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eMBB 
enhanced Mobile Broadband, aquest servei es considera l’evolució 

del 4G, i el seu objectiu principal oferir serveis multimèdia avançats. 

Anirà lligat a la quantitat d’espectre disponible per a les xarxes 5G 

 

mMTC 
massive Machine Type Communications destinat a servir sensors i 

actuadors que formen part de l’Internet de les Coses. Connectivitat 

massiva de dispositius IoT, que requereix el disseny d'algorismes 

avançats a l’estació base per tal de poder rebre comunicacions 

simultànies de molts dispositius 

 

URLLC 
Ultra Reliable Low Latency Communications. Proporcionar 

comunicacions mòbils amb alta fiabilitat i latències molt baixes és el tret 

característic d’aquest servei. Requereix optimitzar tant la xarxa d’accés 

ràdio (del terminal a l’estació base), com la xarxa de distribució i core 

(de l’estació base fins al punt de connexió a Internet) 

 

INTRODUCCIÓ AL 5G 
TECNOLOGIES FACILITADORES 
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INTRODUCCIÓ AL 5G 
INDICADORS 

• Velocitats de pic de fins a 20 Gbps en l’enllaç de baixada 

(estació base → terminal), i 10 Gbps en enllaç de pujada 

(terminal → estació base). Aquests valors fan referència a 

les velocitats màximes quan les condicions de propagació 

són òptimes. 

• Experiència d’usuari, en qualsevol situació, de 100 

Mbps en enllaç de baixada i 50 Mbps en pujada. 

• Capacitats per unitat d’àrea de fins a 10 Mbps/m2. 

Aquesta capacitat està adreçada a entorns molt densos 

com per exemple actes esportius o culturals. 

• Latències per sota de 1 ms per als serveis URLLC. 

• Capacitats de connexió de dispositius IoT, de 

fins a 1M de dispositius per Km2. Aquest 

indicador està adreçat a serveis mMTC. 

• Fiabilitat en la transmissió de paquets de fins a cinc 9’s 

(99,99999%) per a aplicacions industrials fent servir serveis 

URLLC. 

• Altes prestacions en mobilitat a altes velocitats, fins a 

500 km/h 
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• Les xarxes 5G introduiran cel·les de menor dimensió, que poden arribar fins i tot 

a la mida de les generades pels actuals enrutadors domèstics (femtocells), i que 

seran afegides a la topologia de xarxa.  

• Les xarxes 5G incorporaran una major intel·ligència que les dels sistemes 

anteriors. Intel·ligència, en molts casos, distribuïda. 

• L’existència d’un major nombre de cel·les i el fet que aquestes puguin canviar de 

mida i forma, comporta un increment en la complexitat de la gestió de xarxa i la 

qualitat del servei.  

• L'objectiu és disposar de majors taxes de velocitat de transmissió de dades i una 

major capacitat de connectivitat a cada àrea servida, amb un retard de 

transmissió de dades (latència) molt inferior a la que presenta la tecnologia 4G.  

• Els organismes d'estàndards implicats apunten que 5G arribarà a velocitats de 

20 Gbps i 1ms de latència, escenari que habilita l’aparició de casos d’ús sense 

precedents. 

 

 

 

INTRODUCCIÓ AL 5G 
5G NEW RADIO: NOUS MODELS DE DESPLEGAMENT 

Grafisme exemple de distribució de cel·les 4G i 5G coexistents. 
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Per al desplegament d’una infraestructures d’accés ràdio d’una 

manera el més  capil·lar possible, l'operador neutre és un concepte 

que ja fa temps que es fa servir en les xarxes mòbils i fixes. Aquesta figura 

lloga a operadors de xarxa els equips necessaris per a què aquests 

puguin oferir connectivitat en zones on no posseeixen infraestructura 

física.  

 

Aquesta figura pot ser de vital importància en desplegament de 

tecnologies 5G degut a la gran quantitat d’emplaçaments i “small cells” 

que s'hauran de desplegar. Per això, hotels, estadis, centres comercials, i 

locals de pública concurrència en general poden esdevenir un 

emplaçament on tant operadors neutres com operadors de xarxa s’hi 

ubiquin per al desplegament, actualització o manteniment dels equips de 

comunicacions 5G. 

 

Tot i que companyies privades poden ser socis interessants de cara a 

generar aliances amb operadors, un altre actor agafarà rellevància dins 

l'ecosistema de la 5G: les Administracions Públiques. Tant Ajuntaments 

com Diputacions gestionen i posseeixen gran nombre d'emplaçaments 

potencials per a small cells. Així, els operadors poden arribar a acords 

amb aquestes institucions per a utilitzar fanals, semàfors o altres elements 

de mobiliari urbà per a instal·lar-hi dispositius de comunicacions. 

 

En conclusió, nous models de col·laboració públic privades 

apareixeran per a fer realitat el desplegament d'infraestructura massiu 

necessari per a que la 5G sigui una realitat. 

CASOS D’ÚS DE LA 5G  
OPERADOR NEUTRE I DESPLEGAMENTS PRIVATS 
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INTRODUCCIÓ A LA 5G  
EL PROCÉS D’ESTANDARDITZACIÓ 

 
 
El Projecte 3GPP i les Release 15 i Release 16 

El Projecte de Partnership de tercera generació (3GPP) uneix [set] 

organitzacions de desenvolupament estàndard de telecomunicacions 

(ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), conegudes com a "socis 

organitzatius" i proporciona als seus membres un entorn estable per 

produir els informes i especificacions que defineixen tecnologies de 

connectivitat mòbil. 

Els desplegaments comercials de la tecnologia 5G es troben condicionats 

pels temps marcats per la ITU i de la estandardització transferida pel 

3GPP. En base a aquests factors, s’espera que la 5G es desplegui en 3 

fases: 

• Una primera fase, on encara es faran servir certs components de la 

xarxa 4G, estarà basada en una versió preliminar del Release 15 i es 

va començar a desplegar a finals de 2018.  

• La primera versió completa de 5G, basada en Release 15, es podria 

començar a desplegar a finals del 2019 

• La versió pròpiament dita de 5G, amb certificació IMT 2020 basada 

en la Release 16, es començaria a desplegar a partir del 2021.  

Cal destacar però que molts factors afecten al desplegament d’una nova 

tecnologia mòbil i per tant les dates anteriors son temptatives. La línia de 

temps anterior es mostra a la figura. 
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La distribució de l’espectre radioelèctric 

per a la implantació de la 5G a Espanya 

s’assigna mitjançant un sistema de subhasta 

pública que permet la compra d’ús de 

l’espectre per part d’operadors de les franges 

de freqüències designades. Fins el moment, a 

data Octubre de 2018, s’han realitzat 

subhasta i compra per part de quatre 

operadors de les bandes de 800 i 900 MHz 

així com 3,5 a 3,7 GHz amb la distribució 

mostrada en el gràfic.  

 

Pel que fa a la resta de bandes que es preveu 

alliberar, 700 MHz, obtinguda a partir de 

l’arribada de l’anomenat segon dividend digital 

(procés de racionalització de l’espectre 

emprat per a senyals de televisió digital 

terrestre) serà assignada entre 2019 i 2020 i 

26 GHz ho serà també en aquest període de 

temps. No hi ha, en canvi  previsió per a 

l’alliberament de la banda de freqüències 

d’1,4 GHz. 

INTRODUCCIÓ A LA 5G  
EL PROCÉS DE SUBHASTA DE L’ESPECTRE 
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Les tecnologies cel·lulars són l’alternativa a les 

tecnologies LPWAN. 

 

Fins ara, ha estat possible connectar dispositius 

IOT a través de plataformes M2M d’operador, 

fent ús de les seves cobertures 3G i 4G / LTE. 

 

Mitjançant aquesta possibilitat, ha estat viable la 

transmissió de dades procedents de sensors i 

actuadors en zones d’elevat àmbit geogràfic 

sense un desplegament de xarxa ad hoc (ja 

sigui LPWAN 3GPP o d’altres com LoRA, 

Sigfox, etc.).  

 

Ara, amb la irrupció de 5G, aquesta possibilitat 

s’estén a aquesta nova xarxa, beneficiant-se de 

les seves altes prestacions i de desplegaments 

massius (1M de dispositius en 1 km2).  

 

No obstant, seran els operadors qui hauran 

d’habilitar modalitats de servei M2M basats en 

5G amb tarifes i throughputs ajustats a aquestes 

necessitats. 

IMPACTE DE LA 5G EN LA IOT 
TECNOLOGIES BASADES EN 3GPP 
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Pel que fa a les tecnologies LPWAN impulsades des del consorci 3GPP Release 13, es proposen 

xarxes de cobertura més o menys present o extensa en bandes llicenciades d’operador que, per tant, 

aporten fiabilitat a la connectivitat. Les dues tecnologies que 3GPP proposa són: 

 

• NB-IOT: Narrow Band Internet of Things. 

• LTE-M:  Long Term Evolution for Machines. 

 

IMPACTE DE LA 5G EN LA IOT 
TECNOLOGIES BASADES EN 3GPP 
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LA CADENA DE VALOR DE L’IOT 
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Una de les possibilitats que ofereix la connectivitat 

IoT a través de xarxes cel·lulars és el fet que 

apareguin plataformes de gestió de dispositius IoT 

de manera virtualitzada i/o gestionada. 

 

Aquestes plataformes ofereixen poder contractar 

multiplicitat de SIMs (en format soft, eSIM, o SIM 

convencional) d’una determinada tecnologia i d’un o 

varis operadors. 

 

Algunes d’elles ja ofereixen la visió que en 5G serà 

també possible fer-ho, un cop els operadors 

disposin de desplegaments en la nova tecnologia 

(Vodafone i Orange seran els primers a Espanya).  

 

IMPACTE DE LA 5G EN LA IOT 
PLATAFORMES IOT  
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Neutral Host Platform/ Private 5G SmallCell i l’IOT amb 5G: com pot oferir una plataforma neutra 

connectivitat IoT a través de 5G? 

Oferint, simplement, la connectivitat extrem a extrem de manera transparent i agnòstica 

a operador 

Agregant valor a través de la creació d’SLICES creats per grup de servei o per tipologia de 

dispositiu. 

Traient partit de paràmetres relacionats amb la SDN i l’NFV quan necessitem modelar la 

xarxa en esdeveniments puntuals o en períodes de l’any d’alta concentració de dispositius o 

necessitats extra de recursos. 

Afegint o extraient computació MEC quan sigui requerit, davant de moments o períodes en 

els que calgui dotar d’aquests tipus de recursos alguna operativa interna o externa del 

“venue”. 

A través de la utilització d’infraestructures pròpies de la instal·lació per a fer de Backhaul. 

IMPACTE DE LA 5G EN LA IOT 
CONNECTIVITAT A TRAVÉS D’UNA NEUTRAL HOST PLATFORM 
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Quin diferencial aporta la NHP? Governança de la xarxa i de les dades, traduïda en, 

 

Capacitat de modelitzar l’arquitectura de xarxa, l’orquestració de serveis, de dispositius, 

o parametritzar la RAN en funció de necessitats específiques del cas d’ús. 

 

Capacitat de crear slices ad hoc en funció de les necessitats detectades de manera àgil 

o considerant la planificació de serveis. 

 

Possibilitat d’acotar la computació Edge i incloure-la quan sigui necessari fer-ho. 

 

Distribuir els recursos de xarxa en funció de la càrrega que se n’esperi. Enretirar-los 

quan sigui oportú fer-ho. 

 

Decidir quin operador proporciona quin servei dins l’àmbit del cas d’ús. 

 

Decidir quina cobertura volem, amb quin rang de freqüències i amb quines 

característiques de radiació la necessitem (potència, tilt, orientació, sectorització, etc.). 

IMPACTE DE LA 5G EN LA IOT 
CONNECTIVITAT A TRAVÉS D’UNA NEUTRAL HOST PLATFORM 
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Nova aportació de l’assignació d’espectre 700 MHz i Release 16 i 17 3GPP, 

TBD 

Els living labs poden ser un entorn de proves per a la comunitat IOT: 

generació de nous casos d’ús i dinamització sectorial. 

Testeig en entorns que ofereixen gran capacitat de generació de pilots: 

INDUSTRIA 4.0 i SMART CITIES 

IMPACTE DE LA 5G EN LA IOT 
REPTES DE 5G VS IOT 

Posar de la mà fabricants de dispositius IoT i fabricants de xipsets i 

mòdems 5G SA. 

Les private SmallCells seran un repte per a noves aplicacions. ESPECTRE 

PRIVAT/LOCAL? 



19 

LA BOQUERIA: dispositius que tenen a veure amb la seguretat perimetral 

i la gestió d’accessos. 

MERCABARNA: tracking i logística interna. Mobilitat de recursos. Gestió 

de peribles. 

CIRCUIT DE CATALUNYA: telemetria d’equips de motor. Gestió d’actius i 

manteniments predictius. Gestió de recursos. Controls d’accés. 

MAERSK: sensòria de posicionament per a sistemes de seguretat en 

l’operació de mercaderies. 

Propers entorns en els que hi haurà bancs de proves IoT: 

IMPACTE DE LA 5G EN LA IOT 
BANCS DE PROVES DERIVATS DE PILOTS EN MARXA 
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QUESTIONS AND ANSWERS 

XAV IER NUÑEZ  

5G SENIOR BUSINESS DEVELOPER – Innovation Business Development 

FUNDACIÓ i2CAT 

xavier.nunez@i2cat.net 

+34655486469 

@xavin860 
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