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ALME

AVIL

AVIL

BADA

BADAL

SAN VICE
BARAK

equipam

stat de seu

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

RUÑA LA

CETE A

LA DE 
ARES 

AÑIZ T

R DE SAN 
AN 

CIU

ANTE A

ERIA A

LA 

LES A

AJOZ B

LONA BA

ENTE DE 
KALDO 

V

ment 

us i equipam

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

A CORUÑA 

LBACETE 

MADRID 

TERUEL 

UDAD REAL 

ALICANTE 

ALMERIA 

AVILA 

ASTURIAS 

BADAJOZ 

ARCELONA 

VIZCAYA 

ment princi

ÀMBIT M

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

ToIP Cisco

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ipal a cada

MODEL U

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

o ATA 186 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2811 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2811 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 
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UNITATS 

2 

1 

7 

1 

1 

6 

1 

1 

1 
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1 
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4 

1 

1 

11 

1 

1 

10 
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1 

1 
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2 

1 

10 
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1 

1 



 

SUCU

BARCE

BARCE

BARCEL

BER

BIL

BIL

BUR

BUR

CAC

CA

CARTA

CAST

CEN

URSAL Id S

ELONA-M IN1

ELONA-S IN0

LONA-VM IN1

RGA IN1

BAO IN1

BAO IN1

RGOS IN1

RGOS IN2

ERES IN2

ADIZ IN1

AGENA IN1

ELLON IN1

TRAL IN0

Seu CRITICITA

131   

053   

102   

148   

192   

142   

164   

201   

202   

132   

178   

126   

055 SEU 

LLISTAT SEUS

AT POBLA

BARCE

BARCE

BARCE

BER

BILB

BILB

BURG

BURG

CACE

CAD

CARTA

CASTELL
PLA

BARCE

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

ELONA BA

ELONA BA

ELONA BA

RGA BA

BAO V

BAO V

GOS B

GOS B

ERES C

DIZ 

AGENA 

O DE LA 
ANA 

CA

ELONA BA

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

ARCELONA 

ARCELONA 

ARCELONA 

ARCELONA 

VIZCAYA 

VIZCAYA 

BURGOS 

BURGOS 

CACERES 

CADIZ 

MURCIA 

ASTELLON 

ARCELONA 

ÀMBIT M

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

ToIP Cisco

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS

MODEL U

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

o ATA 186 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2811 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2811 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

S-C4510R 
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UNITATS 

6 

2 

1 

9 

1 

1 

6 

1 

1 

1 
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5 

1 

1 

15 

1 

1 

6 

1 

1 

7 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

16 
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1 
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1 

1 
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1 

1 

12 

1 



 

SUCU

CIUDA

COR

CORN

CUE

DOS HE

EIV

ELC

URSAL Id S

AD REAL IN0

DOBA IN2

NELLA IN1

ENCA IN0

ERMANAS IN1

ISSA IN1

CHE IN1

Seu CRITICITA

CRITICA

037   

209   

150   

079   

154   

162   

177   

LLISTAT SEUS

AT POBLA

A 

CIUDAD

CORD

CORNEL
LLOBR

CUEN

DOS HER

EIVIS

ELC

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

D REAL CIU

DOBA C

LLA DE 
REGAT 

BA

NCA C

RMANAS S

SSA BA

CHE A

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

UDAD REAL 

CORDOBA 

ARCELONA 

CUENCA 

SEVILLA 

ALEARES 

ALICANTE 

ÀMBIT M

LAN WS

LAN WS-C3

LAN WS-C

LAN WS-C3

SEG AS

SEG AS

SEG AS

SEG IPS

SEG CSS-1

ToIP 
Cu

(MC

ToIP 
Un

(MC

ToIP Cis

ToIP V

ToIP CP

ToIP CP

ToIP CP

ToIP CP

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

MODEL U

S-C4506 

3560G-24PS 

C3560-24PS 

3560-8PC-S 

SA-5550 

SA-5540 

SA-5520 

S-4255-K9 

11155-256M 

uCM v6.1 
CS7835H2) 
nity v5.1 

CS7835H2) 

sco 3825 

VG224 

P-7962G 

P-7961G 

P-7942G 

P-7941G 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 
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UNITATS 

1 

9 

13 

3 

2 

2 
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1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

30 

10 

6 

202 

2 

1 

9 

1 

1 

7 

1 

1 

5 

1 

1 

6 

2 

1 

5 
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1 

4 

1 

1 



 

SUCU

FUENG

GA

GIBRA

GIJ

GIR

GRA

GRANO

GUADA

HUE

HUE

IGUA

IN

JA

URSAL Id S

GIROLA IN1

AVA IN1

ALFARO IN1

JON IN1

RONA IN1

ANADA IN1

OLLERS IN1

ALAJARA IN0

ELVA IN0

ESCA IN1

ALADA IN1

NCA IN1

AEN IN1

Seu CRITICITA

156   

145   

187   

134   

137   

144   

114   

063   

024   

133   

160   

149   

174   

LLISTAT SEUS

AT POBLA

FUENG

GAV

VELEZ-M

GIJO

GIRO

GRAN

GRANO

GUADAL

HUEL

HUES

IGUAL

INC

JAE

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

IROLA M

VA BA

MALAGA M

ON A

ONA G

NADA G

LLERS BA

LAJARA GUA

LVA H

SCA H

LADA BA

CA BA

EN 

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

MALAGA 

ARCELONA 

MALAGA 

ASTURIAS 

GERONA 

GRANADA 

ARCELONA 

ADALAJARA

HUELVA 

HUESCA 

ARCELONA 

ALEARES 

JAEN 

ÀMBIT M

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

ToIP Cisco

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

MODEL U

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2811 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

o ATA 186 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 
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UNITATS 
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1 
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1 

6 

1 
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SUCU

JEREZ
FRON

LAS P

LE

LE

LLE

LOGR

LU

MAD
ALC

MAD
GAZTA

MAL

MANA

MAN

MA

URSAL Id S

Z DE LA 
NTERA 

IN1

ALMAS IN0

EON IN1

EON IN1

EIDA IN2

ROÑO IN0

UGO IN0

DRID - 
CALÁ 

IN0

DRID-
AMBIBUE 

IN2

LAGA IN0

ACOR IN1

RESA IN0

AÓ IN1

Seu CRITICITA

140   

089   

120 
SEU 

CRITICA

128 
SEU 

CRITICA

220   

021   

087   

002   

221   

064   

153   

062   

167   

LLISTAT SEUS

AT POBLA

JEREZ 
FRONT

LAS PALMA

A 
LEO

A 
LEO

LLEI

LOGR

LUG

MAD

MAD

MALA

MANA

MANR

MA

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

DE LA 
TERA 

AS DE G C 
LA

ON 

ON 

IDA 

ROÑO L

GO 

RID 

RID 

AGA M

ACOR BA

RESA BA

AO BA

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

CADIZ 

AS PALMAS 
DE G C 

LEON 

LEON 

LLEIDA 

LA RIOJA 

LUGO 

MADRID 

MADRID 

MALAGA 

ALEARES 

ARCELONA 

ALEARES 

ÀMBIT M

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

ToIP Cisco

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C2

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

MODEL U

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

o ATA 186 

CE500-24PC 

sco 2811 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2811 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560G-24PS 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

2960-24PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 
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UNITATS 

7 

1 

1 

4 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

10 

2 

1 

17 
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1 

13 

1 

1 

13 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

12 
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1 
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1 

5 

2 

1 
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SUCU

MAT

MER

MOST

MUR

OUR

OVI

PALE

PAL

PAMP
GAYA

PAMP
SARA

PLAS

PONFE

PONTE

URSAL Id S

TARO IN1

RIDA IN1

TOLES IN1

RCIA IN0

RENSE IN2

EDO IN0

ENCIA IN2

LMA IN6

PLONA-
ARRE 

IN1

PLONA-
ASATE 

IN2

SENCIA IN1

ERRADA IN1

EVEDRA IN0

Seu CRITICITA

183   

169   

152   

097   

225   

085   

227   

642   

179   

230   

188   

171   

081   

LLISTAT SEUS

AT POBLA

MATA

MER

MOSTO

MUR

OURE

OVIE

PALEN

PALMA
MALLO

PAMPL

PAMPL

PLASE

PONFER

PONTEV

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

ARO BA

RIDA B

OLES 

RCIA 

ENSE O

EDO A

NCIA P

A DE 
ORCA 

BA

LONA N

LONA N

ENCIA C

RRADA 

VEDRA PON

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

ARCELONA 

BADAJOZ 

MADRID 

MURCIA 

OURENSE 

ASTURIAS 

PALENCIA 

ALEARES 

NAVARRA 

NAVARRA 

CACERES 

LEON 

NTEVEDRA 

ÀMBIT M

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C2

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

MODEL U

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2811 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

2960-24PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 
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UNITATS 

1 

4 

1 

1 

5 

1 

1 

4 

1 

1 

5 

1 

1 

11 
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1 

6 

2 

1 

5 

1 

1 

9 

1 

1 

8 

2 

1 

8 
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1 

5 

2 

1 

5 

2 

1 



 

SUCU

RE

SABA

SALAM

SAN SE

SANTA

SANTA
CEN

SANTIA
COMPO

SEG

SEV

SO

TALAVE
RE

TARRA

URSAL Id S

EUS IN1

ADELL IN0

MANCA IN0

BASTIAN IN1

ANDER IN2

ANDER 
NTRO 

IN1

AGO DE 
OSTELA 

IN1

GOVIA IN0

VILLA IN1

ORIA IN0

RA DE LA 
EINA 

IN0

AGONA IN1

Seu CRITICITA

146   

019   

090   

115   

232   

147   

151   

056   

141 
SEU 

CRITICA

080   

039   

111 
SEU 

CRITICA

LLISTAT SEUS

AT POBLA

REU

SABAD

SALAM

DONOST
SEBAS

SANTA

SANTA

SANTIAG
COMPO

SEGO

A 
SEVI

SOR

TALAVER
REIN

A 
TARRAG

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

US TA

DELL BA

ANCA SA

TIA-SAN 
STIAN 

GU

ANDER CA

ANDER CA

GO DE 
OSTELA 

LA

OVIA S

LLA S

RIA 

RA DE LA 
NA 

T

GONA TA

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

ARRAGONA 

ARCELONA 

ALAMANCA 

UIPUZCOA 

ANTABRIA 

ANTABRIA 

A CORUÑA 

SEGOVIA 

SEVILLA 

SORIA 

TOLEDO 

ARRAGONA 

ÀMBIT M

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

ToIP Cisco

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C2

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

LAN WS-C

LAN WS-C3

ToIP Cis

ToIP CP

MODEL U

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

o ATA 186 

CE500-24PC 

sco 2801 

P-7911G 

2960-24PC-S 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

sco 2811 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

3560-8PC-S 

sco 2801 

P-7911G 

CE500-24PC 

3560-8PC-S 

sco 2811 

P-7911G 
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UNITATS 

5 

1 

1 

4 

2 

1 

9 

2 

1 

2 

1 

1 

16 
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1 
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1 

1 

1 

14 

1 

1 

4 

2 

1 
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2 

1 

26 

1 

1 

4 

1 

1 
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1 

3 

1 

16 



 

SUCU

TENE

TERR

TER

T

TOL

TORT

TORRE

VALENC

VALENC

VALENC

VALLA
PISU

V

VI

URSAL Id S

ERIFE IN1

RASSA IN0

RUEL IN0

TIC N/

LEDO IN0

TOSA IN1

LAVEGA IN2

CIA-MAR IN1

IA-PALAU IN1

CIA-TURIA IN1

ADOLID-
ERGA 

IN0

VIC IN0

GO IN0

Seu CRITICITA

122   

033   

044   

/A   

095   

136   

236   

184   

112   

138 
SEU 

CRITICA

096   

061   

065   

LLISTAT SEUS

AT POBLA

SANTA C
TENER

TERRA

TERU

-

TOLE

TORT

TORREL

VALEN

VALEN

A 
VALEN

VALLADO

VIC

VIG

S I DIMENSIONAT

ACIÓ PR

CRUZ DE 
RIFE 

SA
DE 

ASSA BA

UEL T

EDO T

TOSA TA

LAVEGA CA

NCIA  V

NCIA V

NCIA V

OLID Terr VA

C BA

GO PON

T EQUIPAMENT

ROVINCIA À

ANTA CRUZ 
TENERIFE 

ARCELONA 

TERUEL 

- 
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