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Anuncio aprobación definitiva Reglamento Uso red fibra optica areas industriales

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT  D’ÚS DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL DE LES ÀREES INDUSTRIALS 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia 23 de juny de 2020 el Reglament d’ús de la xarxa de fibra òptica municipals de les 

àrees industrials, no havent-se presentat durant el termini d’exposició pública al·legacions al mateix, aquest Reglament s’entén definiti-
vament aprovat per la qual cosa es procedeix a la publicació del seu text íntegre:

“REGLAMENT D’ÚS DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA MUNICIPAL DE LES ÀREES INDUSTRIALS DE VINARÒS
Exposició de motius. 
L’Ajuntament de Vinaròs ha realitzat un desplegament de fibra òptica neutra en les àrees industrials de Capçades i de la carretera 

d’Ulldecona.
La xarxa disposa d’una centralització de les fibres desplegades per a cadascuna de les dues àrees industrials afectades.
Ambdues centralitzacions es troben situades dins del municipi de Vinaròs per a facilitar l’accés als operadors.
A grans trets, el plantejament tècnic realitzat és similar a l’executat en una edificació amb normativa ICT (Infraestructura Comuna de 

Telecomunicacions):
• Les dues centralitzacions realitzarien la funció de RITU (Recinte d’Instal·lacions de Telecomunicació Únic). En elles es concentrarien 

totes les fibres que van fins a les diferents caixes de terminació òptica de l’Ajuntament (CTO Ajt) distribuïdes per les àrees industrials. La 
centralització de la xarxa de l’Àrea Industrial de la Carretera d’Ulldecona es troba en el Pavelló Poliesportiu propietat de l’Ajuntament de 
Vinaròs. La centralització de la xarxa de l’Àrea Industrial de Capçades es troba en l’edifici Vinalab titularitat de l’Ajuntament de Vinaròs.

• Les caixes de terminació òptica de l’Ajuntament (CTO Ajt) realitzarien la funció dels registres secundaris (RS) dins d’una ICT. Cadas-
cuna d’aquestes «CTO Ajt» alberguen un nombre de fibres necessari per a donar servei a les empreses situades dins de la seua àrea 
d’influència. Totes les «CTO Ajt» estan situades en façanes de diferents empreses, de tal forma que l’estesa de les escomeses des 
d’aquestes fins a les empreses es puga realitzar sempre sense la necessitat d’executar cap tipus d’obra civil.

• No s’han realitzat les escomeses des de les «CTO Ajt» a les empreses.
En un futur, l’Ajuntament pot continuar amb el desplegament de fibra òptica neutra per a la resta de les àrees industrials.
Al efecte de regular l´ús d’aquesta xarxa per part dels diferents interessats és el motiu pel qual l’Ajuntament dicta aquest reglament.
Títol únic.   
Article 1. Objecte.
Aquest reglament regula l’ús de la xarxa de fibra òptica municipal de les àrees industrials de Vinaròs per part dels operadors interes-

sats a oferir serveis de telecomunicacions a les empreses allí situades.
Article 2. Requisit previ.
Les persones interessades que pretenguen fer ús d’aquesta xarxa hauran d’estar inscrites al Registre d’Operadors de la Comisión 

Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) com a operadors d’accés a Internet a través de xarxa fixa de fibra òptica en un 
àmbit territorial que incloga el municipi de Vinaròs.

Article 3. Procediment administratiu per a l’autorització d’ús de la xarxa.
3.1. Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud per a l’autorització de l’ús de la xarxa.
3.2. Si, per tal de fer arribar les seues infraestructures de fibra òptica als RITU de l’Àrea Industrial de la Carretera d’Ulldecona i de 

l’Àrea Industrial de Capçades o a qualsevol altra, fos precís l’execució d’obres de canalització, les persones interessades hauran d’estar 
en possessió, a més, dels corresponents títols habilitants municipals per a poder executar les obres.

Article 4. Normes per a la instal·lació de les caixes de terminació òptica (CTO) dels operadors en els dos recintes d’instal·lacions de 
telecomunicacions únics (RITU).

4.1. Els operadors autoritzats hauran d’instal·lar les CTO de les seues xarxes de fibra en els RITU per a donar servei a les diferents 
empreses de les àrees industrials. Per al dimensionament de les CTO d’operats hauran de tindre en compte que l’Àrea Industrial de la 
Carretera d’Ulldecona està formada per 30 empreses i l’Àrea Industrial de Capçades està formada per 50 empreses.

4.2. Els diferents operadors hauran d’instal·lar els seus CTO en les parets existents al costat del rack de concentració de fibres. La 
ubicació exacta de cadascuna de les CTO d’operador serà definida per un tècnic municipal. Existirà una safata de reixeta que servirà per 
a conduir els diferents cables d’unió entre el rack i les CTO instal·lades pels operadors.

4.3. Les CTO dels operadors hauran de tindre les següents dimensions màximes: 45 cm ample x 18 cm alt x 16 cm profund.
Article 5. Normes per a donar-se d’alta de servei d’un operador.
El procés per a donar-se d’alta de servei consistirà en: 
a) Estesa de l’escomesa de fibra òptica des de client fins a la «CTO Ajt» de l’àrea industrial més pròxima al client.
Cada operador haurà d’estendre el seu cable d’escomesa des de la «CTO Ajt» fins al client que li sol·licite els seus serveis.
Aquest cable d’escomesa haurà de ser preconnectoritzat en l’extrem de la caixa «CTO Ajt», de tal forma que cap dels operadors que 

utilitzen la xarxa neutra de l’Ajuntament realitzarà cap tipus de fusió dins de la «CTO Ajt». És a dir, els operadors accediran únicament a la 
zona d’escomeses de la «CTO Ajt», en cap cas podran accedir a la zona de fusions de la «CTO Ajt».

Així mateix, cada operador haurà de senyalitzar mitjançant cinta aïllant d’un color diferent les seues escomeses dins de la «CTO Ajt» 
i en tot el seu recorregut fins al seu client. Es recomana l’ús del mateix color emprat per cada operador per al pas per les façanes dins de 
les esteses existents.

Dins de l’empresa del client, l’operador podrà realitzar la instal·lació que més li convinga. Es recomana la instal·lació d’una roseta de 
fibra òptica.

En compliment del Pla General d’Ordenació Urbana de Vinaròs els cables d’escomesa que hagen d’anar per façana hauran 
d’escamotejar-se de manera que el resultat siga adequat a l’adorn públic. 

b) Realització de pont de fibra en RITU des de CTO d’operador fins a la corresponent fibra del rack.
Per a proveir dels seus serveis la fibra prèviament connectada en la «CTO Ajt», l’operador haurà de realitzar el corresponent pont en 

el RITU entre el Rack de l’Ajuntament i el seu CTO d’operador.
El procediment d’accés dels operaris a cadascun dels dos RITU (RITU de l’Àrea Industrial de la Carretera d’Ulldecona i RITU de l’Àrea 

Industrial de Capçades) és el següent:
• L’operador haurà de sol·licitar l’obertura del RITU al personal municipal de l’edifici.
• L’operari haurà d’estendre un cable de connexió de fibra òptica d’almenys 3 mm de grossor amb connector SC/APC preconnectorit-

zat almenys en l’extrem del rack. Aquest cable serà instal·lat a través de la safata de reixeta existent. El cable serà subjectat mitjançant 
brides cada 50cm com a màxim. El sobrant de cable de connexió haurà d’ocultar-se dins de la pròpia caixa de l’operador en el recorregut 
de la safata. En cap cas haurà de quedar sobrant en el rack de l’Ajuntament.

• L’operari haurà d’especificar en el registre d’accés al RITU la següent informació: nom, DNI, empresa instal·ladora, operador, treball 
realitzat, data i hora.

• L’operador haurà d’avisar al personal municipal de l’edifici quan haja finalitzat el treball.
En cap cas l’operador manipularà les instal·lacions i equips existents en els RITU que no siguen de la seua propietat.
Un sistema de gravació de vídeo enregistrarà l’interior dels RITU permanentment per a dotar-los de seguretat i verificar el compli-

ment de les normes establides en aquest reglament.
Article 6. Revocació de l’autorització per incompliment dels requisits previs o d’una de les normes d’ús.
Si qualsevol operador incompleix els requisits previs o una de les normes establides en aquest reglament, l’Ajuntament el requerirà 

per al seu compliment, advertint-li que de persistir en l’incompliment se li revocarà l’autorització de l’ús de la xarxa de fibra òptica.
Article 7. Ampliació de la xarxa.
Si l’Ajuntament amplia la xarxa de fibra òptica municipal a altres àrees industrials del municipi, aquest reglament s’aplicarà a les 

zones d’ampliació.
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Article 8. Exempció de responsabilitat.
L’Ajuntament de Vinaròs no assumirà cap responsabilitat envers els operadors de telecomunicacions ni els usuaris finals de la xarxa 

de fibra òptica, siga quina siga la circumstància que impedisca el bon funcionament dels serveis de telecomunicacions.
Article 9. Taxes públiques.
Els interessats hauran d’abonar els tributs i preus privats vigents en cada moment. 
En especial, les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interés general hauran d’abonar les taxes previstes a 

l’ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el subsòl, sòl o volada de la via pública 
i terrenys d’ús públic.  

DISPOSICIÓ FINAL.- Publicació i entrada en vigor. 
Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent a la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província de Castelló.»
El alcalde, Guillem Alsina Gilabert.
Vinaròs, 19 d’agost de 2020.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

BOP 101 - 22 de agosto de 2020


