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1. ZERGATIK ORAIN
BANDA ZABALEKO
PLAN ZUZENTZAILE
BAT?
ES GAUR EGUN, KONEKTAGARRITASUNA EKONOMIAREN
ETA GIZARTE DIGITALAREN EZINBESTEKO ELEMENTU
BAT DA. FUNTSEZKOA DA LURRALDE BATEKO HERRITARREN
GARAPEN SOZIALERAKO ETA EKONOMIKORAKO, BAITA
ENPRESA EHUNAREN ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN
GARAPENERAKO ERE. SEKTORE GUZTIEN DIGITALIZAZIOA ETA
AISIALDIKO ZERBITZU DIGITALEN HAZKUNDEA DIRELA ETA,
HERRITARRENTZAT EZINBESTEKOA DA BANDA ZABALERAKO
SARBIDEA IZATEA.
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Banda Zabalerako II. Plan Zuzentzailea (BZPZ II) Gobernuak
azken lau urteetan Nafarroako Banda Zabalerako 2021eko
Plan Zuzentzailea (BZPZ 2021) sustatzeko egin duen lanaren
jarraipena da. Horri esker, Nafarroak banda zabaleko
zerbitzuen hazkundearen bidea hartu ahal izan du, eta
banda zabaleko zerbitzuen hedapenari dagokionez estatuko
batezbestekoaren azpitik geratzeko joera hautsi da.
Aurreko plana bezala, Banda Zabalerako II. Plan Zuzentzailea
bat etorriko da Europako estrategiekin, 2020rako Europako
Agenda Digitalean ezarritako adierazleak osatzeko, bai eta
Europako Batzordeak 2025. urterako ezarritako helburuekin
ere, Europako merkatu bakarra eta Gigabit gizartea izateko
bidean aurrera egiteko.
Gainera, plan hau funtsezkoa da 2030erako Nafarroako
Estrategia Digitalaren helburuak betetzeko. Helburu horiei
esker, sarbide digitalaren lurralde etena ezabatzen ahalko da,
egungo sarearen kapilaritatea hobetu, eta 2030ean 1 Gbpsko konexioa eskainiko zaielako eskualdeko pertsona eta enpresa
guztiei. Izan ere, konektagarritasuna eta Interneterako
sarbidea funtsezko zerbitzua da gaur egun, eta eragin
sozial eta ekonomiko handia du gizartean, eta funtsezkoa
eta beharrezkoa izanen da lehen aurrez aurre egiten ziren
jardueretarako: telelana, telemedikuntza, telehezkuntza,
administrazio izapideak egitea, banku zerbitzuak erabiltzea,
kultura eta aisialdi edukiak kontsumitzea, onlineko erosketak...

Plan hau definitzeko, funtsezkoa izan da egungo arau
esparrua erreferentziatzat hartzea. Erakunde publikoek
telekomunikazioen
arloan
esku
hartzeko,
Europako
Batzordearen eta Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalaren eskumeneko agintariek eta Telekomunikazioetako
eta Azpiegitura Digitaletako Estatuko Idazkaritzak zehazten
dituzten inguruko baldintzak bete behar dira une oro. Horrela,
hartzen diren neurriak ahalik eta sendoenak izanen dira, eta
bat etorriko dira indarreko arauekin; gainera, neurri horien
egonkortasun juridikoa bermatuko da.

ZER DA BANDA ZABALA?
Banda zabala edo banda zabaleko zerbitzuak, oro har,
abiadura handiko komunikazio elektronikorako zerbitzu
gisa definitzen dira. Banda zabaleko zerbitzuek ezaugarri
espezifikoko hainbat soluzio teknologiko dituzte; horien artean,
konexio iraunkorra, tarifa lauaren mekanismoak eta sarbideak
nabarmendu behar dira, sarbide soluzio tradizionalen bidez
(banda estua) eman ezin diren hainbat zerbitzuri eusteko
adina datu transmititzeko abiadura dutenak.
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ZERGATIK BEHAR
ZUZENTZAILE BAT?

DA

BESTE

PLAN

Azken lau urteetan, BZPZ 2021 planari esker, Nafarroako
banda zabaleko zerbitzuen aurrerapena nabarmena izan
da. Sektore publikotik banda zabaleko sareak bultzatzeak
eta administrazio konektatuaren aldeko apustuak Nafarroa
lurralde konektatu gisa haztea ahalbidetu dute, baita Foru
Komunitateko eskualdeen arteko egituraketa hobetzea ere.
Horri esker, gure Foru Komunitatean eten digitala hausteko
lanean jarraitzeko oinarriak sortu ahal izan dira, eskualdeko
biztanle guztiei banda zabaleko sareetara sartzeko aukera
berdintasuna emanda.
Hala ere, oraindik lana dago egiteko. Horregatik,
Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza
Nagusiak banda zabalerako plan zuzentzaile berria
diseinatzeko eta gauzatzeko lan egin du. Planaren izena
«Banda Zabalerako Plan Zuzentzailea II: Pertsonak Konektatzen
(2021-2024) (BZPZ II)» da, eta haren helburu nagusia da, 2024.
urtean, Nafarroako biztanle guztiek kalitatezko 30 Mbps-ko
banda zabalerako sarbidea izatea gutxienez. Kalitate hori
Telekomunikazioetako eta Azpiegitura Digitaletako Estatuko
Idazkaritzak (SETID) ezarritako irizpideen arabera zehaztuta
dago.

Hori lortzeko, aurreko planaren garapenean bezala,
Nafarroako Gobernuak bere ustez planean inplikatuta egon
behar duten eragile guztiak izanen ditu: toki erakundeak,
mankomunitateak, tokiko ekintza taldeak, enpresa elkarteak,
telekomunikazio operadoreak, etab. Izan ere, eskualde eta
toki ekintza koordinaturik gabe, Nafarroako eremu asko
abiadura handiko banda zabalik gabe geratuko dira etorkizun
hurbilean.
Aurreko plana garatzean lortutako esperientziari eta plan
horren esparruan hartutako neurriei esker, Nafarroaren
egoera orokorra hobetzeaz gain, esperientzia gisa ere balio
izan dute, planaren helburuak lortzeko oso baliagarriak izan
direla erakutsi duten jardueren ikuspegi zehatzagoa izateko.
Hori dela eta, plan hau hartutako esperientziaren ikuspegitik
lantzen da, landa eremu txikienak erdigunean jarrita; izan ere,
eremu horietan jarraitu behar da lanean, Nafarroako zenbait
udalerritan oraindik dagoen eten digitala hausteko.
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Lan esparru horretan, aurreko planaren jarraipena
izateaz gain, Nafarroari Europak 2025. urterako ezarritako
helburuetara iristen lagunduko dioten oinarriak ezartzeko
tresna da BZPZ II:

01.

02

03.

Eragile sozioekonomiko nagusi guztiek, ikerketa
zentroek eta garraio korapiloek, zerbitzu publikoen
hornitzaile guztiek, hala nola ospitaleek eta administrazioek,
eta teknologia digitalen mende dauden enpresek oso
abiadura handiko konektibitatea izan behar dute (gigabit
motakoa; hau da, erabiltzaileei segundoko gigabit bat
kargatzeko/deskargatzeko aukera emanen diena).

Europako etxe guztiek, bai landakoek bai hirikoek,
100 Mbps-tik gorako deskarga abiadura eskaintzen duen
konektibitatea izan behar dute, 1 Gbps-ra (1.000 Mbps)
heltzen ahal dena.

Hirigune guztiek, baita errepide eta trenbide
nagusiek ere, 5G estaldura iraunkorra izan behar dute

PLAN BERRIAREN ABIAPUNTUKO EGOERA.
NAFARROAKO BANDA ZABALAK AZKEN
URTEOTAN IZAN DUEN BILAKAERA.
Plan honen abiapuntua aurreko planaren hasieran genuen
egoerarekin alderatzen badugu, ikusiko dugu gaur egungo
egoera oso bestelakoa dela eta hobera egin duela. Gaur
egun, Nafarroaren egoera nabarmen hobetu da banda
zabaleko sareen estaldurari dagokionez, eta, oraindik
Nafarroako biztanle guztiek 30 Mbps-tik gorako sareak
izatea lortu ez badugu ere, biztanleria geotipoaren mailan
eta egituraketaren mailan mugatzea lortu dugu. Gaur egun,
banda zabaleko eten digitalaren arazoa 500 biztanletik
beherako udalerrietan dago nagusiki, eta, bereziki, 200
biztanletik beherako udalerrietan.
Hurrengo grafikoan, 30 Mbps-tik eta 100 Mbps-tik gorako
banda zabaleko zerbitzuen estaldurak azken urteetan izan
duen bilakaera erakusten da. Bertan, lehen aipatu dugun
estalduraren hazkundea ikus daiteke.

(hari gabeko komunikazio sistemen bosgarren belaunaldia).
Tarteko helburu gisa, 2020an, 5G estaldurak komertzialki
eskuragarri egon behar du EBko estatu kide bakoitzeko hiri
nagusietako batean.2020.
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NAFARROAKO ESTALDURAREN BILAKAERA, ABIADURAREN
ARABERA. SETIDREN DATUAK

30Mbps
100%

100Mbps

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
2015

2016

2017

2018

2019

2020

NAFARROAKO SARE FINKOEN ESTALDURAREN BILAKAERA
2015

2016

2017

2018

2019

2020*

30Mbps

%72,90

%74,30

%83,80

%93,90

%96,20

%97,71

100Mpbs

%68,20

%69,20

%78,50

%80,10

%81,20

%90,52

* Nafarroako Gobernuaren datuak
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≥ 30 MBPS-KO ESTALDURA, BIZTANLERIA ENTITATE BEREZIEN
GEOTIPOEN ARABERA. (2016) – NAFARROA

Gainera, abiaduraren hazkunde hori
Nafarroako NLEko azpieremu guztietan eta
tamaina guztietako udalerrietan gertatu
da. Hurrengo grafikoek erakusten dute zein
den estalduraren gaur egungo egoera,
≥ 30 Mbps eta ≥ 100 Mbps abiaduretan.
Gorriz markatuta dagoen eremuan ikusten
denez, estaldurarik gabeko udalerrien
kopurua murriztu ez ezik, udalerri handienen
eta txikienen estaldura ehunekoen arteko
aldea ere murriztu egin da.

≥ 30 MBPS-KO ESTALDURA, BIZTANLERIA ENTITATE BEREZIEN
GEOTIPOEN ARABERA. (2019) – NAFARROA
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≥ 100 MBPS-KO ESTALDURA, BIZTANLERIA ENTITATE BEREZIEN
GEOTIPOEN ARABERA. (2016) – NAFARROA

Egoera oso bestelakoa da 2016ko grafikoak
ikusten baditugu; izan ere, estalduraren
ehunekoa txikiagoa izateaz gain, alde
handia zegoen bai 1.000 biztanletik
beherako bai 2.000 biztanletik beherako
udalerrietako estalduraren ehunekoan,
tamaina
handiagoko
udalerriekin
alderatuta.

ZERBITZU FINKOKO SAREEN ≥ 100 MBPS-KO ESTALDURAREN
PROSPEKTIBA, BIZTANLERIA ENTITATE BEREZIEN GEOTIPOEN ARABERA

Beraz, Telekomunikazioetako eta Azpiegitura
Digitaletako Estatuko Idazkaritzak (SETID)
bere urteko txostenetan argitaratutako
grafiko horiek argi eta garbi erakusten
dute banda zabaleko eten digitalaren
egoera 1.000 biztanletik beherako
udalerrietan dagoela; bereziki, 500
biztanletik beherako eta 100 biztanletik
beherako udalerrietan. Udalerri horiek
duten
tamainagatik
eta
banaketa
geografikoagatik, operadoreek zerbitzua
zabaltzeko bideragarritasun ekonomikoa
zailtzen dute.
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2020KO
EKAINA,
NAFARROAKO
GOBERNUA

Informazio hori modu grafikoagoan
aztertzen badugu, hurrengo grafikoetan
2020ko ekainean Nafarroan zegoen
estalduraren egoera erakusten da. Mapa
horiek egiteko informazioa gaur egun
Nafarroan banda zabaleko zerbitzuak
eskaintzen
dituzten
operadoreek
Nafarroako
Gobernuari
emandako
datuei esker bildu da, eta egun gure Foru
Komunitatean dagoen benetako estaldura
islatzen dute. Gaur egun 30 Mbps-tik
gorako zerbitzuak dituzten udalerriak
beltzez daude adierazita. Data horretan
30 Mbps-tik gorako banda zabaleko
zerbitzurik ez zuten udalerriak biztanle
kopuruaren arabera banatu dira. Horri
esker, estalduraren egoera ikusi ez ezik,
ikus dezakegu gaur egun banda zabaleko
zerbitzurik ez duten udalerriak 1.000
biztanletik beherakoak direla; batez ere,
200 biztanletik beherakoak.

≥ 30 MBPS-KO ESTALDURA DUTEN GUNEAK
NGA BANDA ZABALIK EZ DUTEN GUNEAK
> 3.000 BIZTANLE
1.000-3.000 BIZTANLES
200-1.000 BIZTANLE
< 200 BIZTANLE
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Mapa hori bera 2016ko datuekin erakusten
badugu, oso modu bisualean ikusten da
lehen Interneterako sarbidea duten etxeen
ehunekoa hobetzeari buruz aipatu dena,
bai eta hobekuntza hori Nafarroako eremu
zehatzetan edo udalerri handiagoetan
bakarrik ez egiteko aukera emanez lortu
den egituraketari buruz aipatu dena ere.
Lehen azaldu bezala, egia da oraindik ere
banda zabalaren gabezia handia dagoela
200 biztanletik beherako udalerrietan.
Hala ere, etena murriztu ahal izan da, eta
plan honetan lanean jarraitu beharko da,
erabat ezabatzeko.

2016

GOBIERNO
DE NAVARRA

Udalerrietan gaur egun dagoen eta 2016an
zegoen egoera aztertu ondoren, mapa
hauetan, 30 Mbps-tik eta 100 Mbps-tik
gorako banda zabaleko sareen estalduraren
ehunekoaren egoera erakusten da.

≥ 30 MBPS-KO ESTALDURA DUTEN GUNEAK
NGA BANDA ZABALIK EZ DUTEN GUNEAK
> 3.000 BIZTANLE
1.000-3.000 BIZTANLE
200-1.000 BIZTANLE
< 200 BIZTANLE
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30MBPS-TIK GORAKO BANDA ZABALEKO
SAREEN ESTALDURA, 2020KO EKAINEAN

100 MBPS-KO BANDA ZABALEKO SAREEN
ESTALDURA, 2020KO EKAINEAN

BIZTANLERIK GABEKO GUNEA
% 0KO ESTALDURA
% 30 ETA % 70 ARTEKO ESTALDURA
% 70 ETA % 100 ARTEKO ESTALDURA
% 70 ETA % 100 ARTEKO ESTALDURA

30Mbps-tik gorako banda zabaleko sareen estaldura, 2020ko ekainean
(VDSL sareak kontuan hartu gabe), Nafarroako Gobernuak lortutako
datuen arabera.

100 Mbps-ko banda zabaleko sareen estaldura, 2020ko ekainean (FTTH
edo HFC), Nafarroako Gobernuak lortutako datuen arabera.
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Azterketa hau osatzeko, zehatz-mehatz aztertuko ditugu Nafarroan gaur
egun dauden estaldura zifrak. Nafarroako Gobernuak bildu dituen datuen
arabera, hau da Nafarroako egoera, 2020ko ekainean:
•

Nafarroako biztanleen % 90,52k 100 Mbps-tik gorako sareetarako
sarbidea du, 2020ko uztailean. Horrek erakusten du 2019ko ekainean
ministerioak eman zituen datuak hobetu direla eta, azken urtean,
horrelako sareen ezarpenak joera positiboa izan duela Nafarroan.
Hobekuntza hori, neurri handi batean, 2021eko BZPZ planean jasotako
eskualde ekimenei esker izan da.

•

Nafarroako biztanleen % 97,71k 30 Mbps-tik gorako sareetarako
sarbidea du. Biztanle horiek Nafarroako 950 BEBetatik 667 BEBtan
daude.

•

Dena den, datu guztiak ez dira positiboak. Oraindik ere, Nafarroako
biztanleen % 2,29k (14.000 nafar baino gehiago) ez dute banda
zabaleko sareetarako sarbiderik. Biztanleak 283 BEBtan daude
banatuta, eta horrek erakusten du biztanleak oso sakabanatuta daudela
estaldurarik gabeko udalerri horietan.
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Datu orokor horiek eta banda zabaleko sareen estaldura
udalerrietako biztanle kopuruaren arabera bereizten baditugu, honako hau ikusiko dugu:
•

•

•

3.000 biztanletik gorako udalerriek 100 Mbpstik gorako banda zabaleko sareen estaldura
dute.
1.000 eta 3.000 biztanle bitarteko udalerrien
kasuan, biztanleen % 92,76k 100 Mbps-tik gorako banda zabaleko sareetarako sarbidea du;
95,49k, 30 Mbps-tik gorako sareetarako sarbidea,
eta tamaina horretako udalerrietako biztanleen
% 4,51k (gutxi gorabehera 3.600 biztanle) ez du
30 Mbps-tik gorako banda zabaleko sareetarako sarbiderik.
1.000 biztanletik beherako udalerrietan, egoera
ez da hain ona. Tamaina horretako udalerrietako
biztanleen % 33,26k 100 Mbps-tik gorako banda zabaleko sareetarako sarbidea du; % 86,61ek,
30 Mbps-tik gorako sareetarako sarbidea, eta
% 13,39k (11.000 biztanlek baino gehiagok) ez
du banda zabaleko sareetarako sarbiderik.

100 MBPS
30 MBPS
NGARIK GABE

Nafarroako biztanle guztien estaldura,
Nafarroako Gobernuak lortutako datuen
arabera

Biztanleriaren estaldura 1.000 eta 3.000
biztanle arteko udalerrietan

2020KO DATU
OROKORRAK

1.000 < X < 3.000 BIZTANLEKO
UDALERRIAK (2020)

640.790
950

79.785
42

Biztanleak
BEB

Biztanleak
BEB	 	 

100 Mbps duten BEBak		
100 Mbps duten biztanleak

152
580.043

%16
90,52

100 Mbps duten BEBak		
100 Mbps duten biztanleak

37 %88,10%
74.010
%92,76

30 Mbps duten BEBak		
30 Mbps duten biztanleak		

667
626.146

%70,21
%97,71

30 Mbps duten BEBak		
30 Mbps duten biztanleak		

39
76.186

%92,86
%95,49

NGArik ez duten BEBak		
NGArik ez duten biztanleak

283
14.644

%29,79
%2,29

NGArik ez duten BEBak		
NGArik ez duten biztanleak

3
3.599

%7,14
%4,51
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100 MBPS

11.045 biztanle horiek bizi diren udalerrien tamaina
zehatzago aztertuz gero, honako hau ikusiko dugu:

30 MBPS
NGARIK GABE

1.460 biztanle (% 13,21) 500 eta 1.000 biztanle
arteko udalerrietan daude.

•

1.771 biztanle (% 16,03) 200 eta 500 biztanle
arteko udalerrietan daude.

•

7.814 biztanle (% 70,75) 200 biztanletik beherako udalerrietan daude.

Beraz, argi dago 200 biztanle baino gutxiagoko
udalerrietan dagoela Nafarroako banda zabaleko
eten digitalaren arazorik handiena.

Biztanleriaren estaldura 1.000
biztanletik beherako udalerrietan

Biztanleriaren estaldura 200
biztanletik beherako udalerrietan

X < 1.000 BIZTANLEKO
UDALERRIAK (2020)

200 BIZTANLE BAINO GUTXIAGOKO
UDALERRIAK (2020)

82.488
871

37.373
766

Biztanleak
BEB	 	 

•

Biztanleak
BEB

100 Mbps duten BEBak		
100 Mbps duten biztanleak

78
27.516

%8,96
%33,36

100 Mbps duten BEBak		
100 Mbps duten biztanleak

27
2705

%3,52
%7,24

30 Mbps duten BEBak		
30 Mbps duten biztanleak		

591
71.443

%67,85
%86,61

30 Mbps duten BEBak		
30 Mbps duten biztanleak		

494
29559

%64,49
%79,09

NGArik ez duten BEBak		
NGArik ez duten biztanleak

280
11.045

%32,15
%13,39

NGArik ez duten BEBak		
NGArik ez duten biztanleak

272
7814

%35,51
%20,91

200 biztanle baino gutxiagoko udalerrien egoera zehatz-mehatz aztertuz gero, honako hau ikusiko dugu:
•

Tamaina horretako udalerrietako biztanleen
% 7,24k 100 Mbps-tik gorako banda zabaleko
sareetarako sarbidea du.

•

Tamaina horretako udalerrietako biztanleen
% 74,09k 30 Mbps-tik gorako banda zabaleko
sareetarako sarbidea du.

•

% 20,91k (7.814 biztanle inguru) ez du banda
zabaleko sareetarako sarbiderik.
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2. PLANAREN ARDATZ
ESTRATEGIKOAK
LANERAKO
LABURPEN
HONEN
HASIERAN
ADIERAZI DUGUN BEZALA, GAUR EGUN INORK
EZ DU ZALANTZARIK BELAUNALDI BERRIKO
BANDA ZABALEKO ZERBITZUETARAKO SARBIDEA
FUNTSEZKOA DELA LURRALDE BATEKO BIZTANLEEN
ETA HAIEN ENPRESA EHUNAREN GARAPEN
SOZIAL ETA EKONOMIKORAKO.
GARRANTZITSUA DA HORI AZPIMARRATZEA; IZAN
ERE, KALITATEZKO BANDA ZABALEKO ZERBITZUAK
IZATEAK IKT ZERBITZU AURRERATUAK ESKURATZEKO
AUKERA EMATEN DIE HERRITARREI ETA ENPRESEI,
ETA ZERBITZU HORIEK BEREN BIZI KALITATEA ETA
INDUSTRIA LEHIAKORTASUNA MANTENTZEN ETA
HOBETZEN LAGUNTZEN DIETE.
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Nafarroako Banda Zabalerako 2021eko Plan Zuzentzailean,
jarduketa ildo nagusiak 2016. urtean Nafarroan belaunaldi
berriko banda zabalerako sarbideari dagokionez zeuden
lurralde desoreka handiak murriztera bideratu dira,
herritarrek, enpresek eta Administrazioak berak (ikastetxeak,
ospitaleak, osasun zentroak...) sarbidea izan dezaten.
Horretarako, eta Nafarroako Lurralde Estrategiarekin (NLE)
bat etorriz, lurraldea egituratzearen alde eginez banda
zabaleko estaldura handitzeko neurriak diseinatu ziren,
estaldura helburuak betetzeko eta, aldi berean, estaldura
hori estrategia horretan zehaztutako arlo eta azpieremu
guztietara irits zedin lortzeko.
BZPZ II planak aurreko planean lortutako aurrerapenak
baliatuko ditu, eta lurraldearen egituratze-maila handitu nahi
du, azpieremu mailan eta udalerri mailan errealitate bihurtu
arte. Horrela, azken urratsa eginen da: banda zabaleko
zerbitzuak herritar guztiei zabaltzea, 2024an, nafar guztiek
30 Mbps-tik gorako banda zabaleko sareetarako sarbidea
izanen dutela bermatuta.

(https://avancedigital.gob.es/eu-es/Participacion/Paginas/
Cerradas/PEBA-NGA-2019-2021.aspx). Kontsultak zehatzmehatz zehazten du zer hartzen den gutxienez 30 Mbpsko abiaduratzat eta zer baldintza bete behar dituzten sare
horiek abiadura handiko banda zabaleko saretzat hartzeko.
Txosten horretan zehazten dira sare kableatuetarako eta hari
gabeko sareetarako eskakizunak, eta sare horiek abiadurari
eta fidagarritasunari dagokienez bete behar dituzten
gutxieneko baldintzak ezartzen dira.
Beraz, helburu nagusi horrekin, Banda Zabalerako II. Plan
Zuzentzaileak bat egiten du Europarako Merkatu Digital
Bakarrerantz aurrera egiteko Europako estrategiekin, eta, era
berean, 2024rako helburu batzuk ezartzen ditu, Nafarroa,
2025. urtean, Europarako zehaztu diren erronkei heltzeko
egoeran egon dadin.
Erronka horri heltzeko, BZPZ II plana 4 ardatz estrategikotan
dago egituratuta (lurraldearen egituraketa, biztanleak,
Administrazio Publikoa eta enpresa ehuna), eta zenbait
helburu estrategiko eta jarduketa ildo hartzen ditu oinarritzat.

Dokumentu honen hasieran adierazitako kalitatezko banda
zabaleko sareen kontzeptuari dagokionez, gutxienez
30 Mbps-ko banda zabaleko sareak zer diren erabakitzeko,
Ekonomia eta Enpresa Ministerioak Aurrerapen Digitalerako
Estatuko Idazkaritzaren bidez (horiek dira ministerioaren eta
idazkaritzaren izendapenak dokumentua argitaratu denean)
belaunaldi berriko banda zabala hedatzeko programari
buruzko (PEBA-NGA) jendaurreko kontsultan –2019-2021
aldian– zehaztutakoa hartuko da kontuan.
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Plan zuzentzaile berri honetan, ardatz estrategiko horiek
berrikusi eta egokitu egin dira Nafarroako Banda Zabalerako 2021eko Plan Zuzentzailea egin zenetik sortu diren behar berrietara, bai eta Europar Batasunak Europako Merkatu Digital Bakarraren esparruan ezarritako konektibitate
beharretara ere. Jarraian, BZPZ berria osatzen duten lau
ardatzetan ezarritako helburuak zehaztuko dira.

LURRALDEA
EGITURATZEA
Herritarrek eta enpresek banda
zabaleko zerbitzuak eskuratzeari
dagokionez dauden lurralde
desorekak murriztea. Nafarroako
eskualdeetan banda zabaleko
zerbitzuak zabaltzea sustatzen
duten ekimenen alde egitea.

HERRITARRAK

Nafarroako herritar guztiei
banda zabalerako sarbidea
bermatzea, haien kokapena
edozein dela ere, kalitatezko
banda zabaleko sareen alde
eginda.

ADMINISTRAZIO
PUBLIKOA

ENPRESA
EHUNA

Administrazioak herritarrei
ematen dizkien zerbitzuak
hobetzea, kostuak
optimizatzearen eta
digitalizazioaren alde eginda.

Banda zabalarekin Nafarroako
industria-sarea garatzen
laguntzea, banda zabaleko
sareak zabalduta Nafarroako
industrialdeetan, jarduera
ekonomikoko eremuetan, interes
turistikoko eremuetan eta zentro
teknologikoetan.
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3. PRINTZIPIO
ESTRATEGIKOAK
AURREKO PLANAREN GARAPENEAN AGERIAN GERATU
DEN BEZALA, NAFARROAN BELAUNALDI BERRIKO BANDA
ZABALAREN ESTRATEGIA PROPIOA IZATEA, EUROPAKO
BATZORDETIK EZARTZEN DIREN HELBURUAK BETE BEHARRA
KONTUAN HARTUTA, FUNTSEZKOA DA NAFARROAN
BANDA ZABALEKO ZERBITZUEN HEDAPENA BULTZATZERA
BIDERATUTAKO JARDUERA PUBLIKOAK KOORDINATZEKO
ETA GURE FORU KOMUNITATEAN DAGOEN ETEN DIGITALA
EZABATZEKO.
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Esparru horretan, tokiko eta eskualdeko agintari publikoek
eginkizun garrantzitsua dute belaunaldi berriko sareak (NGA)
hedatzen laguntzeko eta sustatzeko orduan, bai landa
eremuetan bai hiri eremuetan. Eginkizun hori betetzeko,
ezarritako printzipio estrategiko batzuk erabili behar dira
gida gisa, eta printzipio horiek izanen dira arestian aipatutako
helburuak lortzeko beharrezkoak diren jarduketak definitzeko
oinarria.
Beraz, Banda Zabalerako II. Plan Zuzentzailearen oinarri diren
ildo estrategikoak funtsezko laguntza tresna izanen dira
berriz ere, ezarritako helburuak lortzeko beharrezkoak diren
jarduketa planak definitzeko ez ezik, gai kritikoei buruzko
erabakiak hartzeko eta Nafarroako Gobernuak datozen 4
urteetan egin behar dituen jarduketak planifikatzeko eta
lehenesteko.
Jarraian, aurreko planaren ardatz izan ziren ildo estrategikoak
zerrendatzen dira; BZPZ II planaren ardatz izanen dira, baita
ere.

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK, PLANAREN
ERAGILEAK

Administrazio Publikoak gidatu behar du banda zabalaren
estrategia, eta onura ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa
orekatzea bilatzen duen ikuspegi estrategikoa eman behar
dio. Gainera, ahalik eta babes politiko eta instituzional
handienarekin egin behar du, gauzatu behar diren ekintzak
legitimatuta eta inplikatutako eragile guztien konpromisoa
jasota, ahaztu gabe Administrazioaren funtsezko rola,
planaren
garapenak
ekarriko
duen
aurrekontuaren
kudeatzaile den aldetik. Gainera, administrazio publikoak giro
erregulatzaile egonkor eta aurreikusgarri bat sortu behar du,
belaunaldi berriko sareak hedatzeko orduan egin behar den
inbertsio handiari ekiteko inbertitzaile pribatuek behar duten
segurtasun juridikoa emateko.

LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUAREN
AHALMENA AZTERTZEA.
Konponbideak eskaintze aldera, administrazio publikoek (Espainiako Gobernuak, Nafarroako Gobernuak eta tokiko
erakundeek) telekomunikazio operadoreei eremu horietara iristeko interesa pizteko formula posible guztiak aztertu
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behar dituzte, egin behar diren inbertsioen zati bat beren
gain hartu behar duten formulak barne, betiere Telekomunikazioen Lege Orokorrak ezartzen duen lege esparruaren
barruan. Zehazki, lankidetza publiko-pribatuan oinarritutako
estrategiek, planaren helburuak betetzea errazten badute,
inbertsioak eta horiei lotutako arriskua sektore pribatuarekin
partekatuta, aukera emanen dute azken belaunaldiko azpiegiturak garatzean efizientzia handiagoa izateko, azpiegitura
horiek gauzatzeko eta sektore publikotik lor daitezkeen sinergiak eta sektore pribatuaren ezagutza eta esperientzia hobeki aprobetxatzeko.

JADA BADIREN AZPIEGITURAK BALIATZEA.
Nahitaezkoa da jada badiren azpiegiturak berrerabiltzera
bideraturiko neurriak sustatzea, baita interes publikoko
beste zerbitzu batzuenak ere (ura, elektrizitatea, gasa,
argiteria, etab.). Bestetik, obra zibil berriak egiteko orduan
kostuak murrizten edo oztopoak gainditzen badira, oinarrizko
beste azpiegitura batzuen hedapenarekin sinergiak lortuz,
modu esanguratsuan lagundu daiteke banda zabaleko
sareak azkarrago eta zabalago hedatzen eta hedapena
eraginkorrago bihurtzen.

AZPIEGITURA INBERTSIOAK LEHENESTEA.
Banda zabaleko telekomunikazio sare batek azpiegitura
pasiboa (kanalizazioak, hodiak, mastak, etxolak, kableak,
etab.) eta azpiegitura aktiboa (sareko elektronika, zuntz
optikoko goiburuko ekipoak, konexio ekipoak, etab.) behar
ditu. Telekomunikazio azpiegitura pasiboak aktibo iraunkorra
dira. Behin hedatuta daudenean, hamarkadak iraun
ditzakeen bizitza ekonomikoa dute. Aldiz, ekipo aktiboak azkar
zaharkitzen dira, elektronika bera zahartzen delako eta gaur
egun aldaketak abiadura bizian ematen direlako. Gainera,
eskuragarritasun eta/edo azpiegitura pasiboen kostu hori da,
hain zuzen ere,gaur egun belaunaldi berriko telekomunikazio
sareen hedapenak duen abiaburuko oztopo nagusia.
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herritarrei ematen dizkien zerbitzuak hobetzearen eta
enpresen eta ekintzaileen konektagarritasuna hobetzearen
ikuspegitik.

AZPIEGITURA ESKALAGARRIETAKO
INBERTSIOAK LEHENESTEA.
BZPZ II planaren estrategia bat (aurreko planaren estrategia
ere izan zen) honako honetan oinarritzen da: lurraldea
egituratzeko eta eten digitaleko egoeretan erortzea
saihesteko, komenigarriagoa da banda zabal eskalagarriko
azpiegituretan inbertitzea, etorkizunean gaitasun handiagoa
eskatzen bada, hari erantzuteko. Banda zabalaren beharrak
handitzen jarraituko du, erabiltzaile eta zerbitzu berri gehiago
dauden heinean, eta horrelako plan bat gauzatzeko hainbat
urte behar direnez, azpiegiturak denbora gutxian zaharkituta
geratzea saihestu behar da.

SARE IREKIENTZAKO EUROPAKO
ZUZENTARAUA ERRESPETATZEA
Europako Batzordeak ezarritako jarraibideen arabera, funts
publikoz lagunduriko azpiegituren eraikuntza eraginkortasun
eta neutraltasun teknologikoko printzipioen arabera gidatu
behar da, guztiaren gainetik interes publikoa sarituz eta sare
irekien azpiegiturak lehenetsiz, operadoreei aukera emanda
horiek berdintasunez eta diskriminaziorik gabe baliatzeko,
azken erabiltzaileei zerbitzuak emateko orduan.

BANDA ZABAL ULTRALASTERRAREN
HEDAPENAK LEHENESTEA.
Plan berri honetarako proposatutako helburu orokorren
arabera, banda zabal ultralasterreko azpiegituren hedapena
ez da ulertu behar soilik Europako Agenda Digitaletik eta
Europako Batzordeak 2025erako ezarri dituen helburuetatik
eratorritako biztanleen estaldurako helburuak betetzearen
ikuspegitik, baizik eta lurraldea egituratzearen, Administrazioak
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ESTRATEGIA
SEKTORE PUBLIKOAREN LIDERGOA
LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUAK
AZTERTZEA, NGA SAREEN HEDAPENAK
SUSTATZEKO
AZPIEGITURA INBERTSIOAK
LEHENESTEA
ORAIN DAUDEN AZPIEGITURAK AHALIK
ETA GEHIEN BALIATZEA LEHENESTEA
AZPIEGITUREN ESKALAGARRITASUNA,
ORAINGO ETA ETORKIZUNEKO
BEHARREI ERANTZUTEKO
BANDA ZABAL ULTRALASTERRAREN
HEDAPENA LEHENESTEA
NEUTRALTASUN TEKNOLOGIKOA ETA
SARE IREKIAK
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4. PLANAREN
HELBURUAK
BZPZ II PLANAK AURREKO PLANEAN EGINDAKO
JARDUKETAK APROBETXATUKO DITU BANDA ZABALEKO
ZERBITZUAK HERRITAR GUZTIEI ZABALTZEKO, 2024AN
NAFAR GUZTIEK 30 MBPS-TIK GORAKO BANDA
ZABALEKO SAREETARAKO SARBIDEA IZAN DEZATEN.
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PLANAREN HELBURUAK
Ardatz estrategikoa

Helburu estrategikoa

Lurraldea egituratzea
eta eten digitala
murriztea

LURRALDEA
EGITURATZEA

Helburu espezifikoa

ID

NLEko azpieremu bakoitzean egituratze-maila handiena duen
biztanleria entitateak konexio puntu bat izanen du –banaketa sare
(backhaul) batera–, 1 Gbps-era heldu daitezkeen eta gutxienez
100 Mbps dituzten NGA sareak konektatzeko egokia eta operadore
guztiei irekia (hori betetzen den NLEko azpieremuen ehunekotan
neurtua).

1

Egituratze-maila LAPen arabera esleituta duten biztanleria
entitate berezi guztiek banda zabal ultralasterreko estaldura
izanen dute (≥ 100 Mbps).

2

Banda zabal ultralasterreko estaldura (100 Mbps-tik gorakoa,
1 Gbps-era heltzeko gaitasunarekin) gutxienez ere biztanleen
% 30ek duten NLEko azpieremuen ehunekoa.

3

500 biztanle baino gehiagoko udalerri guztiek banda zabal
ultralasterra izanen dute (100 Mbps-tik gorakoa, 1 Gbps-era
heltzeko gaitasunarekin).

4

Jarduera ekonomikoko eremu guztiek konexio puntu bat izanen
dute –banaketa sare (backhaul) batera–, 1 Gbps-era heldu
daitezkeen 100 Mbps-tik gorako NGA sareak konektatzeko
egokia eta operadore guztiei irekia.

5
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PLANAREN HELBURUAK
Ardatz estrategikoa

Helburu estrategikoa

Biztanleen % 95ek
100 Mbps-tik gorako
sarbide sareen
estaldura du

HERRITARRA
30Mbps-ko estaldura
izatea

ADMINISTRAZIO
PUBLIKOAK

Nafarroako
Gobernuko egoitzen
konektibitatea
hobetzea

Helburu espezifikoa

ID

1.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietako biztanle
guztiek banda zabal ultralasterreko (100 Mbps-tik gorakoa,
1 Gbps-era heltzeko gaitasunarekin) sarbide sareen estaldura izan
dezatela lortzea.

6

200 eta 1.000 biztanle arteko udalerrietako biztanle guztiek
banda zabal ultralasterreko (≥ 100 Mbps) sarbide sareen
estaldura izan dezatela lortzea.

7

Nafarroako biztanle guztiek 30 Mbps-tik gorako banda zabaleko
sareetarako sarbidea izan dezatela lortzea.

8

Nafarroako Gobernuarentzat interes estrategikoa duten
gobernuaren egoitzek NGko sarerako zuntz optiko bidezko
konexioa izanen dute.

9

Nafarroako Gobernuaren egoitza guztiek 30 Mbps-tik gorako
konektibitatea izanen dute.

10

Sare publikoko ikastetxe guztiek gutxienez ere 100 Mbps
simetrikoko konektibitatea izanen dute.

11

Sare publikoko Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako
ikastetxe guztiek 300 Mbps simetrikotik gorako konektibitatea
izanen dute.

12

Oinarrizko eremuko osasun zentro nagusi guztiek, kontsultategi
nagusiek eta lehen mailako arretako sare publikoko etengabeko
arreta duten zentroek 100 Mbps-tik gorako konektibitatea izanen
dute.

13
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PLANAREN HELBURUAK
Ardatz estrategikoa

ENPRESA EHUNA

Helburu estrategikoa

Jarduera
ekonomikoko
guneetan
(industrialdeak eta
enpresa parkeak)
konektibitatea
hobetzea

Helburu espezifikoa

ID

Jarduera ekonomikoko guneetan (industrialdeak eta parke
teknologikoak) kokaturiko enpresa guztiek banda zabal azkarreko
sareetarako konexioa izanen dute (> 30 Mbps).

14

Jarduera ekonomikoko guneetan (industrialdeak eta teknologia
parkeak) kokaturiko enpresen % 90ek banda zabal ultralasterreko
sareetarako konexioa izanen du (≥ 100 Mbps).

15

Interes turistikoko toki eta udalerri guztiek banda zabal azkarreko
sareetarako konexioa izanen dute (≥ 30 Mbps).

16

Zentro teknologiko guztiek banda zabal ultralasterreko
sareetarako konexioa izanen dute (≥ 100 Mbps simetriko).

17
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5. ADIERAZLEAK
PLANAREN BILAKAERA ETA HORRETARAKO EZARRITAKO
HELBURU ESTRATEGIKOEN BETETZE-MAILA EBALUATZE
ALDERA, HORIETAKO BAKOITZERAKO ADIERAZLEAK
ZEHAZTU DIRA.
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ADIERAZLEAK
Helburu estrategikoa

LURRALDEA
EGITURATZEA
Lurraldea egituratzea eta
eten digitala murriztea

Helburu espezifikoa

2020ko
balioa

BZPZ II
planaren
helburua

IDa

NLEko azpieremu bakoitzean egituratze-maila handiena duen
biztanleria entitateak konexio puntu bat izanen du –banaketa sare
(backhaul) batera–, 1 Gbps-era heldu daitezkeen 100 Mbps-tik
gorako NGA sareak konektatzeko egokia eta operadore guztiei irekia
(hori betetzen den NLEko azpieremuen ehunekotan neurtua).

%92,50

%100

1

Egituratze-maila LAPen arabera esleituta duten biztanleria entitate
berezi guztiek banda zabal ultralasterreko estaldura izanen dute
(≥ 100 Mbps).

%74

%100

2

Banda zabal ultralasterreko (100 Mbps-tik gorakoa, 1 Gbps-era
heltzeko gaitasunarekin) estaldura gutxienez ere biztanleen % 30ek
duten NLEko azpieremuen ehunekoa.

%80

%100

3

500 biztanle baino gehiagoko udalerri guztiek banda zabal
ultralasterreko estaldura izanen dute (100 Mbps-tik gorakoa, 1 Gbpsera heltzeko gaitasunarekin).

%86,10

%100

4

Jarduera ekonomikoko gune guztiek konexio puntu bat izanen dute
–banaketa sare (backhaul) batera–, 1 Gbps-era heldu daitezkeen
100 Mbps-tik gorako NGA sareak konektatzeko egokia eta operadore
guztiei irekia.

%82,40

%100

5
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ADIERAZLEAK
Helburu estrategikoa

HERRITARRA
Biztanleen % 95ek
100 Mbps-tik gorako
sarbide sareen estaldura
du

HERRITARRA

Helburu espezifikoa

2020ko
balioa

BZPZ II
planaren
helburua

IDa

1.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietako biztanle guztiek
banda zabal ultralasterreko (100 Mbps-tik gorakoa, 1 Gbps-era
heltzeko gaitasunarekin) sarbide sareen estaldura izan dezatela
lortzea.

%98,97

%100

6

200 eta 1.000 biztanle arteko udalerrietako biztanle guztiek banda
zabal ultralasterreko (≥ 100 Mbps) sarbide sareen estaldura izan
dezatela lortzea.

%55

%100

7

Nafarroako biztanle guztiek 30 Mbps-tik gorako banda zabaleko
sareetarako sarbidea izan dezatela lortzea.

%97,71

%100

8

Nafarroako Gobernuarendako interes estrategikoa duten gobernuko
bereko egoitzen %100ean NGko sarerako zuntz optiko bidezko
konexioa izanen dute.

%97,1

%100

9

Nafarroako Gobernuaren egoitza guztiek 30 Mbps-ko konektibitatea
izanen dute gutxienez.

%71,3

%100

10

Biztanle guztiek 30 Mbpsko estaldura izatea

ADMINISTRAZIO
PUBLIKOAK
Nafarroako Gobernuko
egoitzen konektibitatea
hobetzea
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ADIERAZLEAK
Helburu estrategikoa

ADMINISTRAZIO
PUBLIKOAK
Nafarroako Gobernuko
egoitzen konektibitatea
hobetzea

ENPRESA EHUNA
Jarduera ekonomikoko
guneetan (industrialdeak
eta enpresa parkeak)
konektibitatea hobetzea

2020ko
balioa

BZPZ II
planaren
helburua

Sare publikoko ikastetxe guztiek 100 Mbps simetrikoko konektibitatea
izanen dute gutxienez.

%79,5

%100

11

Sare publikoko Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako ikastetxe
guztiek 300 Mbps simetrikoko konektibitatea izanen dute gutxienez.

%71,8

%100

12

Oinarrizko eremuko osasun zentro nagusi guztiek, kontsultategi nagusiek eta
lehen mailako arretako sare publikoko etengabeko arreta duten zentroek
100 Mbps-ko konektibitatea izanen dute gutxienez.

%86,4

%100

13

Jarduera ekonomikoko guneetan (industrialdeak eta parke
teknologikoak) kokaturiko enpresa guztiek banda zabal azkarreko
sareetarako konexioa izanen dute (> 30 Mbps).

%84

%100

14

Jarduera ekonomikoko guneetan (industrialdeak eta teknologia
parkeak) kokaturiko enpresen % 90ek banda zabal ultralasterreko
sareetarako konexioa izanen du (≥ 100 Mbps).

%82,6

%95

15

Interes turistikoko toki eta udalerri guztiek banda zabal azkarreko
sareetarako konexioa izanen dute (> 30 Mbps).

%83,2

%100

16

Zentro teknologiko guztiek banda zabal ultralasterreko sareetarako konexioa
izanen dute (≥ 100 Mbps simetriko).

%72

%100

17

Helburu espezifikoa

IDa
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6. JARDUKETEN LABURPEN
KOADROA

JARDUKETAK
Ardatz
estrategikoa

LURRALDEA

HERRITARRA

ID_P

Programa

ID_A

Jarduketa ildoa

Helburu espezifiko
hauei eragiten die:

1

Eskaria gehitzea

1

Oinarrizko telekomunikazio azpiegiturak
ezartzen laguntzea, udal eta toki mailan

1-4

2

Tokiko azpiegiturak egokitzea eta
optimizatzea

2

Jarduerak koordinatzea

1-5

2

Tokiko azpiegiturak egokitzea eta
optimizatzea

3

NGA sareak hedatzen laguntzeko udal
araudia garatzea

1-5

2

Tokiko azpiegiturak egokitzea eta
optimizatzea

4

Toki erakundeentzako aholkularitza

1-4

3

Banda zabala landa eremura hedatzea

5

Belaunaldi berriko banda zabaleko
sareak hedatzeko laguntzak

6-8

3

Banda zabala landa eremura hedatzea

6

Eskarirako laguntzak. Eremu
sakabanatuetarako konektibitatea

8

3

Banda zabala landa eremura hedatzea

7

Udalerrietan banda zabaleko sareak
hedatzeko oztopoak murriztea

4

Nafarroako banda zabalaren jarraipena

8

Nafarroako banda zabalaren egoerari
buruzko behatokia

6-8

1-8, 14-17
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JARDUKETAK
Ardatz
estrategikoa

ADMINISTRAZIO
PUBLIKOAK

ID_P

ID_A

5

Nafarroako Gobernuaren egoitzen konektibitate
zerbitzuak hobetzea

9

5

Nafarroako Gobernuaren egoitzen konektibitate
zerbitzuak hobetzea

6

Jarduketa ildoa

Helburu espezifiko
hauei eragiten die:

Autoprestazio araubidean dauden
egoitzen konektibitatea hobetzea

9-13

10

Operadoreekin kontratatutako zerbitzuak
hobetzea

9-13

Nafarroako jarduera ekonomikoko guneetan
banda zabaleko konektibitatea hobetzea

11

Jarduera ekonomikoko gune txikietan eta
industrialdeetan banda zabaleko sarbide
sareak hedatzeko laguntzak

14-17

6

Nafarroako jarduera ekonomikoko guneetan
banda zabaleko konektibitatea hobetzea

12

Operadoreen presentzia puntuak sortzea

14-15

6

Nafarroako jarduera ekonomikoko guneetan
banda zabaleko konektibitatea hobetzea

13

Banda zabala sustatzea interes turistikoko
tokietan

16

7

Jarduera ekonomikoko guneetan oinarrizko
telekomunikazio azpiegiturak planifikatzeko tresnak
hobetzea

14

Industrialdeetan eta jarduera ekonomikoko
beste eremu batzuetan oinarrizko
telekomunikazio azpiegiturei buruzko
araudia garatzea

14-15

7

Jarduera guneetan oinarrizko telekomunikazio
azpiegiturak planifikatzeko tresnak hobetzea
buruzko dokumentazioa

15

Industrialdeetan eta jarduera
ekonomikokobeste eremu batzuetan
telekomunikazio azpiegitura eta zerbitzuen
eskuragarritasunari hobetzea eta
eguneratuta izatea

14-17

ENPRESA
EHUNA

Programa
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7. AURREKONTUAREN LABURPEN
KOADROA

PDBA II planak 17 milioi euroko aurrekontua izanen du datozen 4 urteetarako. Hurrengo
taulak aurrekontu zenbatespena jasotzen du, programa operatiboaren arabera.

JARDUKETAK
Zenbatekoa
guztira

2021

2022

2023

2024

Lurraldea egituratzea

4.661.000 €

2.223.000 €

841.000 €

831.000 €

766.000 €

Eskaria gehitzea

1.661.000 €

353.000 €

436.000 €

436.000 €

436.000 €

Azpiegituren ikuspegi bateratua

3.000.000 €

1.870.000 €

405.000 €

395.000 €

330.000 €

Sektore pribatua

1.490.000 €

525.000 €

315.000 €

325.000 €

325.000 €

Herritarrek banda zabalerako
sarbidea izatea

4.393.000 €

780.000 €

1.323.000 €

1.145.000 €

1.145.000 €

Banda zabaleko estaldura landa
eremura hedatzea

3.583.000 €

570.000 €

1.113.000 €

950.000 €

950.000 €

Nafarroako banda zabalaren
bilakaera

810.000 €

210.000 €

210.000 €

195.000 €

195.000 €

Sektore pribatua

955.000 €

230.000 €

405.000 €

160.000 €

160.000 €
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JARDUKETAK
Zenbatekoa
guztira

2021

2022

2023

2024

Administrazio publikoek banda
zabalerako sarbidea izatea

3.275.000 €

950.000 €

1.025.000 €

800.000 €

500.000 €

Nafarroako Gobernuaren
egoitzen konektibitate
zerbitzuak hobetzea

3.275.000 €

950.000 €

1.025.000 €

800.000 €

500.000 €

Enpresek banda zabalerako
sarbidea izatea

1.866.000 €

479.000 €

479.000 €

479.000 €

429.000 €

Jarduera ekonomikoko
guneetan banda zabaleko
konektibitatea hobetzea

1.866.000 €

479.000 €

479.000 €

479.000 €

429.000 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

500.000 €

125.000 €

125.000 €

125.000 €

125.000 €

Ekarpen publikoa

14.195.000 €

4.432.000 €

3.668.000 €

3.255.000 €

2.840.000 €

Ekarpen pribatua

2.945.000 €

880.000 €

845.000 €

610.000 €

610.000 €

17.140.000 €

5.312.000 €

4.513.000 €

3.865.000 €

3.450.000 €

Jarduera ekonomikoko
guneetan oinarrizko
telekomunikazio azpiegiturak
planifikatzeko tresnak hobetzea
Sektore pribatua

GUZTIRA
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PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA II

CONECTANDO PERSONAS 2021-2024
RESUMEN EJECUTIVO

BANDA ZABALERAKO PLAN ZUZENTZAILEA II
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LANERAKO LABURPENA

