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PROCÉS D’ESTANDARDITZACIÓ DE LA 5G (3GPPP) 
Regulació, espectre i estàndards fins el 2018 
 
 

Confidencial – Informe d’us intern – Esborrany v0 

Primer workshop impulsat pel 3GPP* 

Va comptar amb més de 550 assistents i més de 

70 presentacions que van servir per establir les 

bases d’actuació dels següents 5 anys. 

2015 

2016 

2017 

2018 

Pla nacional 5G 2018-2020 pel Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital 

Suposa el full de ruta per situar Espanya entre 

els països més avançats en el 

desenvolupament d'aquesta tecnologia. 

Pla d’acció europeu per al desplegament de 

xarxes 5G 

Iniciativa estratègica que afecta tots els grups 

d'interès, públics i privats, petits i grans, en tots 

els Estats membres, per afrontar el repte de fer 

que 5G sigui una realitat per a tots els ciutadans 

i empreses al 2020. 

Primera subhasta d’espectre a l’estat 

espanyol (banda de 3,6-3,8 GHz)** 

L’estat va ingressarà un total de 1410,7 milions 

d’euros i les concessions tenen una vigència de 

20 anys. Telefónica, Vodafone i Orange van ser 

les adjudicatàries de la subhasta. 

* *MasMovil també disposa d’espectre gràcies a l'adquisició d’un paquet de bandes freqüencials propietat d’Eurona. 

* 3GPP (3rd Generation Partnership Project: Projecte Associació de Tercera Generació) 

02/2019 

El Govern Català aprova 

l’Estratègia 5G de Catalunya per 

liderar la revolució digital al món 

amb 5 grans eixos 

1) Infraestructures, 2) Ecosistema, 

3) Innovació, 4) Promoció, 5) Talent 
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3GPP Release 15 i Release 16 

 

5G es desplegarà en 3 fases: 

 

• FASE 1: es faran servir certs components de la xarxa 

4G, estarà basada en una versió preliminar del 

Release 15 

 

• FASE 2: La primera versió completa de 5G, basada 

en Release 15 

 

• FASE 3: La versió pròpiament dita de 5G, amb 

certificació IMT 2020 basada en la Release 16, es 

començaria a desplegar a partir del 2021.  
Figura  – Timeline de desplegament comercial de la tecnologia 5G . Font: 3GPP 

PROCÉS D’ESTANDARITZACIÓ DE LA 5G 
Releases i estàndards ITU fins el 2020 
 
 

IMT-2020 submission window 

eMBB 
mMTC + 
URLLC 

La versió Release 16 serà la primera completa de 5G amb els 3 serveis: eMBB, URLLC i mMTC 
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PROCÉS D’ESTANDARITZACIÓ DE LA 5G 
Rel-16 i Rel-17 

3GPP 

Feature 

and Study 

Item list 

Rel-17 

3GPP Rel-16 

- NR NOMA: 5GNR Non Orthogonal Multiple Access. Serveis mMTC per servir milions de sensors. 

- NR Unlicensed: És fer servir 5GNR a les bandes de WiFi (5 GHz). 

- NR V2X: Serveix V2X avançats com conducció remota, platooning, etc 

- Positioning: Servei per mMTC per tal que la xarxa pugui localitzar a un device (asset tracking) 

- eURLLC: Son enhancements de reliability y low delay per Industrial IoT. 
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ÚS DE LES BANDES FREQÜENCIALS 
Banda C i Mil·limètriques 

Mil·limètriques 

Banda C 
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BANDES FREQÜENCIALS PER OPERADOR A SPAIN 
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OPEN SOURCE NETWORKING 
Frameworks  
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IMPULS AL 5G  
PROJECTES DE R&D A EUROPA DEL 5GPPP 
 

5G PPP: Iniciativa conjunta entre la EC i la indústria europea de les TIC  

3 fases diferents: Recerca, Optimització i Assaigs a gran escala (Infraestructures i Automoció).  

 

  

 

* 

* 

* * 

* 

* 

* 

* Projectes amb participació d’universitats i centres de recerca catalans.   

Pilots FASE 1: 

* 

* 

* 

* 

* * 

* 
* 

* * 

Pilots FASE 2: 

* 

* 

Pilots FASE 3: 
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Automoció Indústria Media Energia eHealth Seguretat 
pública 

Smart 
Cities 

Projectes per vertical 
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Pilots dels projectes per país 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ I PILOTS 
PILOTS IMPULSATS A EUROPA PEL 5GPPP 
 

Figura  – projectes desenvolupats per vertical. Font: 5GPPP   Figura – implementació de proves pilots per país membre de la UE . Font: 5GPPP  
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3GPPP I ELS VERTICALS I 

PSC Europe (https://www.psc-europe.eu/)  

• Representen public safety (polícies, bombers, etc.)  

• Mission critical: vertical que porta més temps interactuant amb 3GPP . MC-PTT (Mission Critical Push to Talk). 

5GAA (http://5gaa.org/)  

• Representa el sector de l'automoció. Són un vertical relativament nou. La primera tecnologia que 3GPP va fer per servir 

aquest vertical és el C-V2X en el release 14 (LTE amb un mode directe per servir cotxes). 

• Els serveis que es preveu donar son serveis de safety, és a dir cotxe avisant de frenada, cotxes comunicant la seva posició, etc.  

• Ara s'està discutint què posar en una versió 5GNR-V2X, però no està clar si serà safety o per serveis per cotxes autònoms.  

 EUTC (https://eutc.org/) 

• Les utilities i infrastructures crítiques organitzades a nivell europeu. Trens, distribució elèctrica, etc.  

• El repte és aportar les dades de monitoring als sistemes de control (SCADAs, etc), de manera molt fiable. 

https://www.psc-europe.eu/
https://www.psc-europe.eu/
https://www.psc-europe.eu/
https://www.psc-europe.eu/
http://5gaa.org/
http://5gaa.org/
https://eutc.org/
https://eutc.org/


11 

3GPPP I ELS VERTICALS II 

EBU (https://www.ebu.ch/home) 

• Representen els broadcasters. Veuen el 5G sobretot en el sector de la distribució (xarxes mòbils Vs. DVB-T).  

• Proposen una arquitectura de 3 capes, torres de distribució - xarxa mòbil - satèl·lit, ja que el repte és cubrir tot el territori. 

 5GACIA (https://www.5g-acia.org/) 

• Representa la industrial automation, aquí hi ha els Bosch, Siemens, ABB,.... 

• Objectiu: treure cables i posar wireless, cosa molt complexa en entorns de fàbriques on hi ha molt de metall i molta interferència. 

• Un tema interessant és que les factories estan interessades en tenir espectre dedicat a l'entorn de la fàbrica. E telcos no ho 

veuen clar. Suècia i Alemanya ja estan considerant aquest tipus de llicència privada. 

ESOA (https://esoa.net/) 

• Són els representants del sector de satèl·lit. En aquest sentit no són realment un vertical, sinó més un habilitador.  

• Es veuen sobretot fent de backhauling en entorns rurals per facilitar el desplegament. Ja estan actius a 3GPP. 

 

https://www.ebu.ch/home
https://www.5g-acia.org/
https://www.5g-acia.org/
https://www.5g-acia.org/
https://www.5g-acia.org/
https://www.5g-acia.org/
https://esoa.net/
https://esoa.net/


THANK YOU 
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