita entrar en contradicció.  

La integració dels Sistemes de Gestió és un objectiu cada cop més generalitzat dins les 

empreses que tenen implantades normes per a gestionar la qualitat i el medi ambient, i que 

tenen un sistema de gestió de seguretat i salut. D'aquesta forma, l'empresa dissenya una 

política integrada de gestió, que permet un estalvi de recursos i esforços, una major eficàcia 

del sistema de gestió i una simplificació de la documentació. És per això, que el més habitual és 

integrar els tres sistemes de gestió següents: 

 Sistema de Gestió de la Qualitat  

 Sistema de Gestió del Medi Ambient  

 Sistema de Gestió de Salut i Seguretat Ocupacional 

 

És habitual que s’integrin aquests tres sistemes, perquè comparteixen similituds que, com s’ha 

comentat, portaran a una reducció d’esforços i recursos. Aquestes característiques són: 

 Es tracta de projectes permanents.  

 S’inicien a la Direcció de l’empresa.  

 Es tracta de tasques que afecten tota la organització i no només una part.  

 Es basen en actuacions preventives.  

 S’apliquen en totes les fases del cicle de vida dels productes, processos i serveis.  

 Cal que siguin mesurables.  

 S’aconsegueixen a través de la formació, la comunicació, la participació i la motivació.  

 

Per altra banda, aquests sistemes també disposen de requisits de la mateixa naturalesa que 

poden ser integrables, com per exemple el control de processos, les auditories o els objectius 

de l’empresa. A més a més, en el cas dels dos primers sistemes, és habitual tenir-los integrats 

perquè l’organisme certificador realitza les auditories de forma conjunta dels dos sistemes. Tot 

i així, també cal afegir que no tot són similituds, i que existeixen algunes diferències entre els 

tres sistemes, com és l’origen, la orientació, el tipus de certificació i el marc legal.  

El fet que comparteixin més similituds que diferències, és el que amb el temps ha fet que poc a 

poc es vagin integrant els tres sistemes, ja que els nombrosos avantatges que comporten 

recompensa l’esforç d’implantar aquest sistema. Tot i els nombrosos avantatges que 

s'indiquen, cal afegir que per a implementar un Sistema de Gestió Integrat en una empresa és 

necessari un gran esforç per part de tota l'organització, ja que cal fer una gran reorganització, 

un canvi de cultura empresarial, un major control dels processos, una major planificació i 

invertir temps en nova formació pels treballadors.  
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En el cas de l'empresa de la que tracta aquest projecte, el procés d'integrar els sistemes de 

gestió es va iniciar durant el Maig de 2014, amb la idea de poder-se certificar en les normes 

ISO. Aquest Sistema de Gestió Integrat està format pels dos Sistemes de Gestió següents: 

 Un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la Norma ISO 9001. 

 Un Sistema de Gestió Ambiental, basat en la Norma ISO 14001.  

A Fibrocat no s'integra el Sistema de Salut i Seguretat Ocupacional amb els dos anteriors 

perquè és una gestió que es porta de forma centralitzada dins del grup empresarial.  

3.2.1 Tipus de documentació en el SGI 

Per a la correcta implementació i posada en marxa d'un Sistema de Gestió Integrat és 

important tenir una bona organització documental sobre com funciona el SGI. Existeixen 

diversos tipus de documents, cadascun amb una funció molt concreta, que s'expliquen a 

continuació: 

 Política (de qualitat i ambiental): és la norma suprema, que marca l'estratègia de la 

companyia respecte a la Gestió Ambiental i la Gestió de la Qualitat, ratificada per l'Alta 

Direcció.  

 Normes: document d'obligat compliment en l'organització sobre l'actuació per a 

determinats fins. És una orientació de com actuar en allò no descrit explícitament en 

un procediment i solen definir-se'n vàries per cobrir diversos aspectes.  

 Procediments: document que descriu de forma detallada la manera de portar a terme 

un procés.  

 Procés: document que descriu de forma esquemàtica i visual el que explica el 

procediment. 

 Instruccions de treball (operatives): document que descriu amb gran nivell de detall 

qualsevol tasca continguda en les diferents activitats dels processos. 

 Guies i manuals: documents que solen ser el resum de com utilitzar determinats 

recursos o cobreixen informació, el més àmpliament possible, de qualsevol aspecte de 

l'empresa.  

 Registres (Informació documentada): són conjunts ordenats i classificats d'informació 

documentada que solen ser el resultat de l'activitat d'un procés i serveixen d'entrada 

per a d'altres.  

3.2.2 Evolució del SGI 

El SGI implantat dins d'una empresa ha d'anar evolucionant segons el cicle de millora contínua, 

i per això disposa d'una sèrie d’instruments establerts: 

 Auditories internes: es realitzen com a mínim cada any i serveixen per a que l'empresa 

verifiqui l'acompliment del SGI. Com a resultat s'obtenen No Conformitats i 
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oportunitats de millora que hauran de tractar-se. Aquestes auditories les duen a terme 

personal intern de l’empresa.  

 Revisió per Direcció: normalment es realitza pocs dies després de l'auditoria interna, 

ja que com a entrada s'utilitza l'informe d'auditoria, els resultats de les mesures dels 

processos i altres aspectes rellevants. Serveix per assumir el compromís de solucionar 

allò que sigui no conforme o millorable.  

 Auditories de revisió de la certificació: les realitza cada any una entitat certificadora 

acreditada i és una espècie "d'examen de recuperació" per decidir si es manté o retira 

la certificació del Sistema de Gestió. En el cas de Fibrocat, la certificació correspon a 

les normes ISO 9001 i ISO 14001.  

 Aportacions de tots (no conformitats): qualsevol empleat o col·laborador de 

l'empresa pot detectar una No Conformitat amb la norma a través d'un canal establert. 

En el cas de l'empresa que ens ocupa, les no conformitats es comuniquen mitjançant 

una bústia específica de correu electrònic. És important aclarir que una No 

Conformitat és la detecció de l'incompliment d'ambigüitats o ineficiències en el SGI, o 

falta de formació dels col·laboradors, per exemple.  

3.3 Cicle de Deming o cicle PDCA (Plan - Do - Check - Act) 

Prèviament a comentar els Sistemes de Gestió de la Qualitat, cal apuntar alguns conceptes 

previs. El primer que tractarem és el Cicle de Deming.  

El Cicle de Deming o també conegut com a cicle PDCA per les seves sigles en anglès, Plan - Do - 

Check - Act, o el que és el mateix, Planificar - Fer - Verificar - Comprovar, està basat en un 

concepte ideat per Walter A. Shewhart, un físic, enginyer i estadístic estatunidenc, a vegades 

conegut com el pare del control estadístic de la qualitat. Shewhart va proposar un cicle que 

constava de tres etapes: especificar, produir i inspeccionar.  

L'estadístic estatunidenc William Edwards Deming, que va col·laborar amb Shewhart, va 

presentar el cicle PDCA, tot i que va anunciar que el creador del concepte era Shewhart. 

Deming defensava que el principal objectiu de l'empresa és romandre al mercat, protegir la 

inversió, guanyar dividends i assegurar els empleats. Per aconseguir aquests objectius, 

proposava la millora de la qualitat.  

Aquest cicle contribueix a la columna vertebral de tots els processos de millora contínua de 

l'empresa, i permet una millora de la competitivitat, dels productes i serveis, reduint costos, 

incrementant la participació del mercat i augmentant la rendibilitat de l'empresa o 

organització. L'aspecte del cicle és el següent: 
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Figura 9 - Cicle de Deming  
(Font: Elaboració Pròpia a partir de documentació interna)         

Les quatre fases d'aquest cicle, que es va repetint cíclicament, són les següents:: 

1. Planificar: en aquesta primera fase del cicle, cal que l'empresa fixi uns objectius, unes 

fites, uns mitjans i unes estratègies per aconseguir-los. És a dir, cal identificar els 

clients per a poder-ne determinar les seves necessitats, desenvolupar les 

característiques dels serveis, dissenyar-ne els processos i traslladar el pla a nivell 

operatiu. És en aquesta fase on l'empresa estableix uns processos de funcionament.   

2. Fer: consisteix en l'execució del pla estratègic. En aquesta fase s'organitza, es dirigeix,  

s'assignen recursos i es recullen dades: es realitza la implementació dels processos. 

3. Verificar: un cop finalitzada la fase d'execució, caldrà analitzar les dades recollides 

durant l'etapa anterior. Es comproven els resultats, per a posteriorment treure'n unes 

conclusions. Aquest anàlisi és necessari per a trobar les causes dels no compliments, 

per a prevenir problemes recurrents i per a verificar si els requisits definits durant la 

fase de planificació s'han complert. Veiem doncs que és necessari definir uns 

indicadors que ens permetin fer aquest anàlisi. És la fase d'on s'extreu el feedback 

necessari pel seguiment i la mesura dels processos.  

4. Actuar: un cop finalitzades les anteriors fases, és el moment d'analitzar com millorar el 

procés en una propera iteració. Cal assegurar que tot allò aconseguit amb èxit 

s’estandarditzi i se'n faci formació. És la fase en què es vigila el procés, s'eliminen les 

causes de les desviacions i on es decideix si es repetirà o no. És en aquest punt on es 

documenta el procés un cop es comprova que funciona correctament. A partir d'aquí, 

el cicle es va repetint. 

3.4 Les Normes ISO 

El model d'assegurament de qualitat més difós arreu del món és la família de normes ISO 9000. 

Les sigles ISO provenen de International Standard Organization, que és l'organisme que l'any 

1979 va crear aquestes normes amb l'objectiu de facilitar les relacions entre els proveïdors i els 
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Act 
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clients. Aquest organisme va ser creat l'any 1947 amb seu a Ginebra, i és una federació 

mundial d'organismes nacionals de normalització. 

 La base de les normes ISO està constituïda a partir dels vuit principis de gestió de la qualitat: 

 Enfocament al client: cal que l'organització comprengui les necessitats dels clients, per 

a satisfer-ne els requisits i esforçar-se a complir les seves expectatives.  

 Lideratge: cal que els líders de l'organització creïn i mantinguin un ambient intern en el 

que els treballadors s'involucrin en aconseguir els objectius de l'organització.  

 Participació del personal: cal que els treballadors estiguin compromesos amb 

l'organització, ja que n'és l’essència.  

 Enfocament basat en processos: els resultats desitjats s'aconsegueixen de forma més 

eficient si les activitats i recursos es gestionen com un procés.  

 Enfocament del sistema per a la gestió: cal gestionar els processos interrelacionats 

com a un sistema, ja que això farà que l'organització aconsegueixi els seus objectius de 

forma més eficaç i eficient.  

 Millora contínua: cal que sigui un objectiu permanent de l'organització.  

 Enfocament basat en fets per a la presa de decisions. 

 Relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor. 

En el cas de Fibrocat, les dues normes en les que es certifica són la ISO 9001 i la ISO 14001, que 

s’expliquen a continuació.  

3.4.1 ISO 9001 

És la norma que fa referència al sistema a seguir des del punt de vista dels requeriments. 

Consisteix en el detall d'un sistema de qualitat que implica un model d'assegurament de la 

qualitat pel que fa a disseny, desenvolupament, producció, instal·lació i servei postvenda. És el 

model més complet i descriu al nivell més rigorós i profund els elements d'un sistema de 

qualitat. L'acreditació d'aquesta norma és la que ha portat a Fibrocat a realitzar el projecte 

d'actualització i redacció dels processos interns.  

3.4.2 ISO 14001 

És la norma que fa referència a les especificacions i directrius d'ús d'un sistema de gestió 

ambiental. Dins d'aquesta norma es descriu com identificar, prioritzar i gestionar els riscos 

ambientals, com a part de les tasques diàries de l'empresa. Dins de Fibrocat, la tasca 

d'implementació d'aquesta norma s'ha portat exclusivament des de l'Àrea de Qualitat i en 

alguns casos puntuals des de l'Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, fent extensives les 

normes a la resta d'àrees.  
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3.4.3 Procés de certificació 

El procés de certificació de normes ISO es pot descriure en tres fases, de les quals la segona és 

la més important: 

 Organització i preparació: en aquesta fase es requereix una participació directa de la 

direcció per a organitzar com es durà a terme el procés de certificació. Cal decidir si 

seran consultors externs els que realitzaran aquesta organització o bé serà algú dins 

l'empresa. Cal garantir que hi ha com a mínim una persona dins l'organització amb 

coneixements de la norma, i que podrà liderar el procés de certificació.  

 Implantació: en aquesta fase primer cal fer un anàlisi de la situació, del punt de 

partida. Un cop fet l'anàlisi, caldrà canviar les activitats que s'han detectat no d’acord 

amb la norma o bé poc eficients, i tot seguit documentar-les. En aquesta fase cal 

sensibilitzar els treballadors de la importància i la necessitat que tota l'empresa 

col·labori en el procés, i si és necessari, formar el personal intern. Caldrà designar un 

equip que farà d'auditors interns.  

 Auditoria i certificació: en aquesta fase una entitat certificadora compara la manera 

de treballar de l'organització amb el que diu la norma, i en busca les "no conformitats". 

Si l'empresa compleix amb la norma, o bé les "no conformitats" detectades no són 

greus, procedirà a certificar-se en la norma ISO.  

Un cop passada l’auditoria, l’empresa rebrà el certificat acreditatiu de les normes ISO, i el 

logotip distintiu que s’utilitza per a posar a la documentació de l’empresa. Aquest logotip 

contindrà el número que identifica l’empresa amb la certificació:  

 

Figura 10 - Logotip acreditació ISO 
(Font:TÜV Rheinland) 

3.5 Sistema de Gestió de la Qualitat (d’acord amb la norma ISO 9001) 

Una forma possible de definir un Sistema de Gestió de la Qualitat seria la manera com la 

Direcció de l’empresa planifica el futur, implanta els programes i controla els resultats de la 

qualitat amb vista cap a la millora contínua. La gestió de la qualitat engloba el conjunt 

d'accions encaminades a planificar, organitzar i controlar la funció de qualitat en una empresa. 

La tasca d’implementar un sistema de qualitat engloba els següents aspectes: 

 Establir objectius clarament definits.  
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 Fer una planificació en base a aquests objectius.  

 Definir polítiques de qualitat segons els principis empresarials i la naturalesa del 

negoci.  

 Definir l’organització amb les funcions i responsabilitats per a que es dugui a terme la 

planificació.  

 Seleccionar i formar al personal per a cada lloc de treball i motivar-lo a aconseguir els 

objectius.  

 Controlar el desenvolupament del sistema amb les mesures correctores necessàries.  

La implementació d'una Gestió de la Qualitat és una decisió completament voluntària de 

l'empresa, tot i que a vegades degut a la seva tipologia de clients o bé als estatuts de 

constitució, pot ser obligada. En el cas de Fibrocat, és obligatori que es disposi de la certificació 

ISO 9001 degut als estatuts de constitució amb la Generalitat de Catalunya.  

Els objectius perseguits dins d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i aconseguits a través de les 

tasques que s’acaben de citar, s'extreuen directament des del Cicle de Deming explicat 

anteriorment: 

 Facilitar el compliment dels requisits de qualitat i normatius.  

 Fidelitzar al client orientant les activitats a complir les seves expectatives.  

 Valoració addicional en licitacions i reducció dels costos de la “No qualitat”.  

 Millorar les relacions amb les parts interessades. Com a parts interessades entendrem 

totes aquelles que es veuen involucrades pel SGI: treballadors, socis, clients, etc.  

És necessari que el concepte de qualitat es gestioni en el sí de l'empresa de forma contínua, ja 

que sinó no aportarà valor per sí mateix. És per això que cal definir un Sistema de Gestió de la 

Qualitat que aporti tot el que sigui necessari per a la seva permanència i optimització. 

La majoria de Sistemes de Gestió es basen en el Cicle de Deming comentat anteriorment. Amb 

això s’aconsegueixen els objectius perseguits pel Sistema de Gestió de la Qualitat.  

3.6 Sistema de Gestió de Medi ambient (d'acord amb la norma ISO 14001) 

En primer lloc, ens cal explicar què s’entén quan es parla de "Medi Ambient". Ho podem 

definir com a: 

 Un “Sistema format per elements naturals i artificials”.  

 També com un “Entorn que condiciona les formes de vida”.  

La primera definició introdueix l’Ecosistema, entès com un sistema relacionat i en equilibri, de 

manera que qualsevol alteració dels elements naturals provocada pels elements artificials pot 

tenir, i de fet té, conseqüències. Aquestes conseqüències ens porten directament a la segona 
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definició ja que condicionaran, a vegades de forma irreversible, les formes de vida. De la 

mateixa manera que en el cas dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, els objectius perseguits 

en els Sistemes de Gestió de Medi ambient provenen del Cicle de Deming: 

 Facilitar el compliment de la normativa i regulació ambiental.  

 Identificar, controlar i prevenir els impactes ambientals de les activitats.  

 Fixar i desenvolupar les polítiques per aconseguir els objectius.  

 Millorar les relacions amb les parts interessades.  

Com en el cas dels sistemes de gestió de la qualitat, si el concepte de Medi Ambient no és 

gestionat de forma contínua en el sí de l'empresa per minimitzar l'impacte ambiental de les 

seves operacions, no aporta valor per sí mateix. Per això es defineix un Sistema de Gestió 

Ambiental que aporti tot el necessari per a la seva permanència i optimització. Amb això 

s'aconsegueixen els objectius anteriorment citats.  

Així com anteriorment hem comentat que la implementació de la Gestió de la Qualitat és de 

decisió voluntària, en el cas de la Gestió Ambiental ens trobem que cada cop està més 

regulada a nivell legislatiu, a nivell internacional, nacional i local.  

3.7 Gestió orientada a processos 

Com hem vist a l'apartat 3.4, les normes ISO promouen l'ús d'un enfocament basat en 

processos en el moment en què es vol implementar un sistema de gestió de la qualitat. Per a 

poder-lo aplicar amb èxit es fa mitjançant el ja comentat Cicle de Deming. Aquest enfocament 

es tracta d'un conjunt d'activitats relacionades, orientades a la obtenció d'un resultat. Aquest 

resultat habitualment és l'entrada pel següent procés. A la següent figura podem observar com 

és aquesta successió d'activitats que dóna lloc al procés: 

 

Figura 11 - Estructura d'un procés 
(Font: Elaboració Pròpia a partir de documentació interna) 
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Un enfocament basat en processos emfatitza la importància de: 

 La comprensió i el compliment dels requisits.  

 La necessitat de considerar els processos en termes que aportin valor.  

 L'obtenció de resultats d'acompliment i eficàcia del procés.  

 La millora contínua dels processos en base a mesures objectives. 

Qualsevol procés té les següents característiques: 

 Són mesurables, ja que estan orientats a resultats. 

 Obtenen resultats concrets. 

 Ofereixen resultats a clients o parts implicades. 

 Responen a un esdeveniment específic. 

No es concep avui en dia una gestió de qualsevol activitat empresarial que no es recolzi en 

processos. Mentre que els diferents serveis oferts es consideren verticals, els processos solen 

ser transversals a l'empresa i poden definir-se com una successió d'activitats relacionades. 

Com s'observa a la figura anterior, tot procés disposa d'una entrada i una sortida, que és el 

resultat, i que a la seva vegada pot utilitzar-se per alimentar un altre procés. Una activitat sol 

considerar-se una successió d'operacions, algunes automatitzades i altres d'intervenció 

humana. Aquestes últimes s'anomenen tasques. 

La figura que es troba a continuació mostra com és el cicle que persegueix la gestió orientada a 

processos, que a partir d'uns requisits del client és capaç de generar-ne la satisfacció: 

 

Figura 12 - Model d'un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en processos 
(Font: Elaboració Pròpia a partir de “Calidad Total. Fundamentos e implementación” ) 
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A la figura anterior observem també aquelles activitats que aporten valor, indicades amb una 

fletxa contínua negra (entrades i sortides), i els fluxos d'informació entre l'empresa i els clients, 

indicats amb fletxes negres discontínues.  

3.7.1 Nivell de maduresa d'un procés 

Qualsevol procés experimenta un cicle de maduració, segons l'estat on es trobi. El model de 

maduració d'un procés es classifica segons els següents "nivells de maduresa": 

0. Inexistent: significa que no existeixen processos definits, i per tant, les tasques es 

realitzen a l'empresa al "lliure albir". La qualitat és variable en funció del dia i de la 

persona que participa en l'activitat. 

1. Imprevisible: significa que existeix una certa sistemàtica, però aquesta depèn de la 

persona o condicions del moment. 

2. Repetible: existeixen processos però sense estar escrits. Els col·laboradors saben el que 

s'ha de fer, però depenen de la seva memòria. Si algú es posa malalt, per exemple, pot 

afectar notablement a la qualitat del servei ofert. 

3. Definit: existeixen procediments escrits que descriuen clarament els processos, però que 

no estan validats per tota l'organització, i per tant no es controlen.  

4. Administrat: els processos estan clarament definits i a més a més es realitzen controls i 

mesures per poder corregir les desviacions d'allò previst, aconseguint la millora 

contínua. Per arribar a aquest nivell, el procés s'ha discutit i aprovat entre tots els que hi 

intervenen.  

5. Optimitzat: és el grau de maduresa més alt, propi de sistemes administrats que porten 

temps operant i han aconseguit altes quotes d'efectivitat.  

En el cas de l'empresa que ens ocupa, a l'inici del projecte d'implantació d'un sistema de 

qualitat, es trobava entre els nivells dos i tres, ja que hi havia processos escrits completament 

desfasats. Durant el projecte, hem aconseguit que tots es vagin situant entre els nivells tres i 

quatre, amb l'objectiu que tots acabin situant-se en el quatre, ja que per arribar al nivell òptim, 

el cinc, caldrà que passi un temps de maduració.  

3.7.2 Mapa de processos 

Un mapa de processos és la representació del conjunt de processos definits en el Sistema de 

Gestió. En el cas de l'empresa Fibrocat s'agrupen en capes o famílies de processos: 

 Processos estratègics. 

 Processos de mesura i anàlisi. 

 Processos operatius o de prestació del servei. 

 Processos de suport. 

El mapa dels processos definits a Fibrocat es podrà veure al capítol 4.   
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3.7.3 Detall dels processos definits en el SGI 

Dins del Sistema de Gestió Integrat, hi ha definits dotze processos diferents. A continuació es 

descriuen aquests dotze processos: 

Nom del procés Definicions 

Control 

documentació 

S'encarrega de gestionar l'extensa documentació que es genera per a que 

funcioni el SGI. Altes, baixes, modificacions, controls de versions... 

Auditories 
Dona compliment a la fase de "check" del cicle PDCA. Serveix per 

comprovar l'acompliment del SGI.  

Formació 

Serveix per assegurar la competència dels col·laboradors i garantitzar 

l'alineament d'aquesta amb les necessitats identificades en base a 

l'estratègia de l'empresa.  

No 

conformitats 

Es tracta de gestionar els resultats no conformes amb la norma, la 

legislació vigent o el propi SGI, que s'obtenen de les auditories o 

d'apreciacions de les parts interessades. 

Avaluació de 

proveïdors i 

compres 

La qualitat no només es veu afectada per aspectes interns de 

l'organització. També els aspectes externalitzats han de gestionar-se, pel 

que proveïdors i subcontractistes han d'estar subjectes a avaluacions 

continuades.  

Prestació del 

servei 

És tot allò relacionat amb les operacions de l'empresa orientades a la 

prestació de serveis als clients. No es tracta d'un sol procés, sinó d'una 

col·lecció d'ells. Aquest procés es troba subdividit en molts d'altres 

processos, ja que és l'objectiu de l'activitat empresarial. El detall de tots 

ells es troba explicat en el capítol 4.   

Aspectes 

ambientals 

Defineix com tractar els aspectes ambientals interns i externs. Els interns 

depenen de la pròpia empresa i es centren en oficines (consum de paper, 

il·luminació, aigua,...) i els externs depenen de subcontractistes (nodes, 

canalitzacions,...).  

Requisits legals 
Aquest procés coordina amb serveis jurídics del grup per assegurar el 

compliment de la legislació vigent.  

Comunicació 
S'encarrega de definir la comunicació, interna i externa, entre les diferents 

parts interessades.  

Emergències 

ambientals 

Tracta les situacions de contingència, com pot ser un incendi, una 

inundació, etc. Es relaciona amb la Prevenció de Riscos Laborals (PRL).  

Gestió de 

residus 

Defineix com es tracten els residus produïts: cartutxos de tòner, 

contenidors per a la recollida selectiva, electrònica obsoleta,... 

Seguiment i 

mesura 

S'encarrega de verificar els indicadors de rendiment dels altres processos 

per avaluar l'acompliment i la tendència.  

Taula 1 - Processos definits en el Sistema de Gestió Integrat 
(Font: Elaboració Pròpia a partir de documentació interna ) 
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3.7.4 Punt de partida d'implantació dels processos 

Per a poder implantar una gestió orientada a processos, cal fer una reflexió inicial de la situació 

per a poder decidir com enfocar-ho i assentar unes bases sòlides sobre les quals es definiran 

els diversos processos. Per a poder fer aquesta reflexió, és necessari que l'empresa realitzi les 

següents reflexions: 

 

Figura 13 - Anàlisi de l'enfocament inicial dels processos 
(Font: Elaboració Pròpia a partir de “Calidad Total. Fundamentos e implementación” ) 

 

A través de les preguntes que s'indiquen a la figura anterior,  l'empresa serà capaç de definir 

els objectius del negoci, posar punts de referència de la situació actual, establir quina millora 

cal fer dels serveis i els processos i establir unes eines de mesura per a poder avaluar si 

s'aconsegueix allò previst. Un cop fixats tots aquests punts, caldrà veure com mantenir l’impuls 

per a que es pugui posar en pràctica i funcioni correctament.  

És important tenir un punt de referència per a poder saber en quina fase es troba 

l'organització i des d'on cal començar a definir el sistema de qualitat. Aquest punt de 

referència és el punt de partida o base que permet poder fer comparacions posteriors amb 

situacions anteriors. És també un punt d'informació inicial que indica si un servei o procés 

requereix millores, i per tant, serà molt important documentar aquests punts de referència i 

garantitzar que són reconeguts i acceptats. Aquests punts de referència cal establir-los en tres 

nivells: 
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 A nivell estratègic, és a dir, les metes i els objectius.  

 A nivell tàctic, és a dir, la maduresa del procés.  

 A nivell operatiu, és a dir, les mètriques i els KPI (Key Performance Indicator, indicador 

clau de rendiment).  

Hi ha tres tipus de mètriques que una organització pot necessitar recopilar per a mesurar si 

s'aconsegueixen els objectius: 

 Mètriques de tecnologia: són les basades en components i aplicacions, de forma que 

es mesura el rendiment de l'aplicació i la disponibilitat del servidor.  

 Mètriques del procés: són les que ajuden a determinar la salut global d'un procés, que 

són la qualitat, el rendiment, el valor i la conformitat.  

 Mètriques de servei: són les relacionades amb un servei d'extrem a extrem, que són la 

disponibilitat del servei i el temps de resposta de la transició.  
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4. CAS PRÀCTIC D'IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA DE QUALITAT 

En aquest capítol s'observa el cas pràctic d'implementació del sistema de qualitat. En un 

primer lloc s'exposa la situació inicial en què es trobava l'empresa i la necessitat de tirar 

endavant aquest projecte. Tot seguit, es descriu amb detall com s'ha dut a terme el procés de 

redacció i actualització dels processos interns de Fibrocat i el contingut d'aquests processos. 

Per últim, s'explica com ha estat l'acceptació i la col·laboració dels treballadors de l'empresa 

davant d'aquest projecte.  

Per altra banda, com que incloure tots els documents generats per a tots els processos seria 

excessiu, per aprofundir en el que s'explica en aquest capítol, s'inclou a l'Annex 1 els 

documents complets que es van definir durant el projecte pel procediment i el procés de l'Alta 

de Servei, així com una de les seves instruccions operatives. He escollit aquest procés ja que és 

el que dóna sentit al funcionament de l'empresa i perquè involucra en bona part les dues àrees 

de les quals he format part: l'Àrea Comercial i l'Àrea de Provisions. 

L’objectiu final que es busca en aquest projecte és, un cop actualitzats i redactats tots els 

processos, aplicar una millora contínua dins l’empresa basada en els set passos següents: 

 

Figura 14 - Millora Contínua en set passos 
(Font: Elaboració Pròpia a partir de la documentació del curs ITIL v3) 

1. Identificar l'estratègia
per millorar:

•Visió i Estratègia

•Necessitats de negoci

•Objectius tàctics i 
operacionals

2. Definir allò que es vol
mesurar

3. Recollir les dades:

•Qui? Com? Quan?

•Criteris per avaluar la 
integritat de les dades

•Objetius operacionals

•Mesura del servei

4. Processar les dades

•Freqüència?

•Format?

•Eines i Sistemes?
•Precisió?

5. Analitzar la 
informació i les dades

•Tendències?

•Targets?

•Millores necessàries?

6. Presentar i utilitzar la 
informació:

•Resum d'allò aconseguit

•Plans d'acció

7. Implementar la 
millora
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Aquest procés de millora es pot definir en set passos que giren al voltant del Cicle de Deming 

que s'ha comentat en el capítol 3, ja que dota els processos d'un control i consolidació 

contínua de la qualitat. Amb aquest procés de millora s'aconsegueix definir i gestionar els 

passos necessaris per identificar una estratègia a seguir, definir uns paràmetres de mesura, 

recollir,processar i analitzar dades, presentar i implementar les millores.  

4.1 Per què Fibrocat necessita un Sistema de Qualitat? 

Per a poder entendre aquest projecte cal veure primer quin és el motiu pel qual l'empresa ha 

decidit realitzar-lo. En fixar-se en els grans operadors de telecomunicacions, molts d'ells clients 

de Fibrocat, s’observa que la gran majoria tenen acreditada la certificació en la norma ISO 

9001. Observant aquest fet, Fibrocat es planteja poder estar al mateix nivell de qualitat que 

tots ells. Per altra banda, com s’ha comentat en el capítol anterior, pels estatuts de constitució 

d’empresa amb la Generalitat de Catalunya, Fibrocat està obligada a acreditar les normes ISO 

9001 i 14001.  

Arrel d'aquests dos motius suficientment importants, durant el Juny del 2014 es va passar el 

procés de certificació de les normes ISO 9001 i 14001, i l'empresa va aconseguir la certificació, 

tot i que amb una sèrie de mancances que cal corregir per a la revisió de l’any següent (Juliol 

de 2015).  

Com a conseqüència d’aquestes mancances, la Direcció de l’empresa va decidir emprendre un 

projecte d’actualització i redefinició dels processos interns de l’empresa, que es trobaven 

completament desactualitzats i que permetrien corregir les no conformitats detectades. Per a 

dur a terme aquest projecte, es va contractar els serveis d’una consultora externa, que va 

destinar una persona a Fibrocat per a desenvolupar el projecte.  

Per a realitzar el projecte era necessari que alguna persona de dins l’empresa que conegués bé 

els empleats, les eines que s’utilitzen, les àrees, i el funcionament general, col·laborés amb la 

redacció dels processos juntament amb la consultora externa. Aquesta persona que ha fet de 

vincle entre la consultora i l’empresa, he estat jo. La meva tasca dins d’aquest projecte ha 

consistit en ajudar en el procés de redacció de processos i procediments, elaborar instruccions 

operatives, organitzar reunions amb els companys de l’empresa involucrats ens els processos, i 

realitzar propostes de millora en aquells processos en què, conjuntament amb la consultora 

externa, hem detectat tasques que es podien fer de forma més eficient.  

4.1.1 Com s'ha arribat i què ha provocat aquesta situació? 

El fet que l’empresa s’hagi trobat en una situació de processos desactualitzats és provocat pel 

creixement que ha experimentat l’empresa en poc temps. Durant el 2011 es van definir uns 

processos operatius orientats a donar un marc de referència, però que no van arribar al màxim 

nivell de detall perquè ni l'empresa ni les eines bàsiques estaven plenament establertes. És 
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una empresa petita, que va començar amb molt poques persones que van anar creant la forma 

de treballar de cada àrea conforme anava creixent el volum de feina.  

Aquest augment del nombre de treballadors ha provocat que les responsabilitats de cadascú 

no estiguin clares, que no hi hagi ben definit un flux de comunicació tant a nivell intern de les 

àrees com entre elles, i que no estiguin establerts uns OLA interns (Operating Level Agreement, 

Acords de Nivell d'Operació). Aquest creixement de l'empresa ha fet també que les eines a 

utilitzar no estiguin clares, i que existeixin molts fitxers de control local dels treballadors, que 

dupliquen feina i esforços pel fet que no hi ha un sistema clarament definit ni un bon flux 

d'informació entre ells.  

Amb la idea de voler acreditar la ISO sense no conformitats, i amb noves incorporacions de 

personal que necessiten tenir un esquema clar de com s’ha de realitzar cadascuna de les 

activitats de l’empresa, s’inicia el projecte d’implementació d’un sistema de qualitat a través 

de la redacció i l’actualització dels processos interns.  

4.1.2 Inici del projecte 

Quan es va llançar el projecte, durant les primeres reunions amb la consultora externa, el cap 

de la Unitat d'Operacions va realitzar una primera proposta de definició de processos, que 

quan es va fer extensiva a la resta de l'empresa no va ser acceptada perquè no contenia la 

majoria dels processos que es desenvolupen dins l'Àrea Comercial i dins la Unitat 

d'Infraestructures. La proposta inicial comprenia uns processos a desenvolupar entre l'Octubre 

de 2014 i el Març de 2015, però que amb la incorporació dels processos que no s'havien 

contemplat s'allargava fins al Juliol de 2015. Un cop incorporats aquests processos, en fer-ne 

una segona revisió es van detectar encara més processos que no s'havien contemplat, i 

finalment el projecte arriba a una previsió de finalització pel Setembre de 2015.  

La implementació que s'explica en aquest capítol, conté la descripció dels processos treballats 

des de l'Octubre de 2014 fins al Juny de 2015, ja que en el moment de redactar-se aquest 

projecte de fi de carrera, el projecte de redacció i actualització dels processos interns de 

l’empresa no havia finalitzat.  

4.2 Metodologia de redacció dels processos 

Per a cadascun dels processos que s’han definit dins de l’empresa, s'ha seguit sempre la 

mateixa metodologia. Quan es va decidir iniciar el projecte, es va elaborar un calendari amb 

una repartició dels processos, distribuïts en setmanes, entre Octubre de 2014 i Setembre de 

2015, prioritzant en primer lloc aquells que eren més crítics pel funcionament diari de 

l'empresa o bé més importants a tractar i que calia tenir ben redactats de cara a l'acreditació 

de la Norma ISO.  
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S'ha destinat aproximadament dues setmanes per al procés de redacció de cadascun dels 

processos, tot i que el procés de revisió i validació per part de les persones involucrades en el 

procés i per part de la direcció de l’empresa sempre s’allarga més enllà de les dues setmanes. 

Pel que fa a les instruccions operatives, en funció de la urgència de redacció d'aquestes, 

algunes d'elles s'han escrit posteriorment a la redacció del procediment. Per a cadascun dels 

processos que s’han definit, s'ha treballat en tres documents diferents: procés, procediment i 

instruccions operatives. El contingut d'aquests tres documents s'ha explicat anteriorment a 

l’apartat 3.2.1. En els propers apartats s’explicarà com s’han redactat amb més detall. 

Com a punt de partida de redacció de cadascun dels processos, en primer lloc s’ha convocat 

una reunió inicial amb el responsable de l’Àrea propietària del procés i els treballadors 

involucrats en aquestes tasques, i si el procés té relació amb d’altres àrees, també se n'ha 

convocat als responsables. En aquesta primera reunió, s’exposa com s’està desenvolupant 

actualment el procés i quins són els punts on s’observa que té alguna mancança o bé algun 

detall que no funciona, com pugui ser una eina que no té la funcionalitat completa que caldria 

o bé una tasca que seria més adient que es desenvolupés dins d'una àrea diferent de 

l'empresa. En cas que no hi hagi unes responsabilitats ben establertes en el procés, es 

defineixen correctament durant aquesta reunió.  

Per a cadascun dels processos tractats, l'objectiu ha estat identificar correctament el flux de les 

tasques que s'hi desenvolupen, establir correctament les responsabilitats (matrius RACI, que 

s'expliquen més endavant), els diferents canals d'informació i les vies de comunicació, 

identificar els diferents KPI (Key Performance Indicator, explicat anteriorment) i els OLA 

(Operating Level Agreement, Acords de Nivell d'Operació).  

A partir d’aquesta primera reunió, s’inicia el procés de redacció dels tres documents citats 

anteriorment. En els propers apartats, s’explica com s'ha fet aquesta redacció per a cadascun 

d’ells, però com a esquema general de redacció, tots han passat per les tres fases que es 

mostren a la figura següent: 

 

Figura 15 - Fases de redacció dels processos 
(Font: Elaboració Pròpia) 

1 
•Reunió Inicial. 

•Definició de responsabilitats. 

2 

•Redacció procés, procediment i instruccions operatives.  

•Propostes de millora. 

•Revisió dels documents per part dels responsables. 

3 
•Validació dels documents.  

•Implantació a l'empresa. 
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4.2.1 Redacció dels procediments 

Els Procediments són la manera específica de realitzar una activitat o un procés. Un 

Procediment no només descriu el com sinó que també ha de descriure qui duu a terme les 

activitats.  

Un cop feta la reunió d’inici del procés, es redacta una primera versió del procediment. Si 

durant aquesta primera redacció es detecten punts on el procés podria millorar-se, 

s'argumenten amb les persones involucrades per a poder incorporar la millora en la primera 

versió del document, si creuen que és adequada. Un cop feta aquesta primera versió, es fa 

arribar al propietari del procés i d’altres involucrats per a que en facin una revisió i aportin els 

seus comentaris.  

Després de la primera revisió, se'n fa una segona incorporant tots aquells comentaris rebuts 

fins a tenir-ne una nova versió. Aquest pas s'ha repetit tantes vegades com han sigut 

necessàries per a cada procés, ja que en funció de l’estat en el que es trobés i en funció del 

nombre de persones involucrades o bé de les millores a fer, pot arribar a donar lloc a moltes 

versions i revisions. Quan finalment el procés es dóna per validat i finalitzat per part de 

tothom, es dóna per tancat el document del procediment.  

Aquest document està estructurat de forma que per a cada procés que s’hi defineix, 

s’especifiquen també les eines involucrades per a desenvolupar les diferents tasques, els 

documents i/o plantilles que s'hi generen, les interfícies de comunicació, les instruccions 

operatives associades i l'existència de OLA (Acords de Nivell d'Operació) o bé ANS (Acords de 

Nivell de Servei). A continuació es mostren exemples de com s'especifica aquesta informació 

dins d'aquest document. Tots els exemples formen part del procés de Modificació de Servei. 

En primer lloc, s’observa un exemple de com es defineixen les comunicacions que s'estableixen 

entre les diferents àrees que intervenen en el procés: 

 

Taula 2 - Exemple: Comunicacions del Procés de Modificació de Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 
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Per evitar crear confusions, a la primera columna s'indica el número de comunicació per a 

poder identificar-la en l'esquema visual del procés. Tot seguit, s'especifica l'origen de la 

comunicació i el seu destinatari. Dins la columna "Comunicació" es descriu breument la 

comunicació per a saber de què es tracta, i finalment, s'indica a través de quina eina es 

realitza, com per exemple, el correu electrònic o bé una trucada telefònica.   

La següent informació que s'indica és la que fa referència a les eines que intervenen en el 

procés: 

 

Taula 3 - Exemple: Eines del Procés de Modificació de Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Com es pot observar, en el cas de les eines també cal establir una numeració per a evitar les 

confusions. Tot seguit, es descriu de quin tipus d'eina es tracta, com pugui ser una eina 

d'inventari o bé una eina de gestió de clients, i finalment s'indica el nom propi de l'eina.  

A continuació s'observa la taula referent als documents involucrats en el procés: 

 

Taula 4 - Exemple: Documents del Procés de Modificació de Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Com es pot apreciar, novament es numeren els diferents documents implicats. Tot seguit, es 

descriu de quin tipus de document es tracta i qui n'és el propietari.  

Finalment, es mostra un exemple de la taula que conté les instruccions operatives:  

 

Taula 5 - Exemple: Instruccions Operatives del Procés de Modificació de Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Aquesta taula conté dos tipus d'identificadors. El primer es tracta d'un identificador numèric 

dins del procés, com hem vist a les anteriors taules, i el segon, es tracta d'una codificació 
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global de les instruccions operatives, que fa referència al procés i subprocés al qual pertany. 

Tot seguit, es descriu la instrucció operativa, i finalment s'indica el propietari d'aquesta.  

És important que la informació que es descriu en aquestes taules estigui correctament 

establerta i entesa per part de tots els participants del procés, ja que un mal ús dels fitxers on 

es registra la informació, un mal ús de les eines, un mal flux de la comunicació o fins i tot el fet 

de no realitzar tots els passos que descriu la instrucció operativa, pot fer que el procés no es 

desenvolupi de forma adequada i que sorgeixin problemes.  

4.2.2 Redacció dels processos 

El document del procés és un fitxer que de forma visual i esquemàtica explica els passos a 

seguir per a desenvolupar les tasques que descriu el procediment. El procés de redacció és el 

mateix que en el cas dels procediments, ja que arrel de la reunió inicial es dibuixa una primera 

versió del procés en paral·lel amb la redacció del procediment, que amb les posteriors 

revisions de les persones involucrades es va modificant fins a arribar a la versió definitiva.  

El document del procés està estructurat en diverses fitxes (una fitxa és una diapositiva on es 

descriu visualment informació referent al procés). Per a cada subprocés es defineix una fitxa 

on es veu l’esquema visual del procés i una altra on s’especifica les eines utilitzades, els 

documents i/o plantilles, les interfícies de comunicació, el grau d’implicació de les àrees 

involucrades en el procés i, si s'escau, els ANS (Acords de Nivells de Servei).  

A diferència del cas del procediment, en el cas del procés sempre se’n fa una primera versió 

provisional, en la que no s’ordenen numèricament els passos a seguir que s’hi mostren o bé no 

es descriuen tots els detalls d'eines i comunicacions, ja que en cas que un cop feta la revisió del 

procediment es sol·liciti un canvi, això pot provocar incorporar més passos en el procés i per 

tant, un canvi en tota la numeració i un increment de feina innecessària. Així doncs, el procés 

de numerar totes les capses involucrades en el procés i definir bé la fitxa d'eines, 

comunicacions i d'altres, es fa quan es té com a mínim una primera revisió del document del 

procediment.  

 

Per altra banda, cal establir una forma estàndard de realitzar els fluxgrames descrits en 

aquests processos. En el cas de Fibrocat, s’han establert una sèrie de figures, cadascuna amb 

un significat associat, i que són les que s’han utilitzat per a la realització dels fluxgrames de tots 

els processos operatius amb els que s’ha treballat. A part de les figures que s’utilitzen, també 

cal destacar que dins d'aquests fluxgrames s'indiquen les àrees encarregades de desenvolupar 

les tasques a través de franges horitzontals. Qualsevol tasca que estigui dins la franja serà 

realitzada per l’àrea que s’indica a l’esquerra de la fitxa.  
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A continuació s’expliquen les dues fitxes que s’han comentat i les figures que s'han utilitzat per 

a fer els fluxgrames: 

Figura Significat 

 

Indica la crida a un procés associat. En el cas de la figura d’exemple, es fa 

una crida al procés de Gestió de Viabilitats.  

 

Indica l’acció que cal fer. En el cas de la figura d’exemple, cal fer una 

Notificació de nova alta de servei.  

 

Indica una pregunta que cal fer-se durant el procés, amb dues possibles 

sortides segons si la resposta és SI o és NO. En el cas de la figura d’exemple, 

es pregunta si la Viabilitat és vigent.  

 Indica un flux de treball.  

 

Indica un Input d’altres processos, amb la seva corresponent numeració per 

identificar-lo. En el cas de la figura d’exemple, ens indica l’input número 3.  

 

Indica un Output d’altres processos, amb la seva corresponent numeració 

per identificar-lo. En el cas de la figura d’exemple, ens indica l’output 

número 6. 

 

Indica l’existència d’una instrucció operativa per a realitzar una certa tasca, i 

la seva numeració per a identificar-la. En el cas de la figura d’exemple, ens 

indica que hi ha la instrucció operativa número 1 (IO_01).  

 

Indica l’existència d’una eina de gestió per a realitzar una certa tasca, i la 

seva numeració per a identificar-la. En el cas de la figura d’exemple, ens 

indica que hi ha l’eina número 1 (E1).  

 

Indica la generació d’un document per a realitzar una certa tasca, i la seva 

numeració per a identificar-lo. En el cas de la figura d’exemple, ens indica 

l’existència de la Plantilla enquesta identificada com a document número 1 

(D1).  

 

 

 

 

Indiquen l’existència d’una comunicació i la seva numeració per a 

identificar-la. En els casos de les figures d’exemple, es tracta de: 

 Comunicació telefònica, identificada com a comunicació 1.  

 Comunicació per correu electrònic, identificada com a comunicació 2.  

 Comunicació presencial, identificada com a comunicació 3.  

Taula 6 - Figures dels fluxgrames i el seu significat 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Per a veure un exemple clar de com s’utilitzen les figures anteriors, a continuació es posa com 

a exemple el fluxgrama del procés d’alta de node.  

GVB: Gestió de 

Viabilitats

Notificació nova 

alta de servei

Viabilitat

vigent?

4
SI

NO

I3

O6

IO_01

E1

D1. Plantilla 
enquesta

C1.

C2.

C3.
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Figura 16 - Exemple: Fluxgrama Procés d'Alta de Node 
(Font: Elaboració Pròpia) 

En el fluxgrama anterior s’observa clarament l'ús de les figures anteriorment citades i el flux de 

treballs que existeix entre les diferents tasques que mostra. Les diferents tasques estan 

numerades per a que en el document del procediment es pugui fer referència fàcilment a una 

tasca concreta a través del número que té associat.  

Per altra banda, també es poden observar les franges horitzontals que especifiquen l’àrea 

encarregada de realitzar cada tasca. En cas que una tasca sigui compartida per dues o més 

àrees, cal que aquella tasca formi part de les franges de cadascuna de les àrees implicades. En 

el cas de l’exemple que s’acaba de veure, la tasca corresponent al número 15, on es pregunta 

si es compleixen requeriments, veiem que la capsa forma part tant de la franja de l’Àrea de 

Planificació com de la franja de l’Àrea d’Enginyeria, i per tant, que és una tasca que realitzen 

conjuntament les dues àrees.  

Per últim, la fitxa que es posa a continuació del fluxgrama indica qui és el propietari del procés, 

el codi intern que se li associa, la seva definició, el grau d'implicació de les àrees que hi 

participen, els inputs i els outputs, les eines, la documentació, les comunicacions associades i 

en cas que n'hi hagi, també els acords de nivells de servei.  

A continuació es mostra la fitxa d’exemple d’Alta de node, que correspon al fluxgrama 

d’exemple que hem vist anteriorment: 

Fluxgrama. ALT: Alta de Node
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Figura 17 - Exemple: Fitxa Alta de Node 
(Font: Elaboració Pròpia) 

S’observa doncs que es tracta d’una fitxa que conté la informació resumida de tot allò que no 

s’indica directament dins la fitxa del procés, però que és essencial per a poder realitzar totes 

les tasques associades.   

4.2.3 Redacció de les instruccions operatives 

La Instrucció Operativa defineix amb detall la forma en què s'ha d'executar una o més 

activitats d'un procediment utilitzant tecnologia i altres recursos. Segons el procediment en 

contindrà més o menys depenent de les tasques que hi estiguin involucrades. 

Paral·lelament al procés de redacció dels dos documents anteriors, es redacten també les 

instruccions operatives. Aquestes es van identificant conforme es redacta el procediment i es 

detecta que hi ha una tasca que requereix tenir una instrucció operativa per a arribar al detall 

de com es desenvolupa. Com en el cas dels documents de procés i procediment, també cal que 

passi per diverses revisions fins a tenir-ne una versió definitiva, i en la majoria dels casos 

requereix una gran col·laboració en la redacció per part de les persones que desenvolupen 

aquella tasca diàriament. 

L'estructura del document d'Instrucció Operativa consta de dues parts. Dins de la primera, 

s'identifiquen tots aquells processos que precisen aquella instrucció operativa per a 

desenvolupar una tasca. Això es fa a través d'una taula que inclou el nom del procés associat, 

el codi identificador i el propietari de la instrucció operativa. A continuació, es mostra un 

exemple d'aquesta taula per al cas de la Instrucció Operativa anomenada Reserva de Recursos: 

 

Taula 7 - Exemple: Taula processos associats Instrucció Operativa Reserva de Recursos 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Localització Owner DefinicióCodi Grau Implicació

EXPL PLANI

Comunicació

Codi Definició Tipus Owner

C1 Petició de nou local  Enginyeria

C2 Petició de nou local  Planificació

C3 Enviament requeriments Enginyeria  Enginyeria

C4 Petició característiques node i capacitat existent (per coubicació)  Planificació

C5 Enviament característiques node i capacitat existent (per coubicació)  Altres

C6 Notificació dades local tècnic  Planificació

C7 Notificació protocol O&M firmat  Explotació

C8 Notificació finalització tràmits local tècnic  Planificació

C9 Petició projecte tècnic nou node  Planificació

IN
P

U
T

S

O
U

T
P

U
T

S

E
IN

E
S

E1. Eina de Seguiment de Projectes (Smartsheet –
Full “XOC-QdS-Projectes XOC)
E2. Eina d’inventari de Xarxa Oberta (Webtool)

I1. Planificació Xarxa Passiva (Petició nou node 
planificat)

I2. Planificació Xarxa Passiva (Petició registrada)
I3. Gestió de Capacitat (Requeriments capacitat)

O1. Planificació Xarxa Passiva (Sol·licitud de node no planificada)
O2. Planificació Xarxa Passiva (Planificació nou node)
O3. Gestió de Capacitat (Revisió capacitat)
O4. Gestió de Proveïdors (Gestió nou contracte)
O5. Desplegament de Node (Construcció nou node)
O6. Desplegament de Node (Construcció nou node)

DESP ALTRES

Documentació

Codi Definició Owner
D1 Plantilla sol·licitud alta local Planificació

D2 Plantilla Protocol Operació i Manteniment Explotació

Àrea 

Planificació
GP_ALT

ENG
El subprocés d’Alta de Node indica com procedir a l’hora de gestionar la petició de

construcció d’un nou node de la xarxa, ja sigui per una necessitat planificada de

desplegament o bé una petició no planificada. Aquest procés forma part del procés de

Gestió de Peticions.
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A la segona part d'aquest document és on trobem la instrucció operativa pròpiament dita. 

Consta d'una taula dividida en columnes, on s'indica el pas a pas per a desenvolupar aquella 

tasca. A la primera columna es numeren els passos, a la segona és on s'indica l'acció a realitzar, 

a la tercera es descriu amb detall aquesta acció, i finalment la quarta columna inclou, si són 

necessàries, les captures per a exemplificar visualment allò que s'explica a la columna anterior. 

A continuació es veu l'exemple d'una part de la instrucció operativa de Reserva de Recursos: 

 

Figura 18 - Exemple: Instrucció Operativa Reserva de Recursos 
(Font: Elaboració Pròpia) 

4.3 Processos ITIL 

En el cas pràctic d'actualització dels processos i implementació d'un Sistema de Qualitat, per a 

definir tots els processos s'ha utilitzat la nomenclatura ITIL. L’elecció d’aquest tipus de 

nomenclatura i no d’un altre sistema, és degut a que és l’estàndard mundial de Gestió de 

Serveis TIC. Per a facilitar l’ús d’aquesta nomenclatura, que es comenta a continuació, els 

empleats de Fibrocat han realitzar un curs de formació, on s’explica com s’utilitza i quin 

significat té cadascun dels processos que s’hi defineixen.  

ITIL són les sigles de Information Technology Infraestructure Library, és a dir, Biblioteca 

d'Infraestructures de Tecnologies de la Informació, i es tracta de l'estàndard més acceptat en 

el món per a la Gestió de Serveis de Tecnologies de la Informació (TI). Aquest estàndard, 

ofereix un conjunt coherent de millors pràctiques per a la gestió eficient de la Infraestructura 

dels Serveis TI,  recopilades a partir de l'experiència dels sectors públic i privat a nivell mundial, 

i publicades de forma pràctica i sistemàtica. Aquest estàndard, descriu un marc de treball de 

processos, activitats, organització i rols que conformen l’enfocament del Cicle de Vida de la 

Gestió del Servei TI. Un dels seus principals beneficis és que proporciona un vocabulari comú, 

una terminologia estàndard.  

ITIL va ser desenvolupat pel CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) del 

govern britànic a finals de 1980, però no va ser àmpliament adoptat fins a mitjans dels anys 90. 
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Va ser publicat com un conjunt de llibres, cadascun dedicat a una àrea específica dins de la 

gestió de serveis TI.  

Com s’ha comentat, actualment s’ha convertit en l’estàndard mundial de Gestió de Serveis TIC, 

però amb el temps ha demostrat la seva utilitat en organitzacions de tots els sectors, 

grandàries i tipologies. És propietat de la OGC (Office of Government Commerce), però és de 

lliure utilització.  

El fet que s'hagi convertit en un estàndard mundial és bàsicament degut a: 

 No té un propietari, pertany al govern de Regne Unit però no depèn de cap pràctica 

propietària o plataforma tecnològica comercial, de forma que no cal pagar llicència. 

 No és prescriptiu, és a dir, ofereix pràctiques robustes, madures i conegudes que 

s'adapten a tot tipus d'organitzacions del servei, independentment de com siguin.  

 Millors pràctiques, representa les experiències d'aprenentatge i de lideratge dels 

millors proveïdors de servei del món.  

4.3.1 Conceptes previs 

Per a poder comprendre correctament la nomenclatura ITIL i els processos que s'han definit a 

Fibrocat, primer ens cal veure una sèrie de conceptes que aniran apareixent a la resta del 

capítol i que cal tenir clars.  

4.3.1.1 Servei 

El Servei es defineix com un mitjà per entregar valor als clients, facilitant els resultats que 

desitgin aconseguir sense assumir costos o riscos específics. La Gestió d’aquest servei és un 

conjunt de capacitats organitzatives especialitzades que es duen a terme a través d'una 

combinació adequada de persones, processos i tecnologies de la informació, i que 

proporcionen valor als Clients en forma de Serveis.  

4.3.1.2 Valor 

Tal i com acabem de d'explicar, l’objectiu d’un Servei és proporcionar Valor pel Client. Aquest 

valor es mesura pel nivell en el qual es compleixen les expectatives del client. Aquest nivell es 

pot calcular o bé en termes financers (tangibles i fàcils de definir) o bé en termes de la 

percepció del client (intangibles i difícils de mesurar). Des del punt de vista del client, el valor 

consta de dos components bàsics, que si es donen a la vegada, aconseguiran produir valor: 

 La utilitat, que és l'adequació a un propòsit, allò que n’obté el client.  

 La garantia, que és l'adequació a un ús, la forma com es proporciona. Per avaluar-ne la 

garantia hi intervindran els factors de disponibilitat, capacitat, continuïtat i seguretat.  
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4.3.1.3 Rol del procés 

El Rol és un conjunt de responsabilitats definides en un procés i atorgades a una persona o 

equip. Els Rols més importants en els processos són: 

 Propietari del Servei: és el responsable d'un servei específic davant de tota 

l'organització, de la Millora Contínua i de la Gestió del Canvi dels serveis . 

 Propietari del Procés: és el responsable de garantitzar que el procés es dugui a terme 

de forma efectiva i eficient, es compleixi i sigui objectiu d'una millora contínua.  

 Gestor del Procés: és el responsable de la gestió operativa d'un procés, encarregat de 

coordinar activitats, monitoritzar i generar informes.  

 Practitioner del Procés: és el responsable de portar a terme una o més activitats del 

procés. Pot haver-hi més d'un Practitioner en una mateixa organització 

4.3.1.4 Matriu RACI 

A l'hora de dissenyar un servei o procés és essencial que tots els rols estiguin clarament 

definits, per així permetre una presa de decisions efectiva i ràpida. Una forma de gestionar els 

rols és fer-ho a través d'una matriu de responsabilitat RACI, ja que permet: 

 Definir els nivells de responsabilitat.  

 Aclarir els rols operacionals, les responsabilitats i les relacions.  

 Coordinar la participació en cada activitat de Negoci. 

 Ajudar a: 

o Fixar quines activitats cal realitzar. 

o Definir i fixar responsabilitats. 

o Millorar la comunicació. 

o Evitar que es dupliquin esforços. 

o Aconseguir que les tasques es realitzin adequadament i a temps. 

 

Els rols que es defineixen dins la matriu RACI són els següents: 

 Responsible (Responsable): és qui duu a terme (realitza) l'activitat o pren la decisió. 

Les responsabilitats poden ser compartides. 

 Accountable (Assegurador o Encarregat): és qui té l'última responsabilitat. Cada 

activitat només pot designar un rol d'Accountable.  

 Consulted (Consultat): són aquells que han de ser consultats per proporcionar input 

abans d'iniciar una activitat o prendre una decisió.  

 Informed (informat): són aquells que han d'estar informats després que es dugui a 

terme una activitat o es prengui una decisió. No és un procés bidireccional. 
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4.3.2 Cicle de vida del servei 

El Cicle de Vida d'un servei es defineix en tres fases que giren al voltant d'una estratègia de 

servei, que són el disseny del servei, la transició del servei i l'operació del servei, englobades 

totes tres per la millora contínua del servei. A continuació podem observar aquest cicle de 

vida: 

 

Figura 19 - Cicle de vida del servei 
(Font: Elaboració Pròpia a partir de la documentació del curs ITIL v3) 

Les fases del cicle de vida definides segons ITIL que s'acaben de veure a la figura 19, són les 

cinc que s'expliquen a continuació:  

1. Estratègia del Servei: és en aquesta fase on s'inicia la creació de valor, mitjançant la 

comprensió dels objectius organitzatius i les necessitats del client. L'Estratègia del Servei 

ITIL proporciona directrius sobre la utilització de la gestió del servei com una eina 

estratègica per a satisfer les necessitats del negoci. El primer que fa és preguntar-se 

perquè fer alguna cosa abans de preguntar-se com.  

2. Disseny del Servei: s'encarrega de convertir l'Estratègia de Servei en un pla per a 

proporcionar els objectius de negoci. El Disseny del Servei ITIL proporciona directrius 

sobre el disseny del servei, ja sigui nou o bé modificat, i els processos de gestió del servei.  

3. Transició del Servei: és la fase on es proporcionen directrius sobre el desenvolupament i 

la millora de capacitats per introduir serveis nous o modificats a l'Operació del Servei. 

4. Operació del Servei: és la fase en la que finalment s'aconsegueixen els objectius 

estratègics i inclou les pràctiques de gestió quotidianes de l'operació del servei. 

L'Operació del Servei ITIL proporciona directrius sobre com aconseguir un 

subministrament i suport de serveis efectiu i eficient i com garantitzar valor al client, 

usuari i proveïdor de servei.  

Estratègia 
de servei

Servei 
d’operació

Servei de 
Disseny

Servei de 
Transició
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5. Millora Contínua del Servei: combina principis, pràctiques i mètodes de gestió de 

qualitat, gestió del canvi i millora de la capacitat. La Millora Contínua del Servei ITIL 

proporciona directrius sobre la millora del servei a través d'una estratègia, disseny, 

transició i operació de serveis millorats.  

Existeixen moltes relacions i interfícies entre els processos de la Gestió del Servei TI. 

L'efectivitat de cada procés depèn en gran part de la qualitat i la disponibilitat de la informació 

intercanviada entre altres processos, ja que si la informació no flueix correctament, els 

processos que depenen d'una entrada provinent d'un altre procés no podran funcionar amb 

normalitat.  

Per comprendre les relacions dels processos des dels seus fonaments, els processos clau són 

els següents: 

 Gestió del Nivell del Servei (situat dins la fase de Disseny). 

 Gestió de Canvis (situat dins la fase de Transició). 

 Gestió d'Incidències (situat dins la fase d'Operació). 

 Gestió de Problemes (situat dins la fase d'Operació). 

Aquests processos són importants pels efectes que tenen sobre la operativa diària de 

l’empresa en el cas que no funcionin amb normalitat. Per a poder-ho comprendre millor, tots 

ells es troben descrits en els següents apartats.  

ITIL defineix una conjunt de processos estàndards per a cadascuna de les cinc fases 

anteriorment explicades, que es poden aplicar a qualsevol empresa, tot i que no són d’ús 

obligat. Per a cadascun d’aquests processos, ITIL defineix les tasques que s’hi realitzen. De tot 

aquest conjunt que defineix, Fibrocat utilitza aquells que es poden aplicar dins l’empresa, tan 

pel que fa a la mida de l’empresa com pel que fa al tipus d’activitats que s’hi realitzen, i alguns 

d’ells els divideix en subprocessos més concrets.  

Els processos i subprocessos que s'han llistat per a Fibrocat segons aquesta nomenclatura, 

juntament amb l'Àrea propietària del procés, són els que s'observen a la taula 7, que es troba a 

continuació. El nom que s’ha assignat als processos ve marcat per la nomenclatura ITIL, mentre 

que el dels subprocessos s'ha definit dins de l'empresa.  

En els propers apartats s'explicaran els processos citats a la taula següent amb més detall, 

dividits segons les cinc fases que marca ITIL.  
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Fases ITIL Processos Subprocessos Propietari 

Estratègia 

Gestió Financera  
Gestió de la Facturació Comercial 

Gestió del Pressupost Caps d'Unitat 

Gestió de la Demanda  

Gestió de la Cartera de clients Comercial 

Gestió de Leads Comercial 

Gestió de Convenis 
Institucionals 

Planificació 

Gestió Web i Xarxes  Socials Màrqueting digital 

Disseny 

Gestió del Catàleg de Serveis  - Comercial 

Gestió de la Disponibilitat  

Gestió d'estocs Enginyeria 

Manteniment de Xarxa Explotació 

Disponibilitat de xarxa Explotació 

Gestió de Nivells de Servei  - Qualitat 

Gestió de la Continuïtat de 
Servei TI  

Gestió de crisis Caps d'Unitat 

Monitoratge de xarxa Explotació 

Gestió de la Capacitat  
Xarxa Activa Enginyeria 

Xarxa Passiva Planificació 

Gestió de Proveïdors  - Administració 

Transició 

Planificació i Suport a la 
Transició 

Planificació Xarxa Activa Enginyeria 

Planificació Xarxa Passiva Planificació 

Gestió de canvis  - Caps d'Unitat 

Gestió de la Configuració i 
Actius del Servei  

Inventari Xarxa Passiva Planificació 

Inventari Xarxa Activa Enginyeria 

Gestió d'Entregues i 
Desplegaments 

Desplegament de Planta 
Externa 

Desplegament 

Desplegament de Nodes Desplegament 

Desplegament d'equipament Enginyeria 

Operació 

Gestió d'Incidències -  Explotació 

Gestió de Peticions  

Gestió de Viabilitats Comercial 

Alta de Servei Provisions 

Baixa de Servei Provisions 

Alta de Node Planificació 

Alta d'enllaç de Fibra Òptica Planificació 

Modificació de Servei Provisions 

Gestió de Treballs Programats Explotació 

Gestió de Problemes  - Caps d'Unitat 

Gestió Tècnica  
Homologació de noves 
solucions tècniques 

Enginyeria 

Millora 
Contínua 

Millora Contínua - Qualitat 

Taula 8 - Processos definits segons les fases ITIL 
(Font: Elaboració Pròpia) 
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4.4 Mapa de Processos definits a Fibrocat 

Tal com s'ha explicat al capítol anterior, abans d'entrar en detall dins de cadascun dels 

processos que s’han llistat a la taula anterior, s’observa primer una visió global dels processos 

a través del mapa de processos que s'ha definit per a Fibrocat: 

 

Figura 20 - Mapa dels processos definits a Fibrocat 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Aquest mapa està definit segons com afecten els processos a la operativa diària de l’empresa: 

 Transversal/Negoci: aquells que afecten tota l’organització de forma transversal o bé 

processos que afecten directament les activitats de negoci.  

 Gestió i Planificació: els necessaris per a realitzar la gestió i la planificació de la xarxa 

de Fibrocat, tant per previsions futures com per necessitats que sorgeixen al dia a dia.  

 Operació: aquells que afecten directament a la operativa dels serveis, és a dir, tots els 

necessaris per a realitzar les demandes dels clients.   

 Desplegament: engloba tots els processos necessaris per a realitzar el desplegament 

de la xarxa, ja sigui a nivell passiu o bé a nivell actiu.  

 Suport a l’Operació: inclou tots els processos que indirectament donen suport als que 

s’engloben dins del camp d’operació.  

GIN: Gestió 

d’Incidències

GCN: Gestió 

de canvis

GPB: Gestió de 

problemes

Suport a l’Operació MXA: 

Manteniment 

de Xarxa

MOX: 
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Xarxa

GST: Gestió 

d’estocs

DXA: 

Disponibilitat de 

xarxa

GTE: Gestió 

tècnica

GCI: Gestió de 

convenis 
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GWX: Gestió 
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Viabilitats

PXA/PXP: 

Planificació de 

xarxa
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de planta externa

GCC: Gestió de la 

cartera de clients

GLE: Gestió de 

Leads

GXA/GXP: Gestió 

de capacitat

BSE: Baixa de 

Servei

GTP: Gestió de 

Treballs Programats

GNS: Gestió de 

Nivell de Servei

ALT: Alta de Node

DNO: 

Desplegament de 

nodes

MSE: Modificació 

de Servei
ASE: Alta de Servei

DEQ: 

Desplegament 

d’equipament

Gestió i Planificació

Operació

Desplegament

GAF: Inventari 

xarxa passiva

GAA: Inventari 

xarxa activa
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Amb aquest mapa es pot fer una idea de la quantitat de processos que formen part de la 

operativa diària de l'empresa, de com es relacionen entre ells, i saber si són processos que 

afecten a l'empresa de forma transversal, si són directament activitats de negoci, si formen 

part de la gestió i la planificació de la xarxa, si formen part de la operació del servei, si formen 

part del desplegament o bé per últim, si són processos de suport a l'operació.  

A continuació s'explicaran de forma breu els processos definits dins l'empresa i com es 

relacionen entre ells. En el cas del subprocés d'Alta de Servei, inclòs dins del procés de Gestió 

de Peticions de la fase d'Operació del servei, es pot observar el seu desenvolupament complet 

a l'Annex 1.  

4.5 Estratègia de Servei 

Tal com s'ha comentat anteriorment, en aquesta fase es defineix l'estratègia per aconseguir els 

requeriments del client. La idea d'aquesta fase és definir una perspectiva, una posició, uns 

plans i uns patrons que caldrà executar per aconseguir els resultats de negoci de l'organització.  

Així doncs, els objectius de l'Estratègia de Servei són els següents: 

 Analitzar l'entorn intern i extern per identificar les oportunitats que beneficiaran a 

l'organització.  

 Identificar i gestionar les restriccions que poden impedir la consecució dels resultats. 

 Acordar la perspectiva del proveïdor de servei. 

 Produir i mantenir documents de planificació d'estratègies i garantitzar que es 

transformen en plans tàctics i operatius.  

 Gestionar canvis en les estratègies, garantitzant que s'adapten als canvis de l'entorn 

intern i extern.  

Els recursos i les capacitats de les que disposa aquesta fase són Actius de Servei, que s'utilitzen 

per crear valor en forma de béns i serveis. Els recursos de l'Estratègia de Servei són les 

entrades directes per a la producció, que són el capital financer, les infraestructures, les 

aplicacions, la informació i les persones. Per altra banda, les capacitats de les que disposa, és a 

dir, l’habilitat per utilitzar els recursos anteriors i produir valor, són la gestió, l'organització, els 

processos, el coneixement i les persones.  

Per a poder-se situar dins de la quantitat de processos que s’han definit anteriorment, a 

continuació es mostra el mapa de processos que s’ha vist, destacant aquells processos que 

formen part de l’estratègia de servei: 
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Figura 21 - Mapa de processos Estratègia de Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

En aquest mapa, s’observa que aquests processos es troben o bé formant part de la gestió i la 

planificació, o bé són processos que afecten de forma transversal a l’empresa.  

En els següents apartats es descriuen aquests processos, que es troben resumits a la taula 

següent: 

Fases ITIL Processos Subprocessos Propietari 

Estratègia 

Gestió Financera  
Gestió de la Facturació Comercial 

Gestió del Pressupost Caps d'Unitat 

Gestió de la Demanda  

Gestió de la Cartera de clients Comercial 

Gestió de Leads Comercial 

Gestió de Convenis 
Institucionals 

Planificació 

Gestió Web i Xarxes  Socials Màrqueting digital 

Taula 9 - Processos definits dins l'Estratègia de Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 
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4.5.1 Gestió Financera 

El propòsit d'aquest procés definit dins l'Estratègia de Servei és garantitzar un nivell adequat 

de finançament per dissenyar, desenvolupar i subministrar els serveis que compleixin amb 

l'estratègia de l'organització.  

Els objectius més importants que persegueix aquest procés són avaluar l'impacte financer de 

les noves estratègies o d'aquelles que es modifiquin, garantitzar el finançament per gestionar 

la provisió de serveis, preveure els requisits financers necessaris per complir els acords de 

servei i avaluar i controlar els costos associats als serveis TI per oferir un servei de qualitat amb 

un ús eficient dels recursos necessaris. Per tant, l'abast d'aquest procés comprèn els 

pressupostos, la comptabilitat i la facturació.  

Per a l'empresa Fibrocat s'han definit dos subprocessos dins de la Gestió Financera, que 

s'expliquen a continuació.  

4.5.1.1 Gestió de la Facturació 

Aquest procés, propietat de l'Àrea Comercial, s'inicia a finals de cada mes per a poder generar 

les factures associades als serveis contractats amb l'empresa Fibrocat. És un procés que té com 

a entrades els processos d'Alta de Servei, Baixa de Servei i Modificació de Servei, tots tres dins 

el procés de Gestió de Peticions, que es troba dins la fase d'Operació. Aquests tres processos 

són entrades de Gestió de la Facturació perquè el d'Alta de Servei implica un nou servei a 

facturar, el de Baixa de Servei implica un servei que ja no es factura i el de Modificació de 

Servei implica una modificació en la quota mensual de la factura.  

És un procés que involucra pràcticament tota l'organització, ja que és la participació de totes 

les àrees la que fa possible que un servei passi a estar en facturació.  

4.5.1.2 Gestió del Pressupost 

Aquest procés, propietat dels Caps d'Unitat Comercial, d'Infraestructures i d'Operacions, ha 

quedat fora de l'abast d'aquest projecte, ja que la seva definició serà posterior a la finalització 

del mateix. Dins d'aquest procés s'explicaran com es procedeix per assignar el pressupost 

anual que gestionen cadascuna de les unitats de l'empresa per a poder fer la seva activitat 

diària.  

4.5.2 Gestió de la Demanda 

El propòsit d'aquest procés definit dins l'Estratègia de Servei és comprendre, anticipar i 

influenciar la demanda del servei del client i treballar juntament amb la Gestió de la Capacitat 

per garantitzar que es disposa de la capacitat necessària per satisfer aquesta demanda.  

Els Objectius que persegueix la Gestió de la Demanda són identificar i analitzar els patrons de 

l'activitat de negoci i els perfils dels usuaris, garantitzar que els serveis es dissenyen per 



Projecte Final de Carrera: Implementació d'un Sistema de Qualitat a un Operador de Telecomunicacions 

Meritxell Rubió Murciano 

 

 
69 69 

complir amb aquests patrons i amb la capacitat necessària per aconseguir els resultats, i 

treballar amb la Gestió de la Capacitat per garantitzar que els recursos estan disponibles.  

Per a l'empresa Fibrocat s'han definit quatre subprocessos dins de la Gestió de la Demanda, 

que s'expliquen a continuació.  

4.5.2.1 Gestió de la Cartera de Clients 

La Gestió de la Cartera de Clients és el procés més important que realitza l'Àrea Comercial, que 

n'és la propietària, ja que impacta directament en l'èxit comercial de l'empresa. Aquest procés 

explica com es fa el seguiment d'aquells clients que ja estan dins la cartera de clients per a 

mantenir-ne la fidelització, i d'aquells clients nous interessats en contractar els serveis de 

l'empresa. Es defineix el procés a seguir per a signar un Acord de Confidencialitat o bé un 

Acord Marc amb els clients, i com procedir per a posteriorment donar-los d'alta com a clients 

(fitxa de client, documentació bancària, etc).  

Aquest procés rep com a entrades els processos de Gestió de la Leads i Gestió de Viabilitats. En 

el primer cas, l'entrada és provocada arrel d'una prospecció d'una zona que resulta ser positiva 

i en què el client no ha signat cap acord. En el segon cas es dóna quan un potencial client 

sol·licita un estudi de viabilitat per connectar un punt (que podria derivar, com ja s'ha 

comentat, d'una prospecció).  

4.5.2.2 Gestió de Leads 

El Procés de Gestió de Leads descriu com s'identifiquen les empreses potencials o zones 

potencials d'empreses a ser connectades a la xarxa (Leads) i com fer-ne el seguiment fins a 

posar-los en contacte amb un operador que els oferirà el nivell 3 de connectivitat, ja que 

l'empresa Fibrocat només ofereix nivell 2. És un procés propietat de l'Àrea Comercial.  

Aquest procés involucra el Procés de Gestió de Viabilitats i el Procés de Gestió de la Cartera de 

Clients. En el primer cas, si es detecta una empresa interessada a connectar la seva seu, caldrà 

cridar el procés de Gestió de Viabilitats per a poder avaluar les opcions de què disposa per a 

ser connectada. En el segon cas, si una empresa potencial decideix que vol la connexió, i 

l'Operador a través del que ho gestiona no disposa d'un acord de confidencialitat, caldrà cridar 

el procés de Gestió de la Cartera de Clients per a poder-li gestionar posteriorment la viabilitat 

econòmica. 

4.5.2.3 Gestió de Convenis Institucionals 

El Procés de Gestió de Convenis Institucionals, propietat de l'Àrea de Planificació, és on 

s'estableixen marcs de col·laboració entre entitats per desenvolupar activitats de forma 

conjunta. Si la col·laboració té contraprestacions econòmiques entre les parts, es signarà un 

contracte, segons el que està establert al Procés de Gestió de Proveïdors. En el cas que ens 

ocupa, aquests convenis són comparticions i/o cessions de canalitzacions o xarxa de fibra 
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òptica i generalment inclouen la cessió per part de l'entitat d'espai per locals tècnics, 

canalitzacions i fibres òptiques.  

Aquest procés s'activarà arrel de les entrades dels processos de Planificació de Xarxa Passiva i 

de Desplegament de Planta Externa. En el primer cas, s'iniciarà en cas que es faci una previsió 

d'estesa de xarxa a nivell d'infraestructures per a futures seus. En el segon cas, aquest procés 

s'inicia sempre que té lloc una nova alta que implica fer un desplegament de nova estesa de 

cable i/o nova canalització, i que en aquest cas, necessitarà la realització d'un conveni 

institucional.  

4.5.2.4 Gestió Web i Xarxes Socials 

El Procés de Gestió Web i Xarxes Socials pertany a l'Àrea de Màrqueting Digital. L'objectiu 

d'aquest procés és millorar la comunicació amb els clients, tant els actuals com els potencials. 

La Gestió Web es defineix amb la intenció de potenciar la marca de l'empresa Fibrocat en el 

mercat majorista, i especifica com funciona la gestió tant del contingut estàtic com del 

contingut dinàmic de la pàgina Web de l'empresa. De forma paral·lela a la gestió Web, 

setmanalment s'inicia la interacció amb les Xarxes Socials, que permeten arribar al client d'una 

forma més directa i propera. Les xarxes socials que es gestionen són Twitter i Linkedin.  

Aquest procés és independent de la resta de processos definits, ja que no rep com a input cap 

altre procés de l'empresa. És un procés que es gestiona exclusivament des de l'Àrea de 

Màrqueting Digital, tot i que necessita l'aprovació de continguts publicats per part de Direcció i 

la col·laboració d'altres àrees per a l'obtenció de la informació que es publica.  

4.6 Disseny del Servei 

Com hem vist, la fase de Disseny del Servei ITIL proporciona directrius sobre el disseny i el 

desenvolupament de serveis i processos de gestió de serveis. El propòsit d'aquesta fase és dur 

a terme l'estratègia del proveïdor de servei i facilitar la introducció de serveis garantitzant la 

qualitat de l'entrega del servei, la satisfacció del client i una provisió del servei rendible.  

L'objectiu que persegueix aquesta fase és dissenyar serveis de forma efectiva, de forma que 

durant el seu cicle de vida gairebé no necessitin cap millora. Els cinc aspectes a tenir en 

compte per al disseny de serveis són les solucions del servei, els sistemes d'eines de gestió del 

servei, els mètodes de mesura, les arquitectures tecnològiques i de gestió i els processos.  

Durant la fase de Disseny del Servei es produeix el que es coneix com el Paquet de Disseny del 

Servei, que es realitza per a cada servei nou, per a cada canvi important en un servei ja 

existent o per a un servei que s'ha retirat. El Paquet de Disseny del Servei proporciona el 

projecte necessari per a la fase de Transició del Servei. Per a fer-ne el disseny, calen els 
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requeriments funcionals, els requeriments de nivell de servei, els requeriments operacionals i 

el disseny i la tipologia del servei.  

Com en el cas de la fase anterior, per a poder-se situar dins dels processos definits, a 

continuació es mostra el mapa de processos vist anteriorment, destacant aquells processos 

que formen part del disseny del servei: 

 

Figura 22 - Mapa de Processos Disseny del Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

S’observa que els processos englobats dins d’aquesta fase formen part majoritàriament de la 

zona de suport a l’operació, és a dir, que són processos que ajuden indirectament a realitzar 

les demandes del client, però també hi ha processos que són transversals i de gestió i 

planificació.  

En els següents apartats es descriuran aquests processos de la fase de disseny. A la següent 

taula es fa un resum d’aquests processos: 
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Fases ITIL Processos Subprocessos Propietari 

Disseny 

Gestió del Catàleg de Serveis  - Comercial 

Gestió de la Disponibilitat  

Gestió d'estocs Enginyeria 

Manteniment de Xarxa Explotació 

Disponibilitat de xarxa Explotació 

Gestió de Nivells de Servei  - Qualitat 

Gestió de la Continuïtat de 
Servei TI  

Gestió de crisis Caps d'Unitat 

Monitoratge de xarxa Explotació 

Gestió de la Capacitat  
Xarxa Activa Enginyeria 

Xarxa Passiva Planificació 

Gestió de Proveïdors  - Administració 

Taula 10 - Processos definits dins el Disseny del Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

4.6.1 Gestió del Catàleg de Serveis 

Aquest procés definit dins la fase de Disseny del Servei, propietat de l'Àrea Comercial, ha 

quedat fora de l'abast d'aquest projecte, ja que la seva definició serà posterior a la finalització 

del mateix. El propòsit amb el que es redactarà aquest procés és subministrar i mantenir una 

única font d'informació uniforme sobre els serveis disponibles, de forma que indicarà com 

gestionar la informació que conté el Catàleg, garantint que és precís i reflexa correctament els 

serveis disponibles. 

4.6.2 Gestió de la Disponibilitat 

El propòsit d'aquest procés definit dins la fase de Disseny del Servei és garantitzar que el nivell 

de disponibilitat subministrat en tots els serveis de TI satisfà les necessitats de disponibilitat 

establerts i/o els objectius de Nivell de Servei de forma rendible i oportuna.  

Els objectius que persegueix són produir i mantenir un Pla de Disponibilitat adequat i valorar 

l'impacte dels canvis sobre aquest pla, ajudar en el diagnòstic i la resolució d'incidències i 

problemes relacionats amb la disponibilitat, garantitzar que els seus èxits cobreixen o 

excedeixen els objectius acordats, i garantitzar l'aplicació de mesures proactives per a millorar 

la disponibilitat. Es realitzen dos tipus d'activitats diferents, les reactives, com ara la 

monitorització de la xarxa, i les proactives, com la planificació.  

En el cas de Fibrocat, aquest procés s'ha subdividit en tres subprocessos que s'expliquen a 

continuació.  

4.6.2.1 Gestió d’estocs 

El procés de Gestió d’Estocs s’encarrega de controlar mitjançant una base de dades el conjunt 

de recanvis necessaris per a portar a terme el desplegament i el manteniment de la xarxa. 

Aquest procés és propietat de l’Àrea d’Enginyeria, tot i que hi ha una part de l'estoc que és 
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gestionat per l’Àrea d’Explotació. Els elements que formen part d'aquest estoc fan referència a 

l'equipament que es troba al laboratori de proves, l'equipament actiu de desplegament IP, 

l'equipament òptic, i tot el material utilitzat per al manteniment de la xarxa i la resolució 

d'incidències, que és el que gestiona l'Àrea d'Explotació.  

Aquest procés rep entrades de molts altres processos, ja que és l'encarregat de gestionar el 

flux d'entrades i sortides de material. Els processos que activaran el procés de Gestió d'estocs 

amb l'objectiu de revisar l'existència de material, són el procés de Planificació de Xarxa Passiva, 

que ho farà per a planificar un nou desplegament, i el procés de Desplegament d'Equipament, 

per sol·licitar material per una actuació. Per altra banda, hi ha un seguit de processos que 

cridaran el procés de Gestió d'Estocs per a fer una actualització de la base de dades de 

recanvis, ja que són processos que utilitzen el material de l'estoc. Aquests processos són 

l'Inventari de Xarxa Activa, l'Alta de Servei, la Modificació de Servei, la Gestió d'Incidències i el 

Manteniment de Xarxa. Finalment, hi ha dos processos que formen part de la gestió de la base 

de dades d'estoc, que són la Gestió del Pressupost, que marcarà la quantitat econòmica 

destinada a la compra del material d'estoc, i la Gestió de Proveïdors, que es cridarà per a fer 

noves comandes de material.  

4.6.2.2 Manteniment de Xarxa 

El procés de Manteniment de Xarxa, propietat de l'Àrea d'Explotació, s’encarrega de vetllar pel 

compliment de totes les tasques de manteniment programades relatives a Infraestructures, 

locals i equipaments, i de la gestió i supervisió de l’execució de totes aquestes tasques. 

L'objectiu del procés és mantenir la xarxa gestionada en correctes condicions, prevenir 

possibles incidències i detectar possibles punts de la xarxa que podrien ocasionar problemes 

futurs i solucionar-los. És per això que es realitza de forma constant un manteniment preventiu 

de tota la xarxa, organitzat segons un pla anual de manteniment.  

En funció de la informació que recull aquest procés, fa crida a altres processos operatius. 

Aquests processos són la Gestió de Treball Programats (per a cada actuació que cal fer a la 

xarxa), l'Inventari de Xarxa Física i l'Inventari de Xarxa Activa (en cas que degut a una actuació 

de manteniment hi hagi modificacions dels elements de la xarxa) i la Gestió d'estoc (en cas que 

s'utilitzi material de l'estoc per al manteniment preventiu).  

4.6.2.3 Disponibilitat de Xarxa 

El procés de Disponibilitat de Xarxa, propietat de l'Àrea d'Explotació, s’encarrega de vetllar per 

la detecció de qualsevol incident a la xarxa o problema que pugui ocórrer, així com la gestió de 

les alarmes i la recollida de dades d’incidències per al seu anàlisi posterior. La disponibilitat de 

la xarxa és l'indicador que mesura el temps en què la xarxa en explotació ofereix la qualitat 

requerida. Per a determinar aquesta disponibilitat, aquest procés té en compte qualsevol 

alteració de la xarxa, que pot ser provocada per una incidència de la pròpia xarxa, una 
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incidència en una xarxa de tercers que utilitza Fibrocat, o bé per un treball programat a la 

xarxa.  

Per a poder fer aquest control, el procés de Disponibilitat de Xarxa recull informació provinent 

dels processos de Monitoratge de Xarxa i de Gestió de Treballs Programats. Per altra banda, 

aquest procés genera un informe mensual de disponibilitat que serveix com a informació 

d'entrada per als processos de Gestió de Nivells de Servei (on s'indica la disponibilitat del 

servei), Gestió de Problemes (en cas que es detecti un problema reiterat que cal corregir) i 

Gestió de la Facturació (en el cas que hi hagi incidències amb penalització econòmica).   

4.6.3 Gestió de Nivells de Servei 

El propòsit d'aquest procés, propietat de l'Àrea de Qualitat, és garantitzar que tots els serveis 

actuals i futurs es subministren en base a uns objectius acordats realistes. Els objectius que 

persegueix són definir, documentar, fixar, monitoritzar, mesurar, informar i revisar el nivell 

dels serveis i fomentar mesures de correcció quan siguin necessàries. Per a gestionar 

correctament els nivells de servei, existeixen tres conceptes importants a tenir en compte: 

 ANS, Acord de Nivell de Servei (en anglès SLA, Service Level Agreement). És un acord 

per escrit entre un proveïdor de serveis TI i un client, on es defineixen els objectius 

clau del servei i les responsabilitats d'ambdues parts.  

 OLA, Acord a Nivell Operatiu (en anglès OLA, Operational Level Agreement). És un 

acord entre un proveïdor de serveis TI i un grup de suport intern que ajuda en el 

subministrament de serveis. Són els acords que s'estableixen entre àrees de l'empresa.  

 UC, Contracte de Suport (en anglès UC, Underpinning contract). És un contracte entre 

un proveïdor de serveis TI i un proveïdor extern que defineix els objectius i les 

responsabilitats necessàries per complir els objectius d'un ANS.  

Dins de Fibrocat, la Gestió de Nivells de Servei és un procés transversal que permet vetllar per 

la qualitat de servei que s’ofereix al client. Per fer-ho, es realitzen uns informes mensuals per 

monitoritzar el treball realitzat i s’envien enquestes de satisfacció als clients.  

En el cas de la realització dels informes, el procés rep informació provinent del procés de 

Gestió de la Capacitat de Xarxa Activa (recepció de l'informe mensual de capacitat) i l'Inventari 

de Xarxa Activa (recepció del document amb l'inventari actualitzat). Finalment aquest informe 

mensual de nivells de servei dóna informació per a iniciar el procés de Millora Contínua, que 

utilitzarà aquest informe per a valorar si cal o no fer millores.  

Pel que fa a les enquestes de satisfacció, s'activa arrel de tres processos, que són l'Alta de 

Servei, que implica un enviament d'enquesta per a valorar la provisió del servei, la Gestió de la 

Cartera de Clients, on s'envia una enquesta anual de satisfacció als clients majoristes, i per 

últim la Gestió d'Incidències, que envia una enquesta als clients després de cada incidència per 

valorar-ne la resolució. 
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4.6.4 Gestió de la Continuïtat de Servei TI 

El propòsit d'aquest procés és assegurar i gestionar els riscos que poden afectar greument als 

serveis TI a nivells adequats, així com planificar la recuperació dels serveis TI. Els objectius que 

persegueix són mantenir uns plans de continuïtat i recuperació, realitzar valoracions dels 

riscos, valorar l'impacte de tots els canvis sobre els plans de continuïtat i recuperació, i 

negociar i firmar contractes amb proveïdors per al subministrament de la capacitat de 

recuperació necessària juntament amb el Procés de Gestió de Proveïdors.  

En el cas de Fibrocat, la Gestió de la Continuïtat de Servei TI es divideix en dos subprocessos 

que s'expliquen a continuació. 

4.6.4.1 Gestió de Crisis 

Aquest procés definit dins la fase de Disseny del Servei, propietat dels Caps d'Unitat, ha quedat 

fora de l'abast d'aquest projecte, ja que la seva definició serà posterior a la finalització del 

mateix. El propòsit amb el que es redactarà aquest procés serà gestionar les situacions que 

puguin afectar severament els serveis oferts, i saber com solucionar-les.  

4.6.4.2 Monitoratge de Xarxa 

El procés de Monitoratge de Xarxa fa referència a les tasques de monitorització de la xarxa que 

realitza l'Àrea d'Explotació. Aquest monitoratge es realitza de forma continuada les 24 hores 

del dia durant els 7 dies de la setmana, per a detectar de forma ràpida les incidències que 

pugin ocórrer. Per a fer aquest monitoratge, l'Àrea d'Explotació utilitza dues eines 

diferenciades, una que conté la disponibilitat dels equips a la xarxa i una altra específica per a 

controlar els equips òptics.  

Aquest procés necessita l'entrada d'informació provinent del procés d'Inventari de la Xarxa 

Activa, ja que sense aquesta informació no es poden monitoritzar els elements de la xarxa. Un 

cop aquests elements formen part de les eines de monitorització, es podrà cridar el procés de 

Gestió d'Incidències (en cas que es detecti una anomalia que cal solucionar) i també es podrà 

donar la informació d'entrada al procés de Disponibilitat de Xarxa.  

4.6.5 Gestió de la Capacitat 

El propòsit d'aquest procés és garantitzar que la capacitat dels serveis i infraestructures 

satisfan els requeriments de capacitat i rendiment fixats. Els objectius que persegueix el procés 

de Gestió de la Capacitat són produir i mantenir actualitzat el pla de capacitat, ajudar al negoci 

a determinar els seus requisits de capacitats actuals i futures, garantitzar que el rendiment del 

servei compleix i no excedeix els objectius acordats i garantitzar l'aplicació de mesures 

proactives per gestionar la capacitat.  
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Per tant, l'abast d'aquest procés arriba a tots els components del servei TI incloent hardware, 

software, sistemes ambientals, processos i recursos humans. El pla de capacitat es dissenya 

com a mínim anualment segons el cicle pressupostari, documenta els nivells actuals 

d'utilització dels recursos i rendiment del servei i preveu els futurs requeriments de recursos 

per suportar els serveis TI proposats, tenint en compte l'estratègia i els plans de negoci.  

En el cas de Fibrocat, la Gestió de la Capacitat es divideix en dos subprocessos que s'expliquen 

a continuació. 

4.6.5.1 Gestió de la Capacitat Xarxa Activa 

El procés de Gestió de Capacitat de Xarxa Activa, propietat de l'Àrea d'Enginyeria, s’encarrega 

de monitoritzar i documentar l'ús de capacitat de la xarxa, analitzar les necessitats previstes i 

avaluar la necessitat de modificar els plans de desplegament i/o actuar en front a problemes 

de capacitat detectats. El seu objectiu és doncs preveure si cal realitzar modificacions a la 

xarxa per a absorbir la demanda futura de serveis, tant pel que fa a la capa d'Ethernet com pel 

que fa a la capa òptica.  

Els processos que criden la Gestió de la Capacitat de la Xarxa Activa, per a saber si hi ha 

recursos disponibles per a les tasques que necessita el procés, són els processos de Gestió de 

Viabilitats, Modificació de Servei, Alta d'enllaç de fibra òptica, Alta de Node i Planificació de 

Xarxa.  

Per altra banda, els processos de Gestió de Nivells de Servei i Gestió de Treballs Programats es 

criden des de la Gestió de Capacitat de Xarxa Activa. En el primer cas, es crida arrel de la 

generació de l'informe mensual de capacitat, que és un dels inputs per a generar l'informe 

mensual que es realitza dins la Gestió de Nivells de Servei. En el segon cas, el procés es cridarà 

a conseqüència d'accions de mitigació que caldrà fer per tenir capacitat disponible a la xarxa 

mitjançant un treball programat.  

4.6.5.2 Gestió de la Capacitat Xarxa Passiva 

Aquest procés definit dins la fase de Disseny del Servei, propietat de  l'Àrea de Planificació, ha 

quedat fora de l'abast d'aquest projecte, ja que la seva definició serà posterior a la finalització 

del mateix. El propòsit amb el que es redactarà aquest procés serà gestionar la capacitat de la 

infraestructura passiva de la xarxa, és a dir, la capacitat de les fibres òptiques, els pericons i les 

canalitzacions d'obra civil. Serà un procés similar al de Gestió de la Capacitat de Xarxa Activa 

pel que fa al tipus de crides al procés, però amb uns mètodes diferents de gestió de la 

capacitat, ja que en un cas són elements actius i en l'altre són passius.  

4.6.6 Gestió de Proveïdors 

El propòsit del Procés de Gestió de Proveïdors, propietat de l'Àrea d'Administració, és obtenir 

valor afegit dels proveïdors i proporcionar una gran qualitat en els serveis, garantitzant que 
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tots els contractes i acords amb els proveïdors compleixen els seus compromisos contractuals. 

Els objectius que persegueix la Gestió de Proveïdors són negociar i celebrar contractes amb els 

proveïdors i gestionar-los durant el seu cicle de vida (UC), garantitzar que els contractes amb 

els proveïdors s'alineen amb les necessitats del negoci i recolzen els objectius determinats en 

els ANS, garantitzar que s'obté rendibilitat dels proveïdors i dels contractes i mantenir una 

política de proveïdors.  

En el cas de Fibrocat, el procés de Gestió de Proveïdors controla dos aspectes bàsics: la gestió 

a nivell de facturació (comandes, taxes, avals i fiances) i el seguiment del correcte compliment 

dels contractes. En el cas de la gestió de comandes, el procés s'iniciarà per una sol·licitud de 

nou equipament al proveïdor que pot provenir de qualsevol dels processos següents: 

Desplegament d'Equipament, Desplegament de Planta Externa, Desplegament de Node, 

Manteniment de Xarxa, Gestió d'Incidències, Modificació de Servei, Alta de Servei i Baixa de 

Servei. Tots ells poden tenir la necessitat de fer una comanda mentre es desenvolupen les 

seves tasques.  

Pel que fa als avals, taxes i fiances, els processos que cridaran la Gestió de Proveïdors seran 

sempre el Desplegament de Planta Externa i el Desplegament de Node, que requeriran del 

tràmit d'un aval, una taxa o una fiança per a desenvolupar les seves tasques de construcció.  

4.7 Transició del Servei 

Com hem vist anteriorment, la fase de Transició del Servei proporciona directrius sobre la 

gestió de les transicions del servei, d'acord amb les especificacions de disseny acordades per a 

satisfer les necessitats de negoci amb un risc mínim i una optimització màxima. El propòsit 

d'aquesta fase és garantitzar que els serveis nous, els modificats o bé els retirats cobreixen les 

expectatives del negoci documentades durant les dues fases anteriors del cicle de vida del 

servei de forma eficient i efectiva, gestionant els riscos i fixant les expectatives adequades de 

rendiment i utilització.  

Veiem doncs que l'abast d'aquesta fase és la introducció de nous serveis, la modificació i/o 

retirada dels ja existents, i la transferència de serveis des de i cap a altres proveïdors de servei.  

Una vegada més, s’inclou el mapa de processos per a poder-se situar, destacant aquells 

processos que formaran part de la transició del servei: 
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Figura 23 - Mapa de Processos Transició del Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Amb aquest mapa, s’observa que els processos inclosos dins d’aquesta fase són de gestió i 

planificació, de desplegament i de suport a la operació.  

 

En els següents apartats es descriuen els processos de la fase de transició que s'han definit 

dins l'empresa: 

Fases ITIL Processos Subprocessos Propietari 

Transició 

Planificació i Suport a la 
Transició 

Planificació Xarxa Activa Enginyeria 

Planificació Xarxa Passiva Planificació 

Gestió de canvis  - Caps d'Unitat 

Gestió de la Configuració i 
Actius del Servei  

Inventari Xarxa Passiva Planificació 

Inventari Xarxa Activa Enginyeria 

Gestió d'Entregues i 
Desplegaments 

Desplegament de Planta 
Externa 

Desplegament 

Desplegament de Nodes Desplegament 

Desplegament d'equipament Enginyeria 

Taula 11 - Processos definits dins la Transició del Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

GIN: Gestió 

d’Incidències

GCN: Gestió 

de canvis

GPB: Gestió de 

problemes

Suport a l’Operació MXA: 

Manteniment 

de Xarxa

MOX: 

Monitoratge de 

Xarxa

GST: Gestió 

d’estocs

DXA: 

Disponibilitat de 

xarxa

GTE: Gestió 

tècnica

GCI: Gestió de 

convenis 

institucionals

GWX: Gestió 

Web i Xarxes 

Socials

GCR: Gestió 

de crisis

GPV: Gestió de 

proveïdors

GCA: Gestió 

del catàleg

MCO: Millora 

Continua

GPR: Gestió 

del Pressupost

Transversal / Negoci
GFA: Gestió de 

la Facturació

AEF: Alta d'Enllaç 

de Fibra Òptica

GVB: Gestió de 

Viabilitats

PXA/PXP: 

Planificació de 

xarxa

DPE: Desplegament 

de planta externa

GCC: Gestió de la 

cartera de clients

GLE: Gestió de 

Leads

GXA/GXP: Gestió 

de capacitat

BSE: Baixa de 

Servei

GTP: Gestió de 

Treballs Programats

GNS: Gestió de 

Nivell de Servei

ALT: Alta de Node

DNO: 

Desplegament de 

nodes

MSE: Modificació 

de Servei
ASE: Alta de Servei

DEQ: 

Desplegament 

d’equipament

Gestió i Planificació

Operació

Desplegament

GAF: Inventari 

xarxa passiva

GAA: Inventari 

xarxa activa
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4.7.1 Planificació i Suport a la Transició 

El propòsit del procés de Planificació i Suport a la Transició és proporcionar una planificació 

global per a les transicions del servei i coordinar els recursos necessaris per a que els requisits 

de la fase d'Estratègia del Servei i codificats a la fase de Disseny del Servei, es compleixen de 

forma efectiva durant la fase d'Operació del Servei.  

En el cas de Fibrocat, la Planificació i Suport a la Transició es divideix en dos subprocessos que 

s'expliquen a continuació. 

4.7.1.1 Planificació de Xarxa Activa 

El procediment de Planificació de Xarxa Activa s’inicia a finals d’any quan l’Àrea d’Enginyeria, 

que n'és la propietària, genera el Pla Anual de Desplegament d’Equipament per l’any següent. 

Per a realitzar aquest pla, rep com a entrada del procés l'ocupació actual de la xarxa a nivell 

lògic, provinent del procés de Gestió de la Capacitat de Xarxa Activa, el desplegament previst 

de serveis d'autoprestació i els futurs projectes de desplegament. Amb aquestes tres entrades 

d'informació i juntament amb el procés de Gestió del Pressupost, que marcarà el llindar 

econòmic dedicat a la xarxa activa per a l'any següent, s'acordarà el Pla Anual de 

Desplegament d'Equipament. Aquesta planificació portarà a fer una crida al procés de 

Desplegament d'Equipament, que és qui executarà el pla acordat.  

Aquest procés rebrà també peticions no planificades dins del Pla Anual, que sorgiran de 

necessitats en el dia a dia. Aquestes peticions provindran dels processos de Gestió de la 

Capacitat de Xarxa Activa (necessitat d'ampliació de la capacitat), Alta d'Enllaç de Fibra Òptica 

(necessitat de fer un nou enllaç) i Alta de Node (necessitat de construir un nou node).  

Tant les peticions planificades com les no planificades, portaran al procés de Planificació de 

Xarxa Activa a cridar el procés de Gestió d'estoc per a anar actualitzant tot aquell material que 

s'utilitza per a desenvolupar el Pla Anual de Desplegament d'Equipament. Un cop fet el 

desplegament, caldrà cridar al procés d'Inventari de Xarxa Activa per anar registrant totes les 

noves incorporacions d'equipament a la xarxa. 

4.7.1.2 Planificació de Xarxa Passiva 

El procés de Planificació de Xarxa Passiva, propietat de l'Àrea de Planificació, segueix la 

mateixa estructura que el procés de Planificació de Xarxa Activa, però en aquest cas es tracta 

d'equipament passiu. El procediment s'inicia a principis d'any quan l'Àrea de Planificació 

genera el Pla Anual de Desplegament. Per a realitzar aquest pla, el procés rep la informació 

provinent de l'ocupació actual de la xarxa física, provinent del procés de Gestió de la Capacitat 

de la Xarxa Passiva, el desplegament previst pels serveis d'autoprestació, els projectes que 

estan pendents d'executar i els convenis que caldrà gestionar segons tota aquesta informació. 

Amb aquestes entrades d'informació i segons el pressupost anual que estigui definit pel procés 

de Gestió del Pressupost, s'acordarà el Pla Anual de Desplegament.  
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Les actuacions planificades comportaran fer una crida als processos d'Alta de Node (que a la 

seva vegada cridarà el procés de Desplegament de Node), Alta d'Enllaç de Fibra Òptica (que 

cridarà el procés de Desplegament d'Equipament) i Gestió de convenis institucionals.  

Per altra banda, de la mateixa manera que hem comentat per a la Planificació de Xarxa Activa, 

existiran peticions no planificades en el Pla Anual. Aquestes peticions provindran de 

necessitats de construcció de xarxa passiva que sorgeix del dia a dia, i serà fruit dels processos 

d'Alta de Node, Alta d'Enllaç de Fibra Òptica i de Gestió de convenis Institucionals.  Un cop fet 

el desplegament, tant d'actuacions planificades com no planificades, caldrà cridar al procés 

d'Inventari de Xarxa Activa per anar registrant totes les noves incorporacions d'equipament a 

la xarxa. 

4.7.2 Gestió de Canvis 

El propòsit del procés de Gestió de Canvis, propietat dels Caps d'Unitat, és controlar el cicle de 

vida de tots els canvis, permetent així realitzar-ne de beneficiosos, amb una interrupció 

mínima del servei. D'aquesta manera es pretén respondre als requisits canviants del client. 

Com a canvi del servei entendrem qualsevol afegit, modificació o retirada que pot tenir un 

efecte sobre el servei.  

A Fibrocat, el procés de Gestió de Canvis avalua el canvi a través d'un comitè de gestió de 

canvis per validar la seva viabilitat i/o idoneïtat i el planifica per assegurar que, si aquest es 

porta a terme, es faci de la manera més eficient, seguint els procediments establerts i 

garantint en tot moment la qualitat i continuïtat del servei. Com a activadors del procés es 

troben els processos de Gestió de Problemes, on la resolució d'un problema pot comportar un 

canvi i per tant en dispararà el procés, i la Millora Contínua, que pot detectar un punt on es pot 

millorar i que implicarà fer algun tipus de canvi. En cas que els canvis a realitzar impliquin una 

afectació dels serveis que ofereix l'empresa, caldrà fer crida al procés de Gestió de Treballs 

Programats per a desenvolupar-los.  

4.7.3 Gestió de la Configuració i Actius del Servei 

El procés de Gestió de la Configuració i Actius del Servei té el propòsit de garantitzar que 

existeix un control adequat dels actius necessaris per a subministrar els serveis, i una 

disponibilitat de la informació precisa i fiable quan i on sigui necessària. Dins d'aquest procés 

s'inclou la interfície de registre dels actius, que és l'inventari.  

En el cas de Fibrocat, la Gestió de la Configuració i Actius del Servei es divideix en dos 

subprocessos que s'expliquen a continuació. 

4.7.3.1 Inventari de Xarxa Passiva 

El procés d'Inventari de Xarxa Passiva s'encarrega de consolidar la informació de tots els 

treballs o actuacions que es realitzen a la xarxa i la modifiquen a nivell passiu en una única 
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base de dades. Les dades que es carreguen són les ordres de treball, els documents As-Built, 

que és on s'explica el procés de construcció d'un element de la xarxa, i els moviments 

d'armaris de comunicacions. Aquest procés és propietat de l'Àrea de Planificació, però les 

àrees de Desplegament i Explotació també intervindran en la càrrega de l'inventari.  

Els processos que criden a l'Inventari de Xarxa Passiva per a introduir-hi noves dades o bé 

eliminar-ne d'existents, són el procés de Desplegament de planta Externa, el Desplegament de 

Node, Baixa de Servei, Modificació de Servei i la Gestió d'Incidències.  

4.7.3.2 Inventari de Xarxa Activa 

El procés d'Inventari de Xarxa Activa s'encarrega de consolidar la informació de tots els treballs 

o actuacions que es realitzen a la xarxa i la modifiquen a nivell actiu en una única base de 

dades. Aquest procés és propietat de l'Àrea d'Explotació, tot i que les àrees de Provisions i 

d'Enginyeria també intervenen en la càrrega d'inventari de xarxa activa.  

Els processos que criden a l'inventariat de dades de xarxa activa són l'Alta de Servei 

(inventariar nous equips instal·lats), la Baixa de Servei (retirar equips de l'inventari o bé indicar 

que estan de baixa), la Modificació de Servei (inventariar la nova tipologia) i el Desplegament 

d'Equipament (inventariar els nous equips). Per últim, cal tenir en compte que un cop es 

realitza tot aquest registre de dades, serà necessari cridar al procés de Monitoratge de Xarxa 

per a que incorpori tot el nou equipament inventariat.  

4.7.4 Gestió d'Entregues i Desplegaments 

El procés de Gestió d'Entregues i Desplegaments té com a propòsit planificar, programar i 

controlar la construcció i el desplegament de les entregues.  

En el cas de Fibrocat, la Gestió d'Entregues i Desplegaments es divideix en tres subprocessos 

que s'expliquen a continuació. 

4.7.4.1 Desplegament de Planta Externa 

El Procés de Desplegament de Planta Externa, propietat de l'Àrea de Desplegament, s’inicia per 

una petició de l’Àrea de Planificació cap a l’Àrea de Desplegament. Aquesta petició provindrà 

dels processos d'Alta de Servei i d'Alta d'Enllaç de Fibra Òptica, que necessitaran realitzar 

treballs de desplegament de xarxa a nivell passiu.  

Durant el desenvolupament del procés es pot necessitar realitzar un conveni institucional per a 

realitzar el desplegament, de forma que caldrà cridar al procés de Gestió de Convenis 

Institucionals. Per altra banda, el desplegament de planta externa que no estigui contemplat 

dins del pla anual de desplegament requerirà cridar al procés de Planificació de Xarxa Passiva 

per a planificar les actuacions.  
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A l'hora de realitzar les tasques de desplegament, en funció del tipus d'actuació, pot ser 

necessari cridar al procés de Gestió de Treballs Programats si l'actuació té una afectació de 

servei. Finalment, caldrà que un cop finalitzades les tasques es cridi al procés d'Inventari de 

Xarxa Física per a que quedi correctament registrat tot el que s'ha incorporat de nou a la xarxa.  

4.7.4.2 Desplegament de Node 

El Procés de Desplegament de Node, propietat de l'Àrea de Desplegament, s’inicia per una 

petició de l’Àrea de Planificació cap a l’Àrea de Desplegament. Aquesta petició provindrà del 

procés d'Alta de Node, que és el que registra les noves peticions i crida al procés de 

Desplegament de Node per a que les executi.  

Dins d'aquest procés es contempla tot el procés de planificació i construcció d'un nou node de 

la xarxa, des de la redacció del projecte fins a la seva completa execució. Quan finalment el 

node ja està construït, caldrà fer crida al procés d'Inventari de Xarxa Passiva per a que 

s'inventariï la nova xarxa construïda.  

4.7.4.3 Desplegament d'Equipament 

El procés de Desplegament d'Equipament, propietat de l'Àrea d'Enginyeria, especifica com es 

desplega nou equipament i per tant, caldrà que el node on s'instal·li estigui correctament 

condicionat i que la xarxa troncal es trobi degudament construïda i connectada a la xarxa. És 

per això que els processos que donaran inici al Desplegament d'Equipament són el 

Desplegament de Node (associat a la construcció d'un nou node) i el Desplegament de Planta 

Externa (associat al desplegament de xarxa troncal).  

Per a planificar els treballs d'instal·lació de l'equipament, caldrà cridar el procés de Gestió de 

Treballs Programats, ja que aquesta instal·lació tindrà una afectació de servei. Finalment, un 

cop finalitzin els treballs de desplegament del nou equipament, caldrà fer crida al procés 

d'Inventari de Xarxa Activa per a que aquest nou equipament quedi correctament inventariat.  

4.8 Operació del Servei 

Com hem vist, la fase d'Operació del Servei proporciona directrius sobre com aconseguir 

efectivitat i eficiència en l'entrega i el suport de serveis, garantitzant valor tant pel client com 

per l'usuari i el proveïdor de servei. Els objectius que persegueix aquesta fase són coordinar i 

dur a terme les activitats i els processos necessaris per entregar i gestionar serveis als nivells 

acordats, mantenir la satisfacció i la confiança dels serveis, minimitzar l'impacte de les 

interrupcions del servei en les activitats de negoci i garantitzar que l'accés al servei acordat 

només està disponible per a les persones autoritzades.  
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La comunicació és un factor molt important dins d'una organització, però pren especial 

importància dins d'aquesta fase. És vital que existeixi una comunicació uniforme i efectiva en 

els següents casos: 

 Comunicació operacional rutinària.  

 Comunicació entre els diversos torns de treball, que en el cas que ens aplica afecta 

directament a l'Àrea d'Explotació.  

 Comunicació entre les persones que participen d'un projecte sobre els canvis, 

excepcions i emergències.  

 Comunicació global de l'empresa, i amb clients i usuaris.  

Com en les fases anteriors, per a poder-se situar, a continuació es mostra el mapa de 

processos vist anteriorment, destacant aquells processos que formen part de l’operació del 

servei: 

 

Figura 24 - Mapa de Processos Operació del Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

S’observa que els processos englobats dins d’aquesta fase es situen en el camp d’operació i 

suport a l’operació, desplegament, i finalment gestió i planificació.  
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Fases ITIL Processos Subprocessos Propietari 

Operació 

Gestió d'Incidències -  Explotació 

Gestió de Peticions  

Gestió de Viabilitats Comercial 

Alta de Servei Provisions 

Baixa de Servei Provisions 

Alta de Node Planificació 

Alta d'enllaç de Fibra Òptica Planificació 

Modificació de Servei Provisions 

Gestió de Treballs Programats Explotació 

Gestió de Problemes  - Caps d'Unitat 

Gestió Tècnica  
Homologació de noves 
solucions tècniques 

Enginyeria 

Taula 12 - Processos definits dins l’Operació del Servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

4.8.1 Gestió d'Incidències 

El procés de Gestió d’Incidències, propietat de l'Àrea d'Explotació, comprèn les actuacions 

necessàries per a la correcta resolució d’incidències a la xarxa i els serveis associats. El seu 

propòsit és restablir l'operació del servei habitual tan ràpid com sigui possible i minimitzar 

l'impacte negatiu en les operacions del negoci, garantitzant el manteniment dels nivells de 

qualitat i disponibilitat del servei. Es considerarà una incidència qualsevol interrupció no 

planificada del servei o una reducció en la qualitat esperada del mateix, o bé un error en algun 

element tot i que encara no hagi impactat en cap servei.  

El procés de Gestió d'Incidències s'inicia per una detecció de la incidència de forma proactiva 

(detectada per l'Àrea d'Explotació) o bé reactiva (detectada per un client o un proveïdor de 

servei). Un cop es detecta la incidència, es revisa què la pot estar provocant, que podria ser un 

Treball Programat, un problema d'entorn, un problema a nivell IP, un problema a nivell òptic o 

bé un problema a nivell d’Infraestructures. Tot seguit, s'engega en paral·lel tant la gestió de la 

incidència a nivell tècnic i de resolució com la gestió de la incidència de client, que especifica 

com interactuar amb el client afectat a l'hora de resoldre la incidència.  

4.8.2 Gestió de Peticions 

El procés de Gestió de Peticions té el propòsit de gestionar el cicle de vida de totes les 

peticions de servei dels usuaris. Els seus objectius són proporcionar un canal per on es puguin 

sol·licitar i rebre serveis, proporcionar la informació necessària sobre la seva disponibilitat i 

entregar els components necessaris per subministrar-los.  

En el cas de Fibrocat, la Gestió de Peticions es divideix en set subprocessos que s'expliquen a 

continuació. 
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4.8.2.1 Gestió de Viabilitats 

La Gestió de Viabilitats, propietat de l'Àrea Comercial, és un procés previ al disseny de xarxa 

que arrel d'una petició de connexió d'un punt amb la xarxa de Fibrocat estudia les possibilitats 

de la xarxa existent i les accions necessàries per portar a terme la petició, ja sigui un estudi o 

bé part d’un desplegament. Involucra a l’Àrea d’Enginyeria (per a realitzar les viabilitats de 

servei) i a l’Àrea de Planificació (qui realitza l'estudi de viabilitat).  

Aquest procés s'iniciarà o bé per una petició provinent d'un client (majorista o d'autoprestació) 

o bé a través del procés d'Alta de Servei. En el cas dels clients majoristes, es pot donar el cas 

que calgui cridar el procés de Gestió de la Cartera de Clients si el client sol·licitant no disposa 

d'un acord de confidencialitat firmat amb Fibrocat. Per altra banda, si es tracta d'una petició 

que no es considera estàndard, caldrà fer una petició d'estudi de viabilitat de servei a l'Àrea 

d'Enginyeria, que requerirà fer crida al procés de Gestió de Capacitat de la Xarxa Activa.  

4.8.2.2 Alta de Servei 

El procés d'Alta de Servei, propietat de l'Àrea de Provisions, dota a la infraestructura dels nous 

serveis i nous requeriments que s’adapten a les necessitats de client. Aquest procés s'inicia a 

través d'una petició de contractar un nou servei per part d'un client, ja sigui majorista o 

d'autoprestació.  

En el cas dels serveis majoristes, el procés d'alta pot requerir fer una crida al processos de 

Gestió de la Cartera de clients (en cas que no existeixi un acord marc signat entre Fibrocat i el 

client) i una crida al procés de Gestió de Viabilitats (en cas que no s'hagi fet prèviament l'estudi 

de viabilitat per a connectar aquell punt).  

Per altra banda, tant per a clients majoristes com per a clients d'autoprestació, en el moment 

en què es procedeix a fer l'alta a nivell d'infraestructures, pot ser necessari fer una crida al 

procés de Gestió de Convenis Institucionals si és necessari tramitar un conveni per a fer el 

desplegament d'infraestructura. També caldrà fer una crida al procés de Gestió de Treballs 

Programats si el servei sol·licitat és de coubicació en un node, ja que tindrà afectació de 

serveis. Finalment, quan l'alta de servei finalitza, caldrà fer una crida al procés de Gestió de la 

Facturació perquè el nou servei es pugui incloure a la facturació mensual.   

Aquest procés es troba plenament desenvolupat a mode d'exemple a l'Annex 1, on es pot 

veure el procediment, el procés i un exemple d'instrucció operativa.  

4.8.2.3 Baixa de Servei 

El procés de Baixa de Servei, propietat de l'Àrea de Provisions, implica l’alliberament de 

recursos i canvis en la facturació deguts a un servei que es dóna de baixa. Aquest procés 

s'inicia amb una petició de baixa d'un client, ja sigui majorista o bé d'autoprestació.  
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El procés de baixa es realitza tant a nivell lògic com a nivell físic. La Baixa a nivell lògic la 

realitza l'Àrea de Provisions, que s'encarrega d'alliberar tots els recursos lògics que utilitzava 

aquell servei i de gestionar l'actuació de tècnics si cal realitzar una retirada d'equips. Un cop 

finalitzada la baixa operativa a nivell lògic, es cridarà al procés de Gestió de la Facturació per a 

que aquell servei s'elimini de la facturació mensual.  

La Baixa a nivell d'infraestructures la realitzen entre l'Àrea de Desplegament i l'Àrea 

d'Explotació, que s'encarregaran de modificar tots els fitxers de control que es vegin afectats 

amb la baixa d'aquell servei i de gestionar les actuacions d'alliberació de fibres, si és necessari. 

Si cal alliberar fibres, es necessitarà fer una crida al procés de Gestió de Treballs Programats, ja 

que tindrà afectació de Serveis.   

4.8.2.4 Alta de Node 

El procés d’Alta de Node, propietat de l'Àrea de Planificació, indica com procedir a l’hora de 

gestionar la petició de construcció d’un nou node de la xarxa, ja sigui per una necessitat 

planificada de desplegament (provinent del procés de Planificació de Xarxa Passiva) o bé una 

petició no planificada.  

Aquest procés gestiona tots els passos previs a la construcció del node, de forma que necessita 

fer crides altres processos per a obtenir la informació necessària per a finalment servir 

d'entrada el procés de Desplegament de Node, que és qui farà l'execució de les tasques de 

construcció. Els processos dels que obté informació són el procés de Planificació de Xarxa 

Passiva, on es consulta si la petició d'alta forma part del pla anual de desplegament, la Gestió 

de la Capacitat Activa i la Gestió de la Capacitat Passiva, que s'utilitzen per avaluar el local on 

s'ubicarà el node, i finalment el procés de Gestió de Proveïdors per a preparar tot el material 

que farà falta per a la construcció del node.  

4.8.2.5 Alta d'enllaç de Fibra Òptica 

El procés d'Alta d’Enllaç de Fibra Òptica, propietat de l'Àrea de Planificació, dota a la 

infraestructura de nous enllaços i/o troncals que amplien la xarxa existent. Aquest procés 

s'inicia com a part del pla anual de desplegament, provinent del procés de Planificació de Xarxa 

Passiva, o bé a per una necessitat que no estava planificada. En cas que no fos planificada, es 

cridarà el procés de Planificació de Xarxa Passiva per a incloure aquesta actuació.  

Tant en el cas que fos planificat com si no, caldrà fer crida als processos de Gestió de la 

Capacitat Activa i Gestió de la Capacitat Passiva per a obtenir la informació necessària referent 

a la capacitat que permetrà valorar si aquella actuació és viable. Per altra banda, si la 

realització de l'enllaç requereix construcció de xarxa, caldrà cridar al procés de Desplegament 

de Planta Externa per a que se n'encarregui. Finalment, un cop s'hagi realitzat la construcció de 

l'enllaç, caldrà cridar al procés d'Inventari de Xarxa Física per a que la nova incorporació a la 

xarxa quedi correctament registrada.  
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4.8.2.6 Modificació de Servei 

El procés de Modificació de Servei, propietat de l'Àrea de Provisions engloba totes aquells 

canvis que afectin a la configuració del servei, que poden ser modificacions de l'ample de 

banda d'un servei, modificacions de la tipologia (d'estàndard a crític o bé al revés) o bé trasllats 

d'equipament.  

En els casos de modificació d'ample de banda i modificació de tipologia, un cop realitzats serà 

necessari que el procés cridi al procés de Gestió de la Facturació per a que faci els canvis 

necessaris en la facturació mensual d'aquell servei. Per altra banda, en aquests dos casos 

també caldrà fer una consulta al procés de Gestió de la Capacitat de Xarxa Activa per a saber si 

és possible realitzar el canvi, o bé la xarxa es troba saturada i cal solucionar-ho prèviament. En 

el cas de modificació de tipologia, serà necessari cridar al procés de Gestió de Treballs 

Programats si cal accedir a un node, si el servei forma part d'una anella o bé si es fa una 

modificació d'estàndard a crític, ja que hi haurà una afectació de servei.  

4.8.2.7 Gestió de Treballs Programats 

El procés de Gestió de treballs programats, propietat de l'Àrea d'Explotació, s’encarrega 

d’executar tots els canvis programats en el servei i/o en la xarxa de la manera més eficient, 

seguint els procediments establerts i garantint en la mesura del possible la qualitat i 

continuïtat del servei. S'entén per Treball Programat (TP) una actuació a la xarxa que pot tenir 

o no una afectació en els serveis. La sol·licitud d'un TP pot ser provinent de qualsevol àrea de 

l'empresa, d'un proveïdor de serveis o bé d'un client. En qualsevol dels casos, l'Àrea 

d'Explotació s'encarrega de controlar i planificar aquestes actuacions.  

Després de l'execució del TP, l'Àrea d'Explotació registrarà el tancament del mateix, i cridarà al 

procés de Disponibilitat de Xarxa Activa per a que es registri tota la informació per a la 

posterior elaboració de l'informe de disponibilitat de xarxa.  

4.8.3 Gestió de Problemes 

El procés de Gestió de Problemes, propietat dels Caps d'Unitat, avalua els possibles problemes 

detectats per validar la correcta solució que asseguri que no es tornin a produir. 

Addicionalment, s’encarrega d'assegurar que la aplicació de la solució es porta a terme i es fa 

de la manera més eficient, seguint els procediments establerts i garantint en tot moment la 

qualitat i continuïtat del servei.  

El procés s'inicia a partir de la detecció d'un possible problema per part de qualsevol àrea de 

l'empresa, per a ser analitzat posteriorment. Si el problema implica realitzar algun tipus de 

canvi, es procedirà a cridar la Gestió de Canvis. En cas contrari, el fòrum comú s'encarregarà 

consensuar una solució adequada.  
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4.8.4 Gestió Tècnica 

El procés de Gestió Tècnica es defineix amb l'objectiu de recollir l'experiència i proporcionar 

els recursos necessaris per dissenyar, construir, transicionar i operar la tecnologia durant el 

cicle de vida del servei. En el cas de Fibrocat, dins de la Gestió tècnica s'ha definit un procés 

per a realitzar la homologació de noves solucions tècniques, que s'explica a continuació.  

4.8.4.1 Homologació de noves solucions tècniques 

Aquest procés definit dins la fase d'Operació del Servei, propietat de l'Àrea d'Enginyeria, ha 

quedat fora de l'abast d'aquest projecte fi de carrera, ja que la seva definició serà posterior a la 

finalització del mateix. El propòsit amb el que es redactarà aquest procés serà com procedir a 

l'hora d’estandarditzar una solució tècnica que s'aplica a la xarxa, com pugui ser un nou model 

de CPE instal·lat a les seus dels clients.  

4.9 Millora Contínua del Servei 

La fase de Millora Contínua del Servei proporciona directrius per crear i mantenir valor pels 

clients gràcies a una Estratègia, un Disseny, una Transició i una Operació de Servei millorades. 

El propòsit d'aquesta fase del cicle de vida del servei és alinear els serveis de TI amb les 

necessitats canviants del negoci, tot identificant i implementant millores en els serveis que 

suporten els processos de negoci. Els objectius que persegueix són revisar, analitzar, prioritzar 

i recomanar oportunitats de millora en cada fase del Cicle de Vida del Servei, per aconseguir el 

Nivell de Servei desitjat. Busca també millorar la rendibilitat de l'entrega de serveis de TI sense 

perjudicar la satisfacció del client.  

És important que en aquesta fase es conegui bé com tenir un registre de la millora contínua, ja 

que sinó serà molt difícil gestionar-ho i poder-ho dur a terme. Aquest registre ha de realitzar-

se per registrar totes les oportunitats de millora i ha de ser considerat una part del Sistema de 

Gestió del Coneixement. Per altra banda, cal que les propostes es categoritzin segons siguin 

tasques petites, mitjanes o grans, segons si és una millora que es pot realitzar a curt, mitjà o 

llarg termini, cal també que siguin justificats, i que es puguin observar clarament els beneficis 

que reportarà la seva implementació. Si es segueixen aquestes bases, el registre dotarà la fase 

de Millora Contínua d'estructura i visibilitat, i el seu gestor serà l'encarregat i responsable de la 

producció i el manteniment d'aquest registre.  

Aquesta fase es realitza a través d’un sol procés, que és el de millora contínua. Com es pot 

observar en el mapa de processos, és un procés que afecta de forma transversal a la 

organització, ja que la millora contínua es pot aplicar en qualsevol de les tasques que es 

realitzen dia a dia dins de l’empresa: 
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Figura 25 - Mapa de Processos Millora Contínua 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Tal i com s’acaba d'explicar, l’únic procés involucrat dins d’aquesta fase és del de Millora 

Contínua, que es gestiona des de l’Àrea de Qualitat. La implementació pràctica d'aquest procés 

a Fibrocat ha quedat fora de l'abast d'aquest projecte, ja que la seva definició serà posterior a 

la finalització del mateix. Aquest procés es definirà segons els principis que s'acaben de 

comentar. Com en els casos anteriors, s’indica la taula resum dels processos: 
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Contínua 

Millora Contínua - Qualitat 

Taula 13 - Processos definits dins la Millora Contínua 
(Font: Elaboració Pròpia) 

Aquest procés està previst de ser redactat i implementat dins l’empresa un cop estiguin 

finalitzats tots els altres, ja que per a iniciar un procés de millora contínua és necessari primer 

observar com es poden anar mesurant els nivells de desenvolupament i acompliment de les 

tasques que s’han definit en tots els processos, per a posteriorment definir un procés de 

millora.  
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4.10 Com s'ha acceptat el projecte dins de l'empresa? 

La col·laboració en la redacció i actualització dels processos per part dels companys de 

l'empresa ha anat variant a mida que ha avançat el projecte. A l'inici del projecte, hi havia un 

gran desinterès envers les reunions inicials del projecte i poca col·laboració, ja que es 

considerava que era una tasca feixuga i que prou feina hi havia amb la resta de tasques diàries 

com per dedicar temps a una cosa que aparentment no els servia de res. Aquesta visió 

provocava també molts retards en les revisions dels documents, i el fet que haguéssim de 

perseguir a les persones per a demanar que ens enviessin els seus comentaris.  

Durant els primers mesos de projecte va ser difícil poder definir-los clarament, ja que si hi 

havia poca col·laboració ens era molt difícil localitzar els fitxers de registres, entendre com 

funcionaven totes les eines, i saber exactament qui desenvolupava cada tasca i com ho feia. 

Poc a poc vam anar aconseguint conscienciar als  companys de la importància que les seves 

tasques diàries quedessin ben definides i amb les responsabilitats ben clares, de forma que 

amb la seva col·laboració les nostres tasques eren més senzilles.  

Com a anècdota per exemplificar aquesta situació, comentaré el cas del procés d'Alta de 

Servei. Va ser un dels primers processos que vam tractar i del qual en podem veure el seu 

desenvolupament a l'Annex 1. Aquest procés s'ha hagut de reescriure moltes vegades, degut a 

que les revisions dels implicats no eren prou exhaustives, i no contemplaven totes les 

casuístiques involucrades en el procés. Per a adonar-nos que no estava complet, vam haver 

d’analitzar altres processos i veure que estaven lligats a l’Alta de Servei i no els havíem tingut 

en compte. Ens vam trobar en aquesta situació perquè els involucrats en el procés no ens 

havien especificat tot el que implicava. A més, durant el transcurs del projecte, la Unitat 

d'Infraestructures va dividir-se en les àrees de Desplegament i Planificació, i això va provocar 

que haguéssim d'agafar novament el document i separar les tasques que desenvolupa una 

àrea de les que desenvolupa l'altra.  

Afortunadament, aquesta percepció ha anat canviant poc a poc, en algunes àrees més que 

d'altres. Reflexionar sobre com s'està treballant i com es podria treballar millor permet que 

s'apliquin millores que afavoreixen a la majoria de companys. Les àrees que millor han 

encaixat i col·laborat en el projecte són aquelles que tenien uns processos mal definits o fins i 

tot sense definir que provocaven una mala operativa diària on es preveia que si no es posava 

solució, la situació podia comportar problemes greus. L'Àrea que ha col·laborat especialment 

ha estat l'Àrea d'Explotació, ja que són propietaris de processos que poden ser molt crítics si 

no estan correctament establerts, com per exemple, el procés de Gestió d'Incidències.  
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5. CONCLUSIONS I LÍNIES FUTURES 

Un vegada finalitzat el projecte, és important destacar les conclusions a les que he arribat i les 

línies de treball futures que, des del meu punt de vista, caldria aplicar tant per a la correcta 

finalització del projecte de redacció i actualització de processos com per a que els processos es 

segueixin i millorin de forma contínua. 

5.1 Conclusions 

Les conclusions que extret un cop finalitzada la redacció d'aquest projecte final de carrera són 

les següents: 

 La Gestió orientada a processos optimitza les tasques del dia a dia de l’empresa i 

permet que les activitats es duguin a terme de forma més eficient.  

 Obtenir una certificació reconeguda a nivell mundial, com és el cas de les normes ISO, 

aporta un prestigi a l'empresa, ja que demostra que la seva operativa diària segueix un 

sistema de qualitat.  

 És molt important que hi hagi uns processos ben definits, i que aquests es revisin 

sovint per anar-se adaptant a les noves circumstàncies. En cas que això no es faci, 

s’arriba a situacions caòtiques que requereixen molt més temps per a ser solucionades 

que el que caldria dedicar per fer una revisió d’un procés que està ben implementat. 

 Cal que les fronteres de responsabilitat estiguin clarament establertes. En cas contrari, 

es dóna lloc a situacions de “això no és cosa meva”.  

 La comunicació entre companys és un factor vital en el funcionament diari de 

l'empresa, ja que un petit detall que no arriba a la persona adequada, pot derivar en 

un problema molt greu.  

 Abans de generar qualsevol fitxer local de control o bé de començar a utilitzar una eina 

per a desenvolupar tasques de l’operativa diària, cal argumentar-ho amb els companys 

per a consensuar el fitxer o l’eina que es consideri més adequada per a aquella funció. 

Si no es fa aquesta reflexió conjunta, cadascú utilitzarà eines diferents que acaben 

provocant duplicitat d’informació i esforç. 

 A l’hora d’emprendre un projecte de gran magnitud, com ha estat el cas del projecte 

de redacció i actualització dels processos, és molt important definir-lo bé des d’un bon 

inici. Si no queda clar l’abast i el com s’executarà, això comportarà problemes de 

malentesos durant el transcurs del projecte, com puguin ser els problemes de definició 

de processos que hi ha hagut en aquest projecte.  
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5.2 Línies futures 

A curt termini, les línies futures de treball que, des del meu punt de vista, cal que es 

realitzin a l'empresa són les següents: 

 Finalitzar per complet el projecte de redacció i actualització de processos. És important 

que s’acabin definint tots per a que en un futur proper es pugui mantenir un cicle de 

millora contínua, sinó, la feina feta durant aquests mesos no haurà estat útil.  

 Implantar reunions periòdiques de seguiment dels processos. D’aquesta forma serà 

senzill tenir el procés actualitzat i observar si cal modificar-ne algun punt. 

 Evitar l’ús de fitxers en format local i intentar compartir-los sempre que la informació 

que continguin sigui útil pels companys de l’Àrea per evitar duplicitat d’informació i 

facilitar-ne la cerca. 

 Potenciar la comunicació i la relació entre companys. Aquest és un dels punts de 

principal problemàtica dins l'empresa, i que cal que sigui potenciat des dels caps 

d'Unitat i des de la Direcció de l'empresa. Una bona opció seria realitzar més informes 

periòdics de seguiment d'aquelles tasques que requereixen ser compartides, ja que 

actualment els informes són de caire més general i no tant de coses particulars.  

A llarg termini, i pensant sobretot mirant el futur de l'empresa, les línies futures que 

caldria seguir són les que es mostren a continuació: 

 Realitzar una integració de les eines. Actualment, existeixen eines que podrien tenir 

més funcionalitats i que no s’utilitzen, i això provoca que calgui fer ús d’una altra eina. 

De cara al futur caldria fer un anàlisi de totes les que s’utilitzen i veure si alguna es pot 

eliminar i afegir la seva funcionalitat dins d'una altra eina, o bé incorporar-ne alguna 

de nova. D’aquesta manera s’evitaria la introducció d’informació duplicada a diferents 

sistemes. Això és un projecte futur degut al temps i al cost que pot comportar, i que 

per tant hauria de realitzar-se posteriorment al projecte de redacció i actualització dels 

processos.  

 Formar les noves incorporacions de personal a l’empresa per a que des d’un bon inici 

realitzin les seves tasques ajustant-se a allò que defineix el procés. Actualment això no 

es fa, i és per això que s'ha arribat a la situació actual.  

 Estudiar la possibilitat d'utilitzar un gestor documental. Actualment es generen una 

gran quantitat de fitxers en una unitat compartida de xarxa, amb el perill que aquesta 

informació es pugui perdre, ja que només es disposa d'un Backup que es realitza 

diàriament a les 12 de la nit. Amb un gestor documental, es podria administrar el flux 

de documents, guardar de forma indefinida els que ho requerissin i gestionar que 

s'eliminessin automàticament aquells que fossin temporals, gestionar cada quant es 

vol guardar els documents mentre s'hi està treballant i fins i tot, recuperar-ne 

informació.  
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6. ANNEXES 

6.1 Annex 1: Procediment d'Alta de Servei 

A continuació es mostra el procediment d'Alta de Servei, que com s'ha vist anteriorment, 

forma part del procés de Gestió de Peticions, englobat dins la fase d'Operació del Servei.  

El procés d’alta de servei s’inicia amb: 

 Una petició d’alta de servei, que pot venir d’un client majorista, a través de l’Àrea 

Comercial  1 ; 

 O bé per la banda d’autoprestació  2  a través d’una petició del CTTI mitjançant l’eina 

de gestió de serveis propietat del CTTI a través de la qual es sol·liciten totes les 

peticions / modificacions de servei (veure Taula 6). 

A continuació, es realitza un petit esquema que engloba les diferents fases per les que passa 

una alta de servei tant si aquesta prové de majorista com si prové d’autoprestació: 

 

Figura 1 – Definició d’àmbits del procés d’Alta de Servei 

(Font: Elaboració Pròpia) 

Tal com es veu a la figura anterior, segons d’on provingui aquesta petició, el propietari del 

procés en quant a la relació amb el client serà diferent: 

 L’Àrea Comercial serà l’encarregada de la relació amb el client per a totes aquelles 

peticions de noves altes que provinguin d’un client majorista  1 . Tot i que una vegada 
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iniciades les tasques tècniques tant l’Àrea de Provisions  com l’Àrea de Desplegament 

interactuaran amb el client. 

 En canvi, per a serveis d’autoprestació serà l’Àrea de Provisions qui s’encarregarà 

d’aquesta relació  2 . Tot i que, posteriorment, durant les tasques tècniques dins de 

l’abast de la Unitat d’Infraestructures, aquesta interactuarà amb el client. 

El procés relatiu a la gestió de client en altes de servei propietat de l’Àrea Comercial es pot 

veure a l’apartat 9.1.1 i a l’apartat 9.1.2 el procés d’autoprestació, que està dins de l’àmbit de 

Provisions. 

En quant a les tasques pròpiament de gestió de l’alta a nivell tècnic, amb independència de la 

procedència de la petició, les portarà a terme: 

 L’Àrea de Provisions: s’encarregarà de la gestió inicial d’alta de servei  3 . Aquesta 

gestió inicial engloba les tasques de generació i actualització de les dades, rebudes en 

la notificació d’alta, en els sistemes i la notificació inicial a client indicant que es 

comencen els treballs de nova alta. Posteriorment, una vegada l’Àrea de 

Desplegament hagi notificat a Provisions la finalització dels treballs constructius, l’Àrea 

de Provisions engegarà totes les tasques relatives a la provisió del servei  6 , és a dir, 

totes les tasques d’instal·lació i configuració d’equips. 

 La Unitat d’Infraestructures: Les tasques a portar a terme es divideixen en: 

o Gestió inicial de la petició i revisió de la viabilitat tècnica de la mateixa  4 , que 

serà portada a terme per l’Àrea de Planificació. 

o Tasques associades a la construcció i instal·lació de fibra òptica  5 , que seran 

portades a terme per l’Àrea de Desplegament després d’una petició formal de 

l’Àrea de Planificació. L’Àrea de Desplegament no podrà interactuar amb client 

fins que l’Àrea de Provisions hagi enviat un correu electrònic a client indicant 

que es comencen els treballs per a la nova alta de servei. 

 

Addicionalment, dins d’aquest procés d’Alta de servei, i per tal de poder desbloquejar 

qualsevol tipus de situació, existeixen cada setmana reunions internes de seguiment en les 

quals participa tant l’Àrea de Provisions com la de Desplegament i, per a serveis majoristes, 

l’Àrea Comercial. En aquestes reunions es tracten tots els temes puntuals que puguin 

bloquejar una nova alta, d’autoprestació o majorista, i es defineix l’estratègia de treball a 

seguir. 

En el cas de detectar que alguna tasca del procés d’alta no canvia d’estat en el termini 

establert segons allò planificat, l’Àrea Comercial serà la responsable de notificar aquest retràs 

a client per a serveis majoristes i l’Àrea de Provisions pel cas de serveis d’autoprestació. 

Aquestes deteccions poden iniciar una cancel·lació de servei per part de client, per tant, 

s’iniciaria el procés de Baixa de Servei. 

En el cas de serveis d’autoprestació, aquestes reunions internes serveixen també com a punt 

de control previ a la reunió setmanal que l’Àrea de Provisions manté amb el CTTI i on es 

tracten totes les problemàtiques detectades i es donen solucions a les mateixes. 
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6.1.1 Alta de servei majorista 

El Procés d’Alta de Servei per a serveis majoristes s’inicia en el moment en que un client 

notifica a l’Àrea Comercial que accepta la Oferta comercial del servei que ha sol·licitat  1 . 

Aquesta oferta comercial prové d’un estudi de viabilitat previ (veure “Procés de Gestió de 

Viabilitats”). 

 

Figura 2 – Fluxgrama del procés d’Alta de Servei – Alta Servei Majorista 

(Font: Elaboració Pròpia) 

En cas que aquest client no tingui un Acord Marc signat amb Fibrocat, s’iniciarà el subprocés 

de Gestió d’Acords Marc (dins del Procés de Gestió de la Cartera de Clients)  3  i una vegada 

signat es continuarà amb el procés d’alta de servei comprovant si la viabilitat inclosa a l’oferta 

comercial segueix vigent  4 . 

En canvi, si ja existeix un Acord Marc signat entre el client i Fibrocat, es comprovarà si la 

viabilitat segueix vigent  4 , és a dir, si no han passat més de 6 mesos des que es va fer la 

viabilitat: 

 Si la viabilitat és vigent, es procedirà a tramitar la comanda  7 . 

 En cas que hagin transcorregut els 6 mesos, es procedirà a refrescar la viabilitat ja que 

possiblement la xarxa hagi patit modificacions substancials. Per fer-ho es cridarà al 

procés de Gestió de Viabilitats  5 . Dins del procés de Gestió de Viabilitats, una vegada 

l’Àrea Comercial rebi la viabilitat, es comprovarà si aquesta ha tingut modificacions 

substancials que facin necessari realitzar una nova oferta comercial o bé no és 

necessari perquè la viabilitat és la mateixa. 
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Tornant al procés d’Alta de Servei  6 : 

- Si l’output del procés de Gestió de Viabilitats és una nova oferta s’haurà de 

tornar a l’inici del procés i esperar l’acceptació de l’oferta per part de client  1 . 

- En cas contrari, és a dir, si l’output és la mateixa viabilitat, es procedirà a 

generar la comanda  7 . 

Per a generar la comanda accedirem a través del CRM a la oportunitat concreta i des d’allà es 

podrà descarregar i modificar la comanda amb la informació pertinent. 

Un cop la comanda està a punt, s’enviarà al client en format Word o PDF per correu 

electrònic  8 , per a que posteriorment en signi dues còpies  9  i les retorni a l’Àrea 

Comercial  10 . Aquest retorn de la documentació ha de ser en paper físic, tot i que per temes 

de rapidesa generalment el client ho pot avançar escanejat per correu electrònic. 

Un cop l’Àrea Comercial rebi les dues còpies en paper físic de la comanda enviades pel client, 

les donarà a Direcció per a que les signi  11  i es procedirà a arxivar una de les còpies i a enviar 

l’altre per correu ordinari al client  12 . Amb la comanda signada s’actualitzaran les dades del 

servei al CRM  14  (veure Instrucció Operativa Actualització Dades CRM), s’escanejarà la 

comanda i se’n pujarà una còpia al CRM. 

A continuació, l’Àrea Comercial realitzarà una cerca a l’eina de gestió de comandes per 

comprovar si ja existeix un codi seu. En cas de no tenir-ne, l’Àrea Comercial generarà el codi de 

seu associat a aquest servei a través de l’eina de gestió de comandes (veure Taula 2)  15 , ja 

que si no s’ha creat de forma prèvia no es podrà fer la càrrega d’informació al CRM. L’Àrea 

Comercial, com a owner de la generació d’aquest codi per a serveis majoristes, haurà de 

comprovar que no existeixen duplicitats del mateix per mantenir la integritat de la codificació. 

Un cop creada la seu a l’eina de gestió de comandes (veure Instrucció Operativa Generació 

codis Customer Care), o bé un cop comprovat quin és el codi seu associat, s’haurà d’accedir al 

CRM (on es tenen totes les dades del servei sol·licitat) i traspassar tota la informació del CRM a 

l’eina de gestió de comandes  16  (veure Instrucció Operativa Actualització Dades CRM). 

A continuació, un cop traspassada tota la informació a l’eina de gestió de comandes, l’Àrea 

Comercial notificarà l’alta de servei  17  a través d’un correu electrònic a les Àrees Comercial, 

Provisions i Planificació. 

A partir d’aquest moment, es crida al subprocés de Gestió inicial d’alta de servei  18  on l’Àrea 

de Provisions realitzarà una notificació a client indicant-li els inicis dels treballs. Posteriorment: 

 En cas que la seu ja estigui connectada, es cridarà al subprocés Gestió d’alta a nivell de 

servei  21  donat que només precisarà tasques de l’Àrea de Provisions per donar l’alta 

del servei sol·licitat. 

 En cas contrari, el procés d’alta haurà de passar primer pel subprocés de Gestió d’alta 

a nivell d’infraestructures  20 , propietat de l’Àrea de Planificació, el qual internament 

farà una crida al Procés de Desplegament de Planta Externa, propietat de l’Àrea de 
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Desplegament, per a la realització de les tasques tècniques per a donar l’alta del servei 

sol·licitat. 

Un cop han finalitzat les tasques de la Unitat d’Infraestructures i posteriorment les tasques de 

l’Àrea de Provisions, l’Àrea de Provisions una vegada inventariat el servei tancarà la petició, 

moment en el qual el servei passa automàticament cap al sistema de facturació (veure Procés 

de Gestió de la Facturació). 

A continuació, l’Àrea de Provisions enviarà una notificació per correu electrònic, al client  23  

amb còpia a l’Àrea Comercial  24 , fent l’entrega formal del servei  22 . En aquesta notificació 

l’Àrea de Provisions farà arribar al client: 

 El Model d’Operació i Manteniment i Gestió de Servei (només en cas que no sigui nou 

client, ja que si és nou client l’Àrea Comercial ja li ha fet arribar amb l’Acord Marc.) Si 

en aquest document existeix alguna modificació de les matrius d’escalat de client, 

l’Àrea de Provisions ho notificarà a l’Àrea d’Explotació. 

 Document d’Acceptació de Servei. En cas de: 

o Serveis d’ampla de banda: s’entregaria la RFC 2544 i un checklist. 

o Serveis de FFO: Mesures d’atenuació i de potència de l’enllaç (tant a segona 

com a tercera finestra). 

 Una enquesta de satisfacció per a valorar els treballs realitzats per a la nova alta. 

La última acció per part de l’Àrea Comercial per tal de tancar l’alta de servei és l’actualització 

de l’estat del CRM. El comercial haurà de modificar l’estat del servei de “Contractat” a 

“Activat”  25 . 
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6.1.1.1 Interfícies 

El procés té definides les següents interfícies entre àrees: 

# Origen Destí Comunicació Eina 

C1 Client Àrea Comercial Acceptació oferta comercial Outlook / Via telefònica 

C2 Àrea Comercial Client Enviament comanda Outlook 

C3 Àrea Comercial 
Àrea Planificació / 

Àrea Provisions 
Notificació nova alta de servei Outlook 

C4 Àrea Provisions 
Àrea Comercial / 

Client 
Notificació entrega de servei Outlook 

Taula 1 – Interfícies del Procés d’Alta de Servei – Serveis Majoristes 
(Font: Elaboració Pròpia) 

 

6.1.1.2 Eines 

Dins del procés s’utilitzen les següents eines: 

# Tipologia Eina 

E1 CRM Sugar 

E2 Eina de gestió de comandes Customer Care 

Taula 2 – Eines utilitzades en el Procés d’Alta de Servei – Serveis Majoristes 
(Font: Elaboració Pròpia) 

 

6.1.1.3 Documents 

Dins del procés es generen/actualitzen els següents documents: 

# Document Owner 

D1 Plantilla enquesta Àrea de Provisions 

Taula 3 – Documents del Procés d’Alta de Servei – Serveis Majoristes 
(Font: Elaboració Pròpia) 

6.1.1.4 Instruccions operatives 

El procés té definides les següents instruccions operatives: 

# Identificador Descripció Owner IO 

IO_01 IO_ASE_ASM_01 Actualització Dades CRM Àrea Comercial 

IO_02 IO_ASE_ASM_02 Generació codis Customer Care Àrea Comercial 

Taula 4 – Instruccions Operatives del Procés d’Alta de Servei – Serveis Majoristes 
(Font: Elaboració Pròpia) 
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6.1.2 Alta servei d’autoprestació 

El Procés d’Alta de Servei per a serveis d’autoprestació s’inicia en el moment en què l’Àrea de 

Provisions rep una notificació de petició de nova alta a través de l’eina de gestió de serveis del 

CTTI (veure Taula 6)  1 , eina de gestió propietat del CTTI a través de la qual es sol·liciten totes 

les peticions / modificacions de servei, tot i que prèviament a l’entrada d’un nova petició a 

l’eina del CTTI, l’Àrea de Provisions rep una notificació per correu electrònic provinent del CTTI 

on s’indica que en uns dies entrarà una nova petició a la seva eina de gestió de serveis. 

 

Figura 3 – Fluxgrama del Procés d’Alta de Servei – Alta Servei Autoprestació 

(Font: Elaboració Pròpia) 

A partir d’aquí, s’activa la Gestió inicial de l’alta de servei  3  que posteriorment donarà peu a la 

Gestió d’alta a nivell d’infraestructures  4  (propietat de la Unitat d’Infraestructures), en el cas 

que la seu no estigui connectada, i a la Gestió d’alta a nivell de servei  5  (propietat de 

Provisions). 

Una vegada s’hagin portat a terme els treballs tècnics associats a la Unitat d’Infraestructures  i 

a l’Àrea de Provisions i el servei estigui a punt per a ser activat, l’Àrea de Provisions realitzarà 

una notificació per correu electrònic al CTTI indicant que s’han finalitzat els treballs i adjuntant 

tota la documentació associada a l’alta per a que en faci la validació  6 . 

Una vegada el CTTI valida la documentació enviarà un correu electrònic a l’Àrea de Provisions 

indicant que es pot activar el servei  8 . En aquest moment, l’Àrea de Provisions entrarà a l’eina 

de gestió de serveis de CTTI per a inventariar el servei i tancar la petició  9 . Una vegada fet, 

l’Àrea de Provisions entrarà a l’eina d’inventari de Fibrocat per a activar el servei i això 

actualitzarà automàticament l’estat de l’eina de gestió de comandes de “Processing activation” 

a “Activated” per a que es pugui començar a facturar  9 . 
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6.1.2.1 Interfícies 

El procés té definides les següents interfícies entre àrees: 

# Origen Destí Comunicació Eina 

C1 Àrea Provisions CTTI Notificació alta finalitzada Outlook 

C2 CTTI Àrea Provisions Validació documentació alta Outlook 

Taula 5 – Interfícies del Procés d’Alta de Servei – Serveis Autoprestació 
(Font: Elaboració Pròpia) 

 

6.1.2.2 Eines 

Dins del procés s’utilitzen les següents eines: 

# Tipologia Eina 

E1 Eina de gestió de serveis de CTTI 
Service Manager (actualment, 95% peticions) 

ITSM Telvent Remedy (actualment 5% peticions) 

E2 Eina de gestió de comandes Customer Care 

E3 Eina d’inventari de Fibrocat Webtool 

Taula 6 – Eines utilitzades en el Procés d’Alta de Servei – Serveis Autoprestació 
(Font: Elaboració Pròpia) 

 

6.1.2.3 Instruccions operatives 

El procés no té definides instruccions operatives. 
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6.1.3 Gestió inicial alta de servei 

La Gestió inicial d’alta de servei s’activa una vegada l’Àrea de Provisions ha rebut les 

notificacions de petició d’alta des de l’Àrea Comercial  1  o bé a través de l’eina de gestió de 

serveis del CTTI  2 . 

 

Figura 4 – Fluxgrama del Procés d’Alta de Servei – Gestió inicial alta de servei 

(Font: Elaboració Pròpia) 

A partir d’aquest moment, tant si la petició és d’autoprestació com majorista, s’entra en una 

fase de generació i d’actualització de dades. Existeixen diversos documents on s’actualitzaran 

dades (en un futur, la informació continguda en aquests documents estarà integrada a l’eina 

d’inventari de Fibrocat): 

1. Eina de seguiment d’altes: És propietat de l’Àrea de Provisions i en ell s’introdueixen 

totes les dades relatives a la nova alta, tant sigui d’autoprestació com majorista. 

Aquesta eina incorpora el codi IdFila (generat al document “Master Seus” propietat del 

CTTI), número que permet identificar de forma inequívoca el servei i que és 

l’identificador que s’envia a client en la comunicació inicial per a que utilitzi en 

qualsevol notificació que vulgui fer en relació al servei. 

2. Eina de seguiment serveis d’autoprestació: És propietat de l’Àrea de Provisions i en ell 

s’introdueixen totes les dades tècniques relatives a la nova alta d’autoprestació; 

incloent també l’estat de la mateixa (que s’anirà actualitzant al llarg del procés d’alta) i 

totes aquelles dades del servei necessàries per fer la provisió. Això permet tenir un 

control de totes les provisions en curs. 
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3. Eina de seguiment serveis majoristes: És propietat de l’Àrea de Provisions i en ell 

s’introdueixen totes les dades relatives a la nova alta majorista; incloent també l’estat 

de la mateixa (que s’anirà actualitzant al llarg del procés d’alta) i totes aquelles dades 

del servei necessàries per fer la provisió. 

El primer pas serà actualitzar l’eina de seguiment d’altes  4  amb la informació rebuda de la 

notificació de l’Àrea Comercial, per a serveis majoristes, o del CTTI a través del Service 

Manager, per a serveis d’autoprestació (veure les Instruccions Operatives Benvinguda de 

serveis autoprestació i Benvinguda de serveis majorista). 

En el cas de noves altes de servei majorista, l’Àrea Comercial ja inclou en el correu electrònic el 

codi de seu que prèviament ha generat. 

En canvi, en el cas de serveis d’autoprestació per acabar d’omplir els camps necessaris a l’eina 

de seguiment d’altes, l’Àrea de Provisions haurà de buscar a l’eina de gestió de comandes si la 

seu ja té un codi associat  7 . En cas de tenir-ne, haurà de crear un nou servei associat al codi 

seu pertinent. En cas contrari, haurà de generar una nova alta de seu, per tant, un nou codi 

seu. L’Àrea de Provisions, com a owner de la generació d’aquest codi per a serveis 

d’autoprestació, haurà de comprovar que no existeixen duplicitats del mateix per mantenir la 

integritat de la codificació. 

A continuació, segons la procedència de la petició de nova alta, s’haurà d’actualitzar l’eina de 

seguiment de serveis d’autoprestació  8  o bé de serveis majoristes  6 . A les Instruccions 

Operatives Benvinguda de serveis autoprestació i Benvinguda de serveis majorista es detalla 

com es realitza aquesta actualització de dades. Addicionalment al registre de la petició, el Cap 

d’Unitat genera en aquesta fase els codis d’actius que posteriorment utilitzarà l’eina de 

facturació per lligar-ho amb els preus que es facturaran a client. 

Una vegada les dades estan actualitzades, i només en el cas de serveis majoristes, l’Àrea de 

Provisions enviarà una comunicació a client  11  indicant que s’inicien els treballs per a la nova 

alta de servei. En aquesta comunicació posarà en còpia al comercial  12  que ha demanat la 

nova alta i, només en cas que la seu per la qual s’ha demanat el servei no estigui connectada, a 

l’Àrea de Planificació  13 . 

En el cas de serveis d’autoprestació, l’Àrea de Provisions només farà la comunicació de nova 

alta a l’Àrea de Planificació  13  en cas que la seu no estigui connectada per a que s’iniciï el 

subprocés de Gestió alta a nivell d’infraestructures  14 . 

En cas que la seu ja estigui connectada, l’Àrea de Provisions continuarà amb el subprocés de 

Gestió d’alta a nivell de servei  15 , donat que no és necessària la realització de tasques 

d’infraestructures. 
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6.1.3.1 Interfícies 

El procés té definides les següents interfícies entre àrees: 

# Origen Destí Comunicació Eina 

C1 
Àrea de 

Provisions 
Àrea de Planificació / 

Àrea Comercial / Client 
Notificació inici treballs per a la 
nova alta de servei 

Outlook 

Taula 7 – Interfícies del Procés d’Alta de Servei – Gestió inicial alta de servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

6.1.3.2 Eines 

Dins del procés s’utilitzen les següents eines: 

# Tipologia Eina 

E1 Eina de seguiment d'altes SmartSheet (Full "Seguiment d'Altes") 

E2 Eina de gestió de comandes Customer Care 

E3 Eina seguiment serveis d’autoprestació Excel (Full "Seguiment Desplegament") 

E4 Eina seguiment serveis majoristes Excel a Google Drive (Full "Control Estat Serveis") 

Taula 8– Eines utilitzades en el Procés d’Alta de Servei – Gestió inicial alta de servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

6.1.3.3 Instruccions operatives 

El procés té definides les següents instruccions operatives: 

# Identificador Descripció Owner IO 

IO_03 IO_ASE_ASA_01 Benvinguda de serveis autoprestació Àrea Provisions 

IO_04 IO_ASE_ASA_02 Benvinguda de serveis majorista Àrea Provisions 

IO_02 IO_ASE_ASA_03 Generació codis Customer Care Àrea Comercial 

Taula 9 – Instruccions Operatives del Procés d’Alta de Servei – Gestió inicial alta de servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 



Projecte Final de Carrera: Implementació d'un Sistema de Qualitat a un Operador de Telecomunicacions 

Meritxell Rubió Murciano 

 

 
104 104 

6.1.4 Gestió alta a nivell d’infraestructures 

La gestió d’una nova alta a nivell d’infraestructures s’inicia quan es rep una notificació de 

petició de nova alta mitjançant un correu electrònic des de l’Àrea de Provisions  1 , per a 

serveis d’autoprestació, o des de l’Àrea Comercial  2 , per a serveis majoristes. 

 

Figura 5 – Fluxgrama del Procés d’Alta de Servei – Gestió Alta Servei a nivell d’infraestructures 

(Font: Elaboració Pròpia) 

NOTA: Tot i que no està indicat en el gràfic anterior, cada vegada que finalitza una fase i només en el cas 

de serveis majoristes, l’Àrea de Provisions notificarà a client a través de correu electrònic el canvi d’estat 

de la seva petició. 

Tal com s’ha vist, el punt d’entrada és un correu electrònic provinent o bé de l’Àrea Comercial 

o bé de l’Àrea de Provisions. En aquest correu s’indiquen totes les dades necessàries per a 

poder fer la nova alta. 

Una vegada rebuda la petició, l’Àrea de Planificació inventariarà la petició a l’eina de 

seguiment de projectes  3  assignant a la petició un nou codi de projecte i el Cap d’Unitat 

registrarà els codis PEPs i codis d’actius que posteriorment utilitzarà l’eina de facturació (veure 

Instrucció Operativa Registre codis facturació Infraestructures). 

A continuació procedirà a revisar la viabilitat de la petició  4 . Per a fer l’estudi, l’Àrea de 

Planificació es basarà en una eina de mapes completa (veure Taula 11). Aquesta és una eina 

àgil que conté el nucli de la xarxa actualitzat i permet localitzar ràpidament la zona de la 

petició i comprovar si existeix xarxa pròpia a la zona. En el cas de serveis majoristes, també és 

possible fer ús de l’eina MARCo, programa propietat de Telefònica on es pot consultar la 

canalització existent de Telefònica. 

Aquesta revisió de la viabilitat és molt més profunda que la viabilitat que es genera quan es 

sol·licita un estudi de viabilitat des de l’Àrea Comercial o des de l’Àrea de Provisions (veure 

procés Gestió de Viabilitats). 
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Addicionalment, en aquesta revisió es pot detectar que és necessària la utilització de xarxa 

d’altres organismes (com ajuntaments, carreteres, ferrocarrils, etc.) o bé llogar infraestructura 

de tercers, per tant, s’haurà de revisar si es tenen convenis/contractes firmats o no amb 

aquests organismes o empreses privades. 

Si no es tenen, des de l’Àrea de Planificació s’hauran d’activar els mecanismes per a contactar 

amb l’organisme o empresa privada pertinent per a firmar un conveni de col·laboració (o un 

contracte, segons el cas) que permeti pactar les condicions de la col·laboració. És per això que 

s’activa el Procés de Gestió de Convenis Institucionals  6 . 

La última tasca de l’Àrea de Planificació, després de revisar la viabilitat i, si s’escau, comprovat 

que es tenen firmats els convenis de col·laboració/contractes amb els organismes o empresa 

privada dels quals depèn la xarxa de la qual es vol fer ús, serà notificar a l’Àrea de 

Desplegament l’entrada d’aquesta nova alta  7  per a que pugui procedir a l’execució de les 

tasques de construcció i instal·lació de fibra. Aquesta notificació activarà el procés de 

Desplegament de Planta Externa  9  propietat de l’Àrea de Desplegament, que és el procés 

encarregat de la construcció de la xarxa passiva.  

Una vegada l’Àrea de Desplegament hagi finalitzat les seves tasques, aquesta notificarà la 

finalització  10  a l’Àrea de Provisions posant en còpia a l’Àrea de Planificació. Aquesta 

notificació activarà el subprocés de Gestió d’alta a nivell de servei  12 , el qual permetrà fer la 

provisió i posterior activació del servei. 
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6.1.4.1 Interfícies 

El procés té definides les següents interfícies entre àrees: 

# Origen Destí Comunicació Eina 

C1 Àrea Comercial Àrea de Planificació Sol·licitud nova alta Outlook 

C2 
Àrea de 

Provisions 
Àrea de Planificació Sol·licitud nova alta Outlook 

C3 
Àrea de 

Planificació 
Àrea de 

Desplegament 
Notificació d’inici de nou projecte Outlook 

C4 
Àrea de 

Desplegament 
Àrea de Planificació 
Àrea de Provisions 

Notificació finalització tasques 
d’Infraestructures 

Outlook 

Taula 10 – Interfícies del Procés d’Alta de Servei – Gestió alta a nivell d’infraestructures 
(Font: Elaboració Pròpia) 

6.1.4.2 Eines 

Dins del procés s’utilitzen les següents eines: 

# Tipologia Eina 

E1 Eina seguiment de projectes SmartSheet (Full “QdS-Projectes”) 

E2 Eina de mapes completa ARCMap 

E3 Eina de Telefònica MARCo 

Taula 11 – Eines utilitzades en el Procés d’Alta de Servei – Gestió alta a nivell d’infraestructures 
(Font: Elaboració Pròpia) 

6.1.4.3 Instruccions operatives 

El procés té definides les següents instruccions operatives: 

# Identificador Descripció Owner IO 

IO_05 IO_ASE_ANF_01 
Generació i actualització de dades 
seguiment projectes (QdS) 

Àrea de Planificació 

IO_06 IO_ASE_ANF_02 Registre codis facturació Infraestructures 
Cap Unitat 

Infraestructures 
Taula 12 – Instruccions Operatives del Procés d’Alta de Servei – Gestió alta a nivell d’infraestructures 

(Font: Elaboració Pròpia) 
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6.1.5 Gestió alta a nivell de servei 

La gestió d’una nova alta a nivell de provisions s’inicia: 

 En cas de ser una seu connectada, després que Provisions hagi actualitzat tots els 

documents de seguiment amb la nova petició i s’hagi comunicat a client l’inici dels 

treballs de provisió  2 . 

 O bé, Quan l’Àrea de Provisions rep una notificació de finalització de treballs  3  amb el 

tag [MESURES] per part de l’Àrea de Desplegament indicant que s’han finalitzat els 

treballs de construcció i instal·lació de fibra òptica i adjuntant les mesures de potència 

de l’enllaç. 

Tot i que es realitzen aquestes notificacions per part de l’Àrea de Desplegament, cada 

setmana es fa una reunió de seguiment per a serveis d’autoprestació entre l’Àrea de 

Desplegament i de Provisions i per a serveis majoristes també amb l’Àrea Comercial on 

es revisen les seus que es preveu finalitzaran en una setmana vista. 

A partir d’aquest moment l’Àrea de Provisions es farà càrrec de l’alta de servei i 

notificarà a client la modificació d’estat d’“Instal·lació FO” a “Configuració del servei” 

mitjançant un correu electrònic. 

 

Figura 6 – Fluxgrama del Procés d’Alta de Servei – Gestió Alta Servei a nivell de servei 

(Font: Elaboració Pròpia) 

Ja que de forma prèvia ja s’han actualitzat tots els arxius necessaris, la primera tasca de l’Àrea 

de Provisions serà comprovar si es tracta d’un servei òptic. En cas afirmatiu, s’escalarà a l’Àrea 

d’Enginyeria  4 , que en dissenyarà la solució  5 . Un cop dissenyada, es comunicarà a l’Àrea de 

Provisions. 
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En cas que no es tracti d’un servei òptic, o bé que sigui òptic i s’hagi rebut la solució per part 

de l’Àrea d’Enginyeria, el següent pas de l’Àrea de Provisions serà comprovar si es tracta d’un 

servei de coubicació. 

En cas que sigui un servei de coubicació, es notificarà a l’Àrea d’Explotació  30 , que serà qui 

gestionarà el procés de Gestió de Treballs Programats  31  per a poder donar el nou servei, i un 

cop finalitzat farà una actualització de l’As-Built del node  32  per a incloure totes les 

modificacions portades a terme, tal i com s’indica a la Instrucció Operativa “Procediment 

Actualització As-Built Nodes”. Per últim, notificarà a l’Àrea de Provisions la finalització dels 

treballs, i des de l’Àrea de Provisions es tornarà als subprocessos “Alta de servei majorista”  29   

o “Alta de servei autoprestació”  28  per donar per finalitzada l’alta mitjançant les notificacions 

finals pertinents. 

En cas que no sigui un servei de coubicació, l’Àrea de Provisions notificarà a través de l’eina de 

gestió compartida amb l’empresa externa  6 , la qual s’encarrega de gestionar les actuacions a 

camp en nom de Fibrocat, els contactes de la seu indicant addicionalment si l’Àrea de 

Desplegament ja ha finalitzat els treballs. Podria donar-se el cas que l’Àrea de Provisions hagi 

introduït el contacte per a que l’empresa externa pugui avançar feina (bàsicament gestió dels 

accessos i planificació de les tasques) però que a l’Àrea de Desplegament li restin encara uns 

dies per finalitzar els treballs. 

Una vegada l’empresa externa rep els contactes i l’Ordre de Treball associada per part de 

l’Àrea de Provisions  7 , i una vegada que l’Àrea de Desplegament ja ha finalitzat, l’empresa 

externa comença a treballar  8 . Aquests treballs inclouen la preparació del material necessari, 

l’actualització d’stocks, preparació de totes les etiquetes necessàries, actualitzar IOS 

Equipament CPE, carregar les configuracions als equips, etc. (veure Instrucció Operativa per a 

més detall de la comunicació entre l’empresa externa i Fibrocat). 

Si es detecta, tant des de l’Àrea de Provisions com des de l’empresa externa, que és necessari 

accedir a algun node no propietat de Fibrocat per fer alguna actuació, des de l’Àrea de 

Provisions es sol·licitarà a l’Àrea d’Explotació  10 , a través un Treball Programat (TP), que es 

gestioni l’accés (per a més informació veure el Procés de Gestió de Treballs Programats  11 ). 

Tot i que només es fa una sol·licitud formal de TP a l’Àrea d’Explotació quan és necessari 

accedir a nodes no propietat de Fibrocat, l’Àrea d’Explotació té coneixement total sobre les 

actuacions que l’Àrea de Provisions pacta amb l’empresa externa ja que l’eina de gestió 

compartida amb l’empresa externa està vinculat al calendari que gestiona el NOC (Àrea 

d’Explotació). 

Tant si ha estat necessari gestionar un accés a través de l’Àrea d’Explotació com si no, el 

següent pas que farà l’Àrea de Provisions serà generar la documentació necessària per a portar 

a terme els treballs de connexió de la seu. 
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Existeixen dos tipus de documentació: 

 L’Ordre de Treball (OT) a entregar a l’empresa externa. En aquesta documentació 

s’adjunten les tasques que ha de realitzar el tècnic al node, com s’ha de connectar 

l’equip, etc. 

 L’Ordre de Treball (OT) interna. En aquesta documentació s’inclou, a més de totes les 

tasques sol·licitades a l’empresa externa, totes aquelles comprovacions, checklists i 

inventariat que l’Àrea de Provisions haurà de realitzar. 

Per a la realització de la documentació a entrega a l’empresa externa serà necessari  13 : 

 Fer reserva de recursos. La reserva de recursos implica reservar les interfícies dels 

equips que s’utilitzaran, les VLANs d’entrega i les IPs a utilitzar per a que entre el 

temps que es documenta la ordre de treball i el moment de configurar el servei la 

interfície, les VLANS i les IPs a utilitzar hi hagi recursos disponibles per donar el servei 

(veure Instrucció Operativa Reserva de Recursos per a més detall). 

 Donar continuïtat de planta externa fins al port de l’equip agregador. Per a això 

s’haurà d’introduir l’assignació de posicions del repartidor que permet portar un 

control de tot el cablejat intern del node. Per a poder assignar aquestes posicions serà 

necessari consultar l’ordre de treball (OT) generada prèviament per l’Àrea de 

Desplegament on s’indica com s’han de realitzar les fusions de les fibres òptiques i en 

quines posicions finalitza l’estesa de fibra. Aquesta assignació es documenta en una 

eina compartida entre les Àrees de Provisions i d’Explotació. 

Com a següent pas l’Àrea de Provisions haurà de generar la OT interna  16 , en aquest cas serà 

documentació interna on s’indicarà quina és la configuració que s’haurà d’establir als 

equipaments (veure Instrucció Operativa OT interna Provisions). Aquesta OT es comença a 

documentar de forma prèvia a l’actuació, i inclou: 

 Llistat de material necessari per a poder executar la OT.  

 Execució de la OT. 

o Tasques a realitzar pel proveïdor a camp (s’envia també a la OT de l’empresa externa). 

o Configuracions a realitzar per l’Àrea de Provisions. 

 Comprovacions de recursos. 

 Configuracions de les interfícies d’agregació i les d’entrega. 

 Comprovacions a realitzar per validar la OT. 

 Rollback. 

 Actualització de l’inventari. 

 Realització RFC. 

 Tancament final de provisió. 

Els apartats de llistat de material i execució de la OT, l’Àrea de Provisions les realitza de forma 

prèvia a l’execució mentre que la resta es realitzen un cop finalitzada.  

Una vegada generada aquesta documentació, la qual composarà l’Ordre de Treball (OT)  14 , 

s’enviarà a l’empresa externa a través de l’eina de gestió compartida amb l’empresa 

externa  15 . 
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Generalment una setmana més tard de l’enviament de l’Ordre de Treball a l’empresa externa 

es realitza l’actuació a camp  18  per part de la mateixa. La planificació de l’enviament 

d’aquestes ordres de treball es consensua a la reunió interna de seguiment, que es realitza 

setmanalment (generalment dimarts), amb l’Àrea de Desplegament i, si són serveis majoristes, 

també amb l’Àrea Comercial. Una vegada planificades, l’Àrea de Provisions genera les ordres 

de treball (de dimecres a divendres) a enviar a l’empresa externa amb tota la informació 

necessària per fer les actuacions a camp durant la setmana següent. 

Abans de que s’iniciï l’actuació, el tècnic de camp (de l’empresa externa) trucarà al NOC  19  

(Àrea d’Explotació) per a indicar que comença l’actuació planificada. El tècnic de camp estarà 

en comunicació constant durant tota la intervenció amb l’Àrea de Provisions. 

Una vegada el tècnic finalitza els treballs al node i abans de que marxi, l’Àrea de Provisions 

aixecarà les interfícies corresponents del node i validarà la potència que transmeten. Una 

vegada aixecades les interfícies, l’Àrea de Provisions alliberarà el tècnic, i aquest contactarà 

amb el NOC per a indicar que deixa el node i es traslladarà a la seu per a connectar els equips. 

Quan els equips estiguin connectats, el tècnic tornarà a contactar amb l’Àrea de Provisions per 

a que aquesta pugui validar que la instal·lació s’ha realitzat correctament. 

Les comprovacions a realitzar per l’Àrea de Provisions són aquelles que marquen l’Ordre de 

Treball interna de l’Àrea de Provisions  16  (veure Instrucció Operativa OT interna Provisions). 

Bàsicament les tasques a realitzar comprenen l’accés remot als CPEs instal·lats, per a 

comprovar la connectivitat, i una vegada s’ha accedit revisar que la potència rebuda és 

l’esperada, és a dir, estan dins dels valors que va indicar l’Àrea de Desplegament una vegada va 

finalitzar les seves tasques. 

Concretament, les comprovacions a realitzar als equips  24  per l’Àrea de Provisions abans 

d’alliberar el tècnic de la seu seran: 

 Proves de connectivitat 

 Comprovació potència rebuda i transmesa de l’equip i comparació amb la mesura de 

potència enviada per l’Àrea de Desplegament. 

 Reinici manual de l’equip CPE. Per a fer-ho, l’Àrea de Provisions entrarà remotament al 

CPE, guardarà la configuració existent en aquell moment i reiniciarà l’equip. Una 

vegada l’equip s’ha reiniciat es tornarà a comprovar que el port s’aixeca. 

 Es demanarà al tècnic que etiqueti tant els equips com els fuetons, notifiqui quines 

unitats de racks i número d’endolls queden lliures i revisi quina és la profunditat del 

rack (amb això l’Àrea de Provisions podrà comprovar si existeix algun inconvenient que 

faci que posteriorment no es puguin instal·lar els equips de nivell 3. En el moment en 

que aquest traslladi aquesta informació a l’Àrea de Provisions i amb tots els equips 

funcionant correctament, l’Àrea de Provisions alliberarà el tècnic definitivament. 

 Pel cas de serveis majoristes, existeix una comprovació més, les proves especificades a 

la RFC 2544 que verifiquen que el servei pot passar a Explotació amb totes les 

garanties. 
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Una vegada aquestes proves s’han realitzat de forma satisfactòria  24 , l’Àrea de Provisions 

alliberarà al tècnic  25 . Si hi hagués algun problema, l’Àrea de Provisions es servirà del tècnic 

de camp per a solucionar conjuntament el problema. 

Una vegada s’ha validat que la configuració dels equips instal·lats és correcte i s’ha alliberat al 

tècnic de camp, l’Àrea de Provisions continuarà fent proves i documentant l’Ordre de Treball 

interna generada prèviament  24 . Això inclourà: 

 Comprovació del servei: es comprova que el circuit que va cap a l’entrega està aixecat, 

tant des de l’agregador cap al node d’entrega com a l’inrevés. Per a això es realitzen 

les següents proves: 

o Ping MPLS Pseudowire Agregador 

o Ping MPLS Pseudowire Entrega 

 Rollback, en el cas que sigui necessari fer modificacions en la configuració que s’havia 

plantejat inicialment. 

Una vegada s’ha finalitzat la instal·lació, i només en el cas de serveis majoristes, l’Àrea de 

Provisions enviarà una notificació a client indicant que l’equipament ja està instal·lat, que el 

client ja pot activar el servei i que l’entrega formal del servei es realitzarà en un parell de dies. 

El següent pas, dins de la OT interna, serà inventariar el servei  26  a les eines internes de 

Fibrocat. Una vegada l’Àrea de Provisions ha inventariat el nou servei en els sistemes, això 

activarà el procés de Gestió de la Facturació  27 . En el cas de serveis d’autoprestació, també es 

realitzarà l’inventariat a l’eina d’inventari del CTTI (veure Instruccions Operatives “Inventariat 

Service Manager (Primera Part)” i “Inventariat Service Manager (Segona Part)”). 

Generalment, en pocs dies l’empresa externa envia a l’Àrea de Provisions: 

 En el cas de serveis d’autoprestació, l’As-Built (documentació final) i l’acta d’acceptació 

que serà firmada pel responsable tècnic per part de CTTI i pel responsable 

d’operacions de Fibrocat. Un cop rebuda, l’Àrea de Provisions revisa la documentació i 

si aquesta és correcta s’envia a CTTI per a la seva validació. 

Quan CTTI ho retorna validat, l’Àrea de Provisions procedeix a realitzar la segona part 

de l’Inventariat que inclou la realització d’un checklist per validar que està tot 

correctament inventariat. 

 En el cas de serveis majoristes, a part de l’As-Built i l’acta d’acceptació, també envia el 

document d’acceptació de Servei (DAS). Aquest document s’enviarà a client en la 

notificació final d’entrega de servei. 

Existeixen dos tipus de document DAS: 

o Serveis de FFO: on s’especifiquen els dos extrems de la fibra fosca amb 

l’atenuació i potència dels enllaços tant a segona com a tercera finestra. Quin 

codi de servei té, nom de client final. 

o Serveis d’ampla de banda: s’entregaria la RFC 2544 i un checklist. 

Una vegada rebuda la documentació, l’Àrea de Provisions revisarà que aquesta sigui correcta, 

si no ho és demanarà a l’empresa externa la seva revisió i modificació. 
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Per últim, es tornarà als subprocessos “Alta de servei majorista”  29  o “Alta de servei 

autoprestació”  28  per donar per finalitzada l’alta mitjançant les notificacions finals pertinents. 

 

6.1.5.1 Interfícies 

El procés té definides les següents interfícies entre àrees: 

# Origen Destí Comunicació Eina 

C1 
Àrea de 

Desplegament 
Àrea de Provisions 

Notificació finalització treballs de 
Desplegament 

Outlook 

Taula 13 – Interfícies del Procés d’Alta de Servei – Gestió alta a nivell de servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 

 

6.1.5.2 Eines 

Dins del procés s’utilitzen les següents eines: 

# Tipologia Eina 

E1 Eina gestió Empresa Externa SmartSheet (Full “Italtel Provisions”) 

E2 Formulari de Treballs Programats (TPs) Formulari Web 

E3 Eina d’inventari de Fibrocat Webtool 

E4 Eina d’inventari de CTTI 
Service Manager (actualment, 95% peticions) 

ITSM Telvent Remedy (actualment 5% peticions) 
Taula 14 – Eines utilitzades en el Procés d’Alta de Servei – Gestió alta a nivell de serveis 

(Font: Elaboració Pròpia) 

 

6.1.5.3 Instruccions operatives 

El procés té definides les següents instruccions operatives: 

# Identificador Descripció Owner IO 

IO_07 IO_ASE_ANS_01 Italtel SmartSheet Àrea de Provisions 

IO_08 IO_ASE_ANS_02 Reserva de Recursos Àrea de Provisions 

IO_09 IO_ASE_ANS_03 OT interna Provisions Àrea de Provisions 

IO_10 IO_ASE_ANS_04 Inventariat Service Manager (1era part) Àrea de Provisions 

IO_11 IO_ASE_ANS_05 Inventariat Service Manager (2na part) Àrea de Provisions 

IO_12 IO_ASE_ANS_06 Procediment Actualització As-Built Nodes Àrea d’Explotació 

Taula 15 – Instruccions Operatives del Procés d’Alta de Servei – Gestió alta a nivell de servei 
(Font: Elaboració Pròpia) 
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6.1.6 Procés d'Alta de Servei 
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Fluxgrama. ASE: Gestió inicial alta de servei
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de peticions del client juntament amb els subprocessos de baixes i modificacions de

servei.

E1. Full de seguiment d’altes (SmartSheet)
E2. Eina de gestió de comandes (Customer Care)
E3. Full de seguiment desplegament (Excel)
E4. Full de Control Estat Serveis (Excel compartit a 
Google Drive)

I1. Alta servei autoprestació (Notificació nova alta)
I2. Alta servei majorista (Notificació nova alta)

O1. Gestió inicial alta de servei (Notificació nova alta)
O2. Gestió alta a nivell d'infraestructures (Notificació inicial client 

realitzada)
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E1. Eina seguiment de projectes (SmartSheet)
E2. Eina de mapes completa (ARCMap)
E3. Eina de Telefònica (MARCo)

I1. Alta de servei majorista (Notificació nova alta)
I2. Alta de servei autoprestaci (Notificació nova alta)
I3. Gestió de convenis institucionals (Conveni gestionat)
I4. Desplegament planta externa (Notificació finalització 

infraestructures)

O1. Gestió de convenis institucionals (Petició gestió conveni)
O2. Desplegament planta externa (Notificació nou desplegament)
O3. Gestió alta a nivell de servei (Notificació fi infraestructures)

Unitat 

InfraestructuresSubprocés

Gestió peticions del client

El subprocés d'alta de servei dota a la infraestructura dels nous serveis i nous

requeriments que s’adapten a les necessitats de client. Forma part del procés de gestió

de peticions del client juntament amb els subprocessos de baixes i modificacions de

servei.

Documentació

Codi Definició Owner

Grau Implicació

PLANI DESPL PROV COM



Projecte Final de Carrera: Implementació d'un Sistema de Qualitat a un Operador de Telecomunicacions 

Meritxell Rubió Murciano 

 

 
117 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxgrama. ASE: Gestió alta a nivell de servei

P
R

O
V

IS
IO

N
S

IN
F

R
A

E
S

T
.

E
X

P
L

O
T

.

Notificació nova 

alta

Recepció 

notificació 

finalitz. treballs

Inici de treballs

Cal accedir 

a node
no XOC?

Sol·licitud 

TP

SI

NO

Generació 

documentació 

OT proveïdor

Enviament OT 

proveïdor

Generació 

documentació 

OT interna

Recepció 

actualitzacióRecepció 

dades nova alta

E1

E1

Recepció 

tiquet

Reserva de 

recursos

Actuació a 

camp

Avís inici 

actuació

Recepció avís

Comunicació 

constant

Comunicació 

constant

Finalització 

treballs

Configuració i 

validació 

equipament

GAA: Inventari 

Xarxa Activa

Alliberació 

tècnic

2

6

7

12

13

8

10 16

14

21

15

17

22

20

19

18

23

24

26

25

E1

E1

E
N

G
IN

Y
E

R
IA

 
E

X
T

E
R

N
A

O4

I1

ASE: Gestió alta 

a nivell 

d’infraestructures

1

C1.

Servei

majorista?

O3

SI NOASE: Alta servei 

majorista

ASE: Alta servei 

autoprestació

2829

E3 E4
E2

IO_07

IO_08

IO_10
IO_09

GTP: Gestió 

Treballs 

programats

11

I3 I4

O
1

9
IO_11

E
N

G
.

SI

NO

Servei

òptic?

Escalat a 

Enginyeria

4
Disseny 

solució

5

GFA: Gestió

de la Facturació

27

O5

ASE: Gestió 

inicial alta de 

servei

3

I2

Coubicació?

SI

NO

Actualització 

As-Built node

IO_12

Notificació 

treballs 

finalitzats

33

Notificació alta 

coubicació

GTP: Gestió 

Treballs 

programats

31O5 I530

32

O
2

Fitxa. ASE: Gestió alta a nivell de servei

Localització Owner DefinicióCodi

Comunicació

Codi Definició Tipus Owner

C1 Notificació finalització treballs d’Infraestructures  Infraestructures

IN
P

U
T

S

O
U

T
P

U
T

S

E
IN

E
S

I1. Gestió alta a nivell d’infraestructures (Notificació 
finalització treballs infraestructures)

I2. Gestió inicial alta de servei (Seu connectada)
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Grau Implicació

PROV E.EXT EXPL INFR

E1. Eina gestió Empresa Externa (SmartSheet – Full 
“Italtel Provisions”)
E2. Eina de sol·licitud de TPs (Formulari Web)
E3. Eina d’inventari de Xarxa Oberta (Webtool)
E4. Eina d’inventari de CTTI (Serv.Manager/Remedy)
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6.1.7 Exemple d'Instrucció Operativa d'Alta de Servei 

 

IO RESERVA DE RECURSOS 

# ACCIÓ INSTRUCCIÓ OPERATIVA CAPTURA 

1 
Accedir 

Google Drive 
Accedim al full Serveis de Xarxa XO, compartit a Google Drive, a través 
del següent link:   https://drive.google.com/ 

 

2 
Editar 

informació 

En una nova línia del fitxer introduïm el codi de servei associat i el codi 
de circuit. Si és un servei crític, haurem d’introduir dues línies, una per 
al circuit principal i una pel de Backup.  
A la següent columna posarem el codi de seu seguit de _0 si és el circuit 
principal o seguit de _1 si és el de Backup.   

3 
Editar nom 

CPE 

Tot seguit editem la següent informació: 

 Codi CPE: es crea segons el format: 
[CP]_IPSW_[Nºmodel de l’equip]_[Codi Seu]_0 (Est) 
[CP]_IPSW_[Nºmodel de l’equip]_[Codi Seu]_1 (Crí) 

 Nom de la seu  

https://drive.google.com/
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# ACCIÓ INSTRUCCIÓ OPERATIVA CAPTURA 

4 
Reserva 

d’IPs i VLANs 

Accedim a la pestanya 3400 VLAN+IP, i busquem la columna 
corresponent al node on s’agrega el servei. En el cas de la captura, el 
node és Manresa.  
Un cop tenim el node, busquem la primera casella lliure de la columna 
CPE, i hi escrivim el nom del CPE que hem creat anteriorment. Tot 
seguit, introduïm la IP al nou CPE agafant l’anterior IP utilitzada i 
sumant quatre números a l’últim dígit. Les 4 direccions de IP que es 
reserven són: 
 

 La primera és la IP de xarxa. 

 La segona és la IP de l’agregador. 

 La tercera és la IP del CPE.  

 La quarta és la IP de Broadcast. 
 

Al fer la reserva d’IPs, a la columna de l’esquerra de tot veiem quines 
VLANs queden assignades per aquell CPE. 
Tornem a la pestanya TOT, on estàvem abans, i introduïm la IP del CPE, i 
les VLANs de gestió i de tràfic.  
Si el servei és critic, caldrà fer la reserva per als dos CPE.  

 

 

 

 

 

 

5 
Editar ample 

de banda 
Tant per al CPE com per a l’agregador, introduïm a les columnes CIR i 
PIR el valor de l’ample de banda d’aquell servei.  

 

6 
Editar 

informació 
agregador 

Introduïm el codi de l’agregador, tant el del CTTI com el de Fibrocat, i la 
IP de l’agregador que hem reservat anteriorment.  
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# ACCIÓ INSTRUCCIÓ OPERATIVA CAPTURA 

7 
Reserva 

d’interfícies 

Per a fer la reserva d’interfícies, ens connectem remotament a l’equip 
en el que volem fer la reserva.  
Escrivim la comanda show interface description per a veure quines 
interfícies estan lliures i quines estan ocupades.  
Per a fer una reserva d’interfície, escriurem la comanda configure 
terminal, i tot seguit la comanda interface giX/X, on X/X serà la 
interfície que haguem escollit. Com a norma general, si estan lliures 
interfícies Gi4 hi posarem el CPE principal, i a les Gi3 les del CPE de 
Backup. A contiuació, ara que som dins de la interfície, escrivim 
description seguit de la descripció que volem posar per reservar. 
Exemple: description Reservat Seu 0547 Jutjats de Vic.  
Per últim, fem la comanda exit per sortir i després la comanda wr per 
guardar els canvis.  
Tornem al fitxer de reserva de recursos, i al camp interfície hi posem la 
interfície que hem reservat.  

 

 

 

8 
Reserva de 

VLANs 
d’entrega 

Accedim a la pestanya VLANs Entrega.  
 
Els serveis d’autoprestació s’entreguen al nodes Pedrosa i T-Systems. El 
que farem és buscar la primera posició lliure de les columnes i hi 
escriurem el nom del CPE (si és servei crític a Pedrosa escrivim el CPE 
del circuit principal i a T-Systems el Backup, mentre que si és estàndard 
escrivim el mateix nom a les dues columnes). Veiem que a la mateixa 
fila se’ns indica quina VLAN queda assignada.  
 
Pels serveis majoristes, en la majoria dels casos els entreguem a 
Telvent. Així que el procediment és el mateix, busquem el node i 
introduïm el CPE a la primera posició lliure.  
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# ACCIÓ INSTRUCCIÓ OPERATIVA CAPTURA 

9 
Reservar de 

Virtual 
Channels 

Accedim a la pestanya VC. 
Busquem el node on s’entrega el servei (en el cas de la captura, veiem 
que és Pedrosa) i tot seguit dins d’aquest node busquem la columna 
corresponent al node on s’agrega el servei. A la primera posició lliure hi 
introduïm el número que va a continuació de l’últim assignat.  
En el cas de serveis crítics d’autoprestació, farem una reserva a Pedrosa 
pel circuit main i una reserva a T-Systems pel circuit de Backup.  

 

 

10 
Introduir 
recursos 
reservats 

Un cop hem reservat les VLANs d’entrega i els Virtual Channels, ja 
podem introduir-ho a la primera pestanya on hem anat posant tota la 
informació d’aquell servei. Al camp PW-Class hi introduïm el node 
d’agregació, i a Interfície introduïm: 
 

 Si és Pedrosa: Ten2/4 

 Si és T-Systems: Ten2/5 

 Departament d’Educació: en el cas que sigui un servei per a aquest 
departament, les dues interfícies (Pedrosa i T-Systems) serà Po10.  

 Altres nodes: la interfície que configurem.  
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