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abertis és un grup internacional, líder en la gestió de infraestructures de 
transport i telecomunicacions, que opera en 5 àrees de negoci

08 Rev: €2.756m
08 EBITDA: €1.934m 

08 Rev:       €431m
08 EBITDA:  €167m

08 Rev:         €301m
08 EBITDA:   €100m

08 Rev:          €135m
08 EBITDA:      €51m

08 Rev: €44m
08 EBITDA:    €25m

AparcamentsAutopistes Telecom Aeroports Logística

� 2008 Rev: €3.679m

� 2008 EBITDA: €2.256m

1Estructura organitzativa

Perfil grup abertis
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Evolució Corporativa

Perfil grup abertis1

Espanya

Andorra
Itàlia

França

Portugal

Marroc

Acesa 1999

3 sectors

4 països

1.970 empleats
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Evolució Corporativa(10 anys)

5 sectors
17 països

11.894 empleats
Xile

Portugal

Sud-Àfrica

Regne Unit

Espany
aMarroc

Andorra

Colòmbia

Bolívia

Suècia

Itàlia

Argentina

Puerto Rico

USA

França

Jamaica

Mèxic

Perfil grup abertis1 Abertis 2009
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Operador d’infraestructures de telecomunicacions

Abertis Telecom2
Figura que amb capacitat 

inversora gestiona de forma 
independent i especialitzada 

les infraestructures de 
telecomunicacions, oferint 
serveis d’implantació, gestió 
i d’operació i manteniment

Contribueix a la màxima eficiència i benefici 
per els operadors que ofereixen serveis a l’usuari
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� Multiservei

� Compartició

� Eficiencia econòmica

� Qualitat

� Seguretat

� Sostenibilitat

Les infraestructures de Xarxes de Nova Generació 
requereixen racionalitat i capil·laritat per arribar a tota 

la societat

Les infraestructures seran clau en el nou ecosistema 
digital per donar resposta a les necessitats de 

transferència eficient de grans volums d’informació
amb qualitat de servei al client

Operador d’infraestructures de telecomunicacions

Abertis Telecom2
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Estructura

Abertis Telecom2

2003 2005 2007

Consolidació com operador 
de xarxa

Diversificació en nous 
negocis

Creixement internacional/nacional

(1)) Pendent de decisió de la Comissió Nacional de Competència

27,7 %

(1)100 %

27,7 %

(1)100 % 51 % 32 % 33,4 % 100 % 80 %
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Flota de 12 unitats mòbils 
analògic & digital, 2 fly-aways
banda-ku +1 banda-C 
Per cobrir notícies i 
esdeveniments esportius

Node & Transmissor per 
la ciutat de Barcelona

Coordinació de tots els 
recursos de RTV. Difusió 
Node & Transmissor & 
Teleport

3.200 Sites

• Distribució de Radio & TV 
(serveis de backup i Illes 
Canàries)

• Difusió Analògica & digital  
de TV

• Serveis de Contribució de 
TV des de Europa & 
Amèrica

Node & Transmissor des de 
on el tràfec de les Illes 
Canàries es gestionat, via 
satèl·lit.

Enllaç de les principals ciutats 
espanyoles, oferint serveis de 
difusió, distribució i 
contribució.

Principal interfase entre 
la Xarxa terrestre de 
Difusió de TV i la de 
Satèl·lit

Components clau infraestructura de xarxa

Abertis Telecom2

Isleta

Satèl.lit

Components Clau de la 
Infraestructura de xarxa

Torrespaña

Collserola

Unitats mòbils
Xarxes terrestres

Teleport
Internacional

Arganda
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Xarxa

Abertis Telecom2
Emplaçaments

�Més de 3200 emplaçaments operatius per tot l’estat que ens permet oferir serveis de co-
ubicació, serveis O&M i capacitat de transport. 

�Xarxa de Transport Nacional 

�Més de 80% Multiservei-Multioperador.
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Audiovisual

Principals activitats3
� 65% de penetració en el mercat audiovisual

� 89% de penetració en el mercat de difusió de TV

� Cobertura televisió analògica de més del 99% de la població

� 95% de cobertura en Televisió Digital Terrestre

� Difusió de Televisió Digital i Analògica

� Difusió de Radio Digital i Analògica

� Serveis a operadors

� Xarxes de seguretat i emergències

Líders al mercat audiovisual espanyol

Activitats principals
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Audiovisual

Principals activitats3

Recepció en la 
llar

Estudis de TV Equip de
difusió

Equip de
producció

XARXA 

CONTRIBUCIÓ DISTRIBUCIÓ DIFUSIÓ

ARGANDA

Satèl.lit
Hispasat

mÉêã~åÉåí
Servei permanent

Servei
ocasional

Torrespaña
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Audiovisual

Principals activitats3
� 99% cobertura poblacional

� 10,658 serveis en 2,436 sites
� Nacional
� Regional
� Local

� 99% cobertura poblacional

� 550 serveis en 208 sites
� Nacional
� Regional
� Local

� 95% cobertura poblacional

� 960 emissors SFN
� 863 emissors MFN

� 53% cobertura poblacional

� 69 serveis en 23 sites
� 2 múltiples MFN nacionals 
(MFI & MFII)
� 1 múltiple SFN nacional 
(FU-E)

Televisió Analògica

Televisió Analògica Radio Analògica

Televisió Analògica

Televisió Digital Radio Digital
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Satèl·lits: EUTELSAT i HISPASAT

Principals activitats3

15°°°°W 70.5°°°°E

13°°°°E

� EUTELSAT:

� 24 satèl·lits en 20 posicions 
orbitals

� 5 satèl·lits més en construcció

� Presència Global.

� Difusió de  2600 canals de TV i  
1100 de radio, aproximadament

� HISPASAT:

� 5 satèl·lits en 3 posicions orbitals

� 1C, 1D, SPAINSAT, AMAZ1, X-
TAR

� Nou AMAZ2 A 2009

� Difusió, dades i banda ampla IP

61ºO

Current satellite
New satellite

Xtar-Eur

Spainsat
1D
1CAmazonas 2

Amazonas 1

30ºO
0º

29ºE
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Serveis a operadors

Principals activitats3
• Serveis de transport (Lloguer de circuits a operadors).

• Serveis de coubicació.

• Serveis d’operació i manteniment.

• Serveis de gestió integral de les telecomunicacions.

• Principals clients:
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Exemple de serveis a operadors

Principals activitats3

Compartició de centres (site
sharing)

Compartició de xarxa 
d’accés (ran sharing)

Compartició de xarxa 
Backhaul (backhaul sharing)

Eficiència 
financera

Entorn 
regulador

Eficiència 
en Operació

Cadena de 
valor 

canviant

Supervisió de xarxa

Desplegament

Planificació de xarxa

Optimització 
d’emplaçaments

Manteniment
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Xarxes de seguretat i emergències

Principals activitats3
• Solucions per la Seguretat ciutadana(Vídeo, sales de control, etc.)

• Solucions per a forces i cossos de seguretat (Comandament, control     telecomunicacions, vigilancia) 
>>> Trunking TETRA

•Solucions per a Policies locals (Centres 112, videogestió, Reconeixement de matrícules)

• Solucions seguretat al mar (“Servei Mundial de Socors per la Seguretat de la vida humana al 
Mar”; S.M.S.S.M.):

• Xarxa d’estacions a la costa

• Xarxa de centres de radiocomunicacions marítimes

• Xarxa d’interconnexió
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Digitalització de la TV

TDT4
� La implantació de la TDT representa un elevat esforç

tecnològic i inversor per part de l’operador d’infraestructures en 
el sector audiovisual:

• La Transició completa a Digital requereix de la intervenció i 
transformació tecnològica en uns 3.000 centres emissors 
i reemissors, per donar cobertura al 98,5% de la població 
abans del abril del 2010.

• Els nous serveis i tecnologies en l’entorn de la TDT 
requereixen una continua adaptació a les noves 
necessitats dels clients.
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Digitalització de la TV: PLA DE TRANSICIÓ

TDT4
Fites del Pla de Transició

1/2009 4/2009 10/200911/2005 8/2008

85% 
88%

90% 

1/2010 4/2010
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20
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Fases de l’encesa digital

Extensions de cobertura més enllà del 96-98%á

Llars sensa cobertura de difusió terrestre després de l’apagada
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Digitalització de la TV: Qüota de pantalla de la TDT4TDT

L’agost d’aquest any s’estima que la quota de pantalla 
analògica i digital s’igualin
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Situació a Lleida

TDT4

En total a Lleida hi ha 94 centres emissors implicats

Fase III

3 Abril 2010

Fase II

31 Octubre 2009
Encesa durant 2008

Encesa durant 2009

Encesa durant 2010

BANDA AMPLA RURAL

Actualment hi ha un 97% 
de població coberta, al 3Q 
2010 serà del 98%

Al final del 2010 s’hauran 
construït 114 noves torres 
dins el pla de Catalunya 
Connecta de la Generalitat

Existeix un Projecte Pilot 
FTTH a Corbins(Segrià)

Apagada Analògica
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Plataforma tecnològica transversal que 
permet oferir serveis avançats de t-
administració compatibles amb mhp i serveis 
d’accés condicional basats en targetes 
intel·ligents.

Plataforma de distribució del “Bouquet
TDT”a Internet basada en un interfase de 
client enriquida i creant un portal de la TDT 
a Espanya. Projecte conjunt amb Microsoft. 

Alta Definició com servei principal. Evolució
del concepte plataforma única per aprofitar al 
màxim les noves tecnologies disponibles als 
terminals receptors (MPEG4 SD/HD, PVR i 
Broadband)

Desplegament de la xarxa DVB-H per a TV 
Mòbil. Nou servei verdaderament 
convergent, on els radiodifusors i 
operadors mòbils deuen trobar un marc de 
col·laboració.

Nous serveis TDT

TDT4
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Molts nous reptes

TDT4
Serveis Interactius i

TDT de pagament

La TDT Mòbil: DVB-H + DVB-SH

Distribució

de continguts TDT

a Internet

CDN(Content 

Delivery

Networks)

Alta definició
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6
abertis telecom ocupa un lloc de lideratge en el sector de les infraestructures

i serveis audiovisuals i de telecomunicacions.

abertis telecom té el “know-how” per a ésser integrador de serveis de 
infraestructures fragmentades

Inversor a llarg termini amb la intenció de contribuir al desenvolupament dels 
països en el quals inverteix.

Proveïdor independent de serveis de infraestructures de telecomunicacions i 
audiovisual, no entra en competència amb medis de comunicació o companyies de 
telecomunicacions.

Crea valor pels seus accionistes i proporciona solucions personalitzades de gran 
qualitat per als seus clients.

Creació de 
valor

País a 
País

Independent 
provider

Rol 
integrador

abertis creu en la digitalització i contribueix al desenvolupament d’aquesta tecnologia en 
tots els països on inverteix, amb l’experiència adquirida en el desplegament de la xarxa 
digital Espanya, la més extensa del món. 

Digitalizació

Conclusions



25

Jordi.dalmau@abertistelecom.com

Moltes gràcies.
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