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1. ZER DA BANDA ZABALA?
1.1 Zer da banda zabala?
Ekonomia eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioaren arabera:
Banda Zabala informazio kantitate handiak (datuak) modu iraunkorrean eta transmisioabiadura handiarekin garraiatzeko gaitasuna duen edozein sare da.
Banda zabaleko zerbitzurik ezagunena Internet da. Operadoreek telekomunikazioko
beste zerbitzu batzuekin merkaturatu ohi dute pakete berean; besteak beste, telefonia
finkoko zerbitzua, telefonia mugikorra eta telebista.
Banda zabaleko lehen sareen helburua zen Internet bidezko nabigazioa, posta
elektronikoak bidaltzea eta irudiak deskargatzea, eta hori guztia, neurri batean,
eskuragarri

zeuden

abiadurek

baldintzatuta.

Teknologia-iraultzak,

abiadura

areagotzeak eta telekomunikazio-zerbitzuak bateratzeak beraiekin ekarri dute banda
zabalak, gaur egun, edozein telekomunikazio-zerbitzuren euskarri izatea: Internet
bidezko nabigazioa, bideodeiak, lineako jokoak edo telebista.

1. irudia. Internet unibertsoa.
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1.2 Banda Zabaleko sareen bilakaera
Banda zabaleko kontzeptuak bilakaera izan du urteen poderioz, bai abiadurari
dagokionez, bai eman ditzakeen zerbitzuei dagokienez:
•

90eko hamarkadan, Internetera sartzeko lehenengo zerbitzuek telefono-sarea
zerabilten. Konektatzeko, modem analogikoa behar izaten zen. Abiadura 33
kb/s-koa zen.

•

2002an, “banda zabalez” hitz egiten hasi zen telekomunikazioko sare berriak
ezarri zirenean; orduan, abiadura 128 kb/s-tik 256 kb/s-ra edo 1 mb/s-ra (1
mb/s = 1.000 kb/s) pasa zen.

•

Telefono-linearen euskarri finko berean ADSL teknologia ezarri zen, 10 Mb/s-ko
abiadurak lortzea ahalbidetzen zuena.

•

Azken urteotan, sare finkoei dagokienez, ADSLa transmititzeko erabiltzen zen
kobre-parea zuntz optikoko sareekin ordezkatu da. Azpiegituraren bilakaera
horren ondorioz, konexio-abiadurak nabarmen handitu dira, eta 30, 50, 100 edo
600 Mb/s-ra iritsi dira.

Aldi berean, banda zabaleko sareetara sartzeko beste teknologia batzuk garatu dira;
horiek ez dituzte sare fisikoak erabiltzen, uhin erradioelektrikoak baizik, hala nola LTE
edo WiMAX sistema:
•

Nafarroan, 2004an egin zen ezagun Wimax sistema, banda zabalaren I.
planaren bidez Iberbandako sistema hedatu zenean. Sistema horrek 3 Mb/s-ko
sarbide-abiadurak ematen zituen; kopuru horiek oso gertu zeuden bere garaian
ADSLko linea finkoek eskaintzen zituztenetatik.

•

Denborarekin, emakida-aldia amaitu ondoren, Iberbandako sarea eguneratzeari
utzi zitzaion. Sartzeko abiadura 1 Mb/s eta 3 Mb/s artekoa izaten jarraitzen
zuen. ADSLaren abiadura, ordea, 10 Mb/s-ra igoa zen, eta, gainera, zuntz
optikoaren lehen eskaintzak agertu ziren.

•

Hala ere, espero izatekoa zen bezala, Wimax teknologia denborarekin hobetu
egin da, linea fisikoko teknologien erritmo berean. Estandar berriek 75 edo 100
Mb/s-ko abiadurak ere lortzen dituzte, zuntz optikoko lineetara parekatuz. Gaur
egun, Nafarroako irrati-operadoreek 30 eta 100 Mb/s arteko irrati-konexioak
lortzen dituzte.

Azkenik, azken 25 urteetan telefonia mugikorra garatu da; horrek iraultza ekarri du
komunikazioetan, eta terminal bakar baten bidez eskuragarri dauden telekomunikaziozerbitzu guztiak (ahotsa, datuak, telebista) bateratzen lagundu du neurri handi batean.
5

Lehenengo mugikorrak 90eko hamarkadan egin ziren ezagun, eta 19-20 kb/s-ko
abiadurara iristen ziren. Horixe izan zen lehen belaunaldia (“1G” belaunaldia). 2G
teknologiak SMSa gehitu zuen. 3G teknologiak Interneterako konexioa gehitu zuen;
horrek, nabigatzeko, postak irakurtzeko eta argazkiak egiteko aukera eman zuen. 4G
teknologiak eta, aurrerago, 4G+ teknologiak banda zabaleko teknologia gehitu zuen,
bideoak denbora errealean erreproduzitzeko (streaming), taldeko bideokonferentziak
egiteko edo errealitate areagoturako aukera ematen duena. Gaur egun, 4G sareek 20
mb/s-ko abiadura lor dezakete.

2. irudia. Komunikazio mugikorren historia laburra (iturria: Telefónica).

Gaur egun, Banda Zabaleko lau Internet-teknologia daude:
•

Linea fisikoa: zuntz optikoa eta, neurri apalagoan, ADSLa.

•

Uhin erradioelektrikoak: Wimax sare hobetuak eta 4G sistemak.

•

Satelitea: satelite bidezko konexioak.

1.3 Europako Agenda Digitala
Europarako Agenda Digitala Europa 2020 Estrategiak jasotzen dituen zazpi ekimen
enblematikoetako bat da. Estrategia hori Europako Batzordeak abiarazi zuen 2010eko
ekonomia-krisia gainditzeko eta kontinenteko gizartea eta ekonomia sendotzeko,
hazkunde-eredu adimendun, iraunkor eta berritzailea garatze aldera.
Zehazki, Europako Agenda Digitala 2010ean sustatu zen, Europako gizartea eta
ekonomia ezartzen ari diren aldaketa teknologiko garrantzitsuen aurrean egokitzeko.
6

Aldaketa horiek eragina dute gizarte-harremanetan, kudeaketan, administrazioarekiko
komunikazioan, hezkuntzan edo ekonomia-eredu digital berri baten garapenean.
Europako Agenda Digitalak 101 ekintza jasotzen ditu, 7 zutabetan multzokatuta.
Dokumentu honen xederako, hiru nabarmendu ditugu:
•

Interneterako sarbie azkarra eta ultra-azkarra:
Estatu kideek nahitaez bete behar dituzten Europako Zuzentarauen bidez,
Batzordearen helburua da Europako herritarrek 2020. urterako abiadura
handiko banda zabala izatea.

•

Telekomunikazioen merkatu bakarra.
Lege-esparru

erkide

bat

ezarriz,

hainbat

alderdiri

buruzkoa:

zerbitzu

unibertsala, roaming, ikus-entzunezko komunikazio-zerbitzuak, besteak beste.
•

Merkatu digital bateratua.
Linean egiten diren merkataritza-transakzio eta -eragiketa guztietarako espazio
digital bateratua sortzea; hau da, "Europako ecommerce merkatua" edo
"Europako" Administrazio elektronikoa abian jartzea. Horren adibide ditugu
besteak beste merkataritza elektronikoari, kontsumitzaileen babesari, lizitazioplataforma elektronikoei eta sinadura elektronikoari buruzko araudia.

3. irudia. Europako Agenda Digitala. Konektibitate-helburuak.

Banda zabalerako sarbideari dagokionez, 2010ean helburua zen 2020. urterako EBko
herritarren % 100 banda zabaleko linea batera konektatu ahal izatea, gutxienez 30
Mb/s-ko abiaduran, eta % 50, berriz, 100 Mb/s-ko abiaduran konektatu ahal izatea.
Ondoren, 2016ko irailean, Europako Batzordeak hasierako hiru helburu horiek hiru
proposamen berrirekin zabaldu zituen, EBn Interneterako konektagarritasuna hobetze
aldera.
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✓ 2005ean, gizarte- eta ekonomia-gune esanguratsu guztiek (hala nola ikastetxeak,
ikerketa-zentroak, ospitaleak, herri-administrazioak, IKT enpresak) Interneterako
sarbide ultra-azkarra eduki beharko dute: 1 gb/s-ko.
✓ 2025ean, EBko etxe guztiek gutxienez 100 mb/s-ko deskarga-abiadura eduki
beharko dute.
✓ 2025ean, hiri-eremu guztiek eta bide-azpiegitura nagusiek 5G-ko konektibitate
mugikorra eduki beharko dute. .

1.4 5G sareak. 5G sareak eta landa-ingurunea
5G sarea sare mugikorren bosgarren belaunaldia da. Internetera sartzeko prestazioak
nabarmen hobetzen ditu, eta ekonomia eta gizarte osoa irauliko duten zerbitzu berriak
garatzea ahalbidetuko du.
Jarraian

azaltzen

den

moduan,

Qualcomm

txipen

fabrikatzailearen

hitzetan,

“Teknologia mugikorrak pertsonak euren artean konektatzeko balio izan zuen. 5G
pertsonak inguruan duten guztiarekin konektatzea ahalbidetuko duen jauzi berri bat da”

4. irudia. Elkarrekiko lotura 5Garekin.

1.4.1 5Garen onurak
5Garen aurrerapen nagusik dira:
•

Banda-zabalera edo abiadura 10 gb/s-rainokoa, gaur egun merkatuan aurki
ditzakegun zuntz optikoko eskaintzarik onenak baino 10 bider azkarragoa.
Abiadura horrek aukera ematen du, adibidez, segundo gutxi batzuetan kalitate
handiko (4K) film bat deskargatzeko.

•

Itxarote-denbora (webgune baten erantzun-denbora) murriztea. Gaur egun
dagoen teknologiarik onenak 19 milisegundoko itxarote-denbora dauka. 5G
teknologiak tarte hori 5 milisegundora jaitsiko du. Horrek aukera emanen digu
8

denbora

errealean

konektatzeko.

Jarraian

azaltzen

den

bezala,

bideokonferentziak egiteaz eta online jokoekin denbora errealean jolasteaz
haratago, ezaugarri horrek ekipo elektronikoekin ia aldi berean komunikatzea
ahalbidetzen du.
•

Aldi berean konektatuta dauden gailu elektronikoen kopurua esponentzialki
igotzen da: ibilgailuak, sentsoreak, etxetresna elektrikoak (garbigailuak edo
hozkailuak,

kasurako),

zaintza-sistemak,

osasun-sentsoreak...

denbora

errealean konektatu ahal izanen dira eta informazioa partekatu ahal izanen
dute.
•

Zerbitzuaren erabilgarritasun hobea; izan ere, abiadura handitu beharrak eta
gailuei konektibitatea eman beharrak sareen fidagarritasuna hobetzea ekarriko
dute.

•

Energia-kontsumo txikiagoa.

1.4.2 5G eta 4.0 industria eta Gauzen Interneta
Azaldu dugun moduan, 5G sarea diseinatuta dago gailu gehiago denbora errealean
konektatzeko.
Bestalde, industria-sektorean egindako aurrerapenek elkarrekin konektatzeko gai diren
ekipo elektronikoak garatu dituzte, informazioa trukatzeko. Industria-ingurune horri “4.0
industria” deitu zaio, eta komunikazio-sare batera konektatzeko gai diren gailuei, berriz,
Gauzen Interneta (IoT).
Adibide batzuk egunerokoak dira, besteak beste: ibilgailuek edo mugikorrek dakarten
GPSa; suteak kontrolatzeko baso-sentsoreak; mugikorretik kontrolatzen diren sistema
domotikoak;

ganadua

harraparien

erasoetatik

babesteko

sistemak;

sentsore

adimendunak dituen kirol-arropa, hainbat parametro kontrolatzeko (bihotz-maiztasuna
edo gorputzeko tenperatura).
5G teknologiak esponentzialki zabalduko du konektaturik dauden gailuen kopurua,
baita gailu horien erabilera ere. Horrez gain, energia-efizientzia hobetzeak gailuen
bizitza erabilgarria areagotuko du. Aplikazioetako batzuk honako hauek izan daitezke:
gidatzea hobetzea, aurrean doazen ibilgailuen balaztadak antzemanen dituzten
sentsoreei esker; diabetikoen azukre maila edo presio arteriala kontrolatzeko larruazal
barneko sentsoreak erabiltzea; ibilgailu-flota baten kudeaketa adimenduna; zaborbilketa adimenduna; laguntza medikoa eta urrutiko ebakuntzak; ongarrientzako
nekazaritza-sentsoreak... Azken batean, inguruan ditugun gailu elektroniko guztiak
Internet bidez elkarri konektatuta egon ahal izanen dira.
9

5. irudia. Gauzen Interneta (IoT)

1.4.3 5Garen eta egungo beste sare batzuen arteko bizikidetza
5G teknologia berria da, eta hortaz, teknologia horretara egokitutako gailu mugikor
berriak behar izanen dira. Alabaina, teknologia egungo telekomunikazio-azpiegitura
finko eta mugikorretan ezartzeko diseinatu da. Horrek egungo zerbitzua mantentzeko
eta 5Garen etorkizuneko premietara eskalatzeko aukera ematen du.
Zehazki, eta sare mugikorrei dagokienez, Europako Batzordearen arabera, “5G
komunikazioak 4G datu mugikorren konektibitatean sostengatuko dira, baita sare
finkoetan ere [...]. 5G sartzea 4G-LTE (4G+) arkitekturan egindako hobekuntzen
emaitza izanen da”.
Beraz, orain hedatzen den abiadura handiko telekomunikazio-azpiegitura oro (finkoa
edo mugikorra) 5G teknologia etorkizunean ezartzeko oinarria izanen da. Horrela,
herritarrei abiadura handiagoetara iristeko aukera emanen die, eta, horri esker, baita
eman daitezkeen zerbitzuetara ere.
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1.4.4 5G sarea eta landa-ingurunea
5G teknologiak aukera emanen du landa-eremuetako biztanleek honako zerbitzu
hauek eskuratu ahal izatea: hirugarren adinekoentzako telelaguntza (gaixotasun
kronikoen kontrola, unean uneko krisiak, desorientazioa, alzheimer kasuak); patologia
medikoen kudeaketa egitea; hondamendi naturalei aurrea hartzea banatutako
sentsoreen bidez; nekazaritza adimenduna; telelana edo telehezkuntza.
Horrek gure herrietako bizi-kalitatea hobetuko du, eta biztanleak erakarriz, negozio
berriak garatuz eta, azken batean, lurraldea egituratuz.
Horretarako, hala ere, eta aipatu dugun moduan, nahitaezkoa da egungo komunikaziosareak hobetzea, zutabe horien gainean garatuko baita 5G sarea.

6. irudia. Artaitz.
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2. Banda zabaleko sareak. Parametroak: abiadura, datuak, itxarotedenbora
2.1 Abiadura vs Datuak. Zein da aldea?
Gure etxerako edo enpresarako Interneteko linea kontratatzen badugu, operadoreak,
oro har, Mb/s terminoetan hitz egiten du (10 Mb/s, 30 Mb/s, 50 Mb/s). Hala ere,
mugikorrarekin tarifa bat kontratatzen badugu, telefono-konpainiak x Gb-ko kontratu
bat eskaintzen digu (10, 20, 25 Gb).
Telekomunikazioetako operadoreek ondoren aipatzen diren parametroen arabera
eskain ditzakete haien zerbitzuak (bat edo biak erabil ditzakete):
✓ MegaBIT segundoko (Mb/s): informazioa igortzeko eta jasotzeko ABIADURA da.
BITa gutxieneko informazio-unitatea da.
✓ MegaBYTEak

(Mb):

kontsumi

daitezkeen

DATU

kopurua

da.

BYTEak artxibo batek duen pisuari edo okupatzen duenari egiten dio erreferentzia
(testua, bideoa, irudia, eta abar). Oro har, GYGABYTEez ari gara.
Giga 1 = 1.000 Mega

Mega1 = 1.000 k

BYTE1 = 8 bite
GIGABYTE1 = 8.000 Mbit

Hortaz, telekomunikazio-konpainia batek hainbat modutara eskain ditzake bere
zerbitzuak:
✓ Abiadura: 30, 50, 100 Mb/sko linea bat kontratatzen bada. Datuak mugagabeak
dira.
✓ Datuak (ohikoak telefonia mugikorreko kontratuetan): 10 Gb, 30 Gb... tarifak.
Abiadura sareak ahalbidetzen duen maximora mugatzen da. Telefonia mugikorrari
dagokionez, abiadura 4G-koa izan ohi da; hau da, kasurik onenean 20 Mb/s
ingurukoa.
✓ Abiadura eta datuak (ohikoa satelite bidezko zerbitzuen kontratuetan). Halakoetan,
operadoreak abiadurarik handienean nabigatzea ahalbidetzen du (30 eta 50 Mb/s
tartean), kontratatutako datuen mugara iritsi bitartean (20 Gb, 30 Gb). Datu horiek
gaindituta, abiadura nabarmen jaisten da.
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7. irudia. Satelite bidezko Internet eskaintzak Europan (www.eurona.com)

2.2 Igotzeko eta jaisteko abiadura. Sare simetrikoak eta asimetrikoak
Hainbat telekomunikazio-konpainiak, beren produktuen balio erantsi gisa, igotzeko eta
jaisteko abiadura-konexio “simetrikoa” nabarmentzen dute.
✓ Jaisteko abiadura gure ekipoan kontsumitzen ari garen edukia deskargatzeko
abiadura da: web-orrialde bateko edukia, inprimaki bat, bideo bat, film bat, postak
eta abar.
✓ Igotzeko abiadura informazioa gure ekipotik zein abiaduratan bidaltzen den
erakusten digu. Informazioa eduki bat ikusteko eskaera egiten denean igotzen da;
besteak beste, nabigatzailean web-helbide bat tekleatzea, sare sozial batean bideo
bat bilatzea, bideo bat edo audio bat aukeratzea.
Oro har, informazio-eskaerak puntualak izaten dira, eta askoz banda-zabalera
txikiagoa hartzen dute informazioaren deskargek baino. Horregatik, operadoreek beren
zerbitzuak optimizatzearen aldeko hautua egiten dute, deskarga-abiadura lehenetsiz;
horrek gure konexioak ahalbidetzen duen banda-zabalera osoa hartzen du. Adibidez,
50 Mb/s-ko abiadura kontratatzen badugu, jaisteko abiadura 50 Mb/s-ra hurbilduko da.
Aldi berean, konexio asimetrikoetan igoera-abiadura nabarmen murriztea erabakitzen
da, hori bai, gutxieneko abiadura bermatzen da; oro har, kontratatutako jaitsieraabiaduraren herena izan ohi da. Esate baterako, 50 Mb/s-ko abiadura kontratatu
badugu, gutxieneko igoera-abiadura 16 Mb/s izan daiteke.
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8. irudia. Konexio baten abiadura testa. Iturria: www.testdevelocidad.es

Telekomunikazio-konpainiek bermatzen duten igotzeko eta jaisteko abiaduraren
arabera, sare simetrikoez edo asimetrikoez arituko gara.
✓ Sare simetrikoak: jaisteko eta igotzeko abiadura bera bermatzen dute,
kontratatutako abiadurarekin bat datorrena.
✓ Sare asimetrikoak: horietan, igoera-abiadura jaitsierakoa baino txikiagoa da.

2.3 Zer da itxarote-denbora?
Itxarote-denbora Interneterako konexioaren abiadura neurtzeko beste parametroetako
bat da.
Gure nabigatzailetik informazio-eskaera bat egiten dugunetik eskatutako webgunearen
edukia erakusteko informazio hori itzultzen zaigunera arte igarotzen den tartea da
itxarote-denbora.
Itxarote-denbora zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta atzerapen txikiagoa izanen
dugu, eta, beraz, gure zerbitzuak (web-orrialde bat, posta bat, telesail bat, bideodei
bat) denbora gutxiago beharko du gure ekipoan kargatzeko.
Hala ere, ITXAROTE DENBORA TXIKIAGOAK EZ DU ESAN NAHI ABIADURA
HANDIAGOA DENIK. Latentzia, besteak beste, banda zabal motaren, wifia
erabiltzearen eta bestelakoen baitan dago.
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9. irudia. Abiadura-test baten emaitza. Iturria: www.testdevelocidad.es

2.4 Konexio motel baten arrazoiak eta ondorioak
Hainbat arrazoi egon daitezke Interneterako konexioa “motela” izateko:
✓ Banda-zabalera ez nahikoa edo konexio-abiadura txikia: aldi berean erabiltzen
diren zerbitzuek kontratatutako banda zabalera gainditzen dute. Hori gertatzen da,
adibidez, ADSL konexioa duen etxe batean hainbat pertsona film bat streaming
bidez ikusten saiatzen badira.
✓ Kontratatutako tarifa gainditzen duen datu-kontsumo handia: Mugikorretako
konpainiek eta satelite bidezko Interneteko konpainiek datuen mugak dituzten
tarifak eskaintzen dituzte (GBkoak). Kontratatutako datuen artean, konexioabiadura eskain dezaketen handiena da; hala ere, kontratatutako datuak gainditzen
badira, abiadura izugarri jaisten da. Adibidez: kalitate ertaineko film batek 700 MB
kontsumitzen ditu orduko. 10 GBko tarifa batekin, 14 telebista-ordu inguru kontsumi
daitezke abiadura galdu gabe. 14 ordu horietatik aitzin, abiadura galdu egiten da,
eta filmak etenak edukiko ditu datuak kargatzen diren arte.
✓ Itxarote-denbora handia: zerbitzuak transmititzeko atzerapen handiagoa dakar.
Atzerapen horrek konexioak eten ditzake. Halaxe gertatzen da, esate baterako,
satelite bidezko konexioetan.
✓ Komunikazio-sarearen saturazio-arazoak: bezeroei zerbitzu egokia emateko,
operadoreak bere komunikazio-sarea bezero-kopurura egokitzen ez duenean
gertatzen da hori. Halakoetan sarea ase egiten da. Hori gertatzen da, adibidez,
opor-eremuetan turista gehien egoten den garaietan, mugikorraren estaldura
galtzen denean.
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✓ Gorabehera meteorologikoak: gorabehera meteorologikoek (ekaitzak, elurte
handiak edo euri-jasak, kasurako) nabarmen eragin diezaiekete teknologia
mugikorrak erabiltzen dituzten konexioei, hala nola 4G konexioari, irrati bidezko
konexioari edo satelite bidezko konexioari.
✓ Barne-sarea bezeroaren etxean konfiguratzea. Gero eta ohikoagoa da etxeetan
eramangarriak eta gailu mugikorrak erabiltzea (telefono adimendunak eta tabletak,
kasurako): horiek ez dira sareko kable baten bidez zuzenean konektatzen
routerrera; routerraren wifia edo wifia erreplikatzen duen gailu bat erabiltzen dute.
✓ Kasu horretan, konexio-abiadura wifi-sarearen kalitateak eta gailuaren eta wifiaren
jatorriaren arteko distantziak mugatzen dute; izan ere, seinalea asko ahultzen da
distantziarekin. Horrez gain, mendiko etxeetan ohikoak diren horma lodiek edo
granitozkoek ere seinalearen kalitatea degradatzen dute.
Konexio “motel” baten ondorioak beraiekin ekar dezakete zerbitzua itxuraz etetea:
•

Telefono-deietan elkarrizketak ez dira berehalakoak; badirudi solaskidea erantzun
aurretik pentsatzen ari dela.

•

Interneten nabigatzen denean, orriak zintzilik geratzen dira, konexioak bertan
behera geratzeraino ere. Inprimakien kasuan, dokumentu osoa berregin behar da.

•

Posta elektronikoko kudeatzaileek (Outlook, adibidez) denbora asko behar izaten
dute mezuak bidaltzeko edo jasotzeko, eta batzuetan konexioa bertan behera
uzten dute.

•

Bideoari edo audioari dagokienez, irudia izoztuta geratzen da, edo pixelizatu egiten
da, edo bideoaren nahiz audioaren erreprodukzioa gelditu egiten da denbora batez,
ekipoaren memorian datuak kargatu arte.

•

Artxibo bat deskargatzeko denbora ikaragarri luzatzen da, konexioa bertan behera
uzten den arte.
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3. Banda zabaleko teknologiak
3.1 Teknologiak
Orain arte, banda zabalaren kontzeptua eta zerbitzuaren kalitatea ezartzeko erabiltzen
diren parametroak definitu dira. Hainbat teknologia ere aipatu dira.
Banda zabalak EZ du zuntz optikorik eskatzen
Taula horrek Interneteko banda zabaleko konexioak onartzen dituzten hainbat
teknologia erakusten ditu:
Mota

Darabilen bitarteko

Gehieneko

Gehieneko igoera-

Itxarote-

fisikoa

jaitsiera-abiadura

abiadura

denbora
(msg)(*)

ADSL

Kobrezko kablea (pare

10 Mb/s.

3 Mb/s

60

2-2,74 Mb/s

68-74

txirikordatua)
3G (1)

Uhin erradioelektrikoak

5,5 Mb/s- 6,40
Mb/s

4G (1)

Uhin erradioelektrikoak

16,2-24,70

7,79-8,7 Mb/s

26-34

Irratia: WIMAX

Uhin erradioelektrikoak

30-100 Mb/s

30-100 Mb/s

25-30

Zuntz optikoa

Zuntz optikoko kablea

>= 600 Mb/s

>= 600 Mb/s
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Satelitea (2)

Satelitea

10-30 Mb/s

1-10 Mb/s

500

2. taula. Banda zabaleko teknologien alderaketa.
(1)

Iturria: https://www.testdevelocidad.es/velocidad-internet-movil-3g-4g/

(2)

Abiadurarik handiena datuak agortu arte. Datu horiek kontsumituta, 64 eta 256 kb/s arteko

abiadurara moteltzen da igotzeko eta jaisteko abiadura, operadorearen arabera.

3.1.1 Zuntz optikoa
Zuntz optiko bidezko komunikazioen teknologia azken 10 urteotan sartu da
biztanlerian, nahiz eta datuak garraiatzeko sare handietan erabiltzen zen lehendik ere.
Zuntz optikoa bitarteko dielektriko bat da; alegia, ez da elektrizitatearen eroalea. Zuntz
optikoak ez du korronte elektrikorik transmititzen, argi-pultsuak baizik. Horrela,
transmisio-abiadura handiagoak lortzen dira.
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10. irudia. Zuntz optikoko kable baten irudikapena.

Zuntz optikoko sareek honako ezaugarri hauek dituzte:
•

Beste edozein komunikazio-teknologiak baino transmisio-abiadura handiagoa,
itxarote-denbora txikiagoarekin.

•

Seinale-interferentzia

gutxiago,

ez

baitira

sentikorrak

interferentzia

elektromagnetikoekiko edo beste korronte elektriko batzuekiko.
•

Interferentziekiko immunitateari esker, kablea instalazio elektrikoetatik igaro
daiteke; esate baterako, argiteria publikoko sareetatik.

•

Seinalea gutxiago indargabetzea edo gutxitzea; horrek esan nahi du estalduraerradioa handiagoa dela nodoetatik edo zentraletatik.

•

Eskalagarritasuna. Sarearen abiadura handitzea eskatzen bada, edo bezerokopurua

handitzen

bada

eskatutako

abiadurari

eutsiz,

telekomunikazio-

operadoreak soilik sarearen muturretako ekipo elektronikoak aldatu beharko ditu,
ez kablea.
3. taula. Banda zabaleko tarte baten irismen-alderaketak, jatorrizko nodotik. Batez besteko
tarteak (km)

Tartea (km)

ADSL (kobrezko hari barea)
2

Irratia
15

Zuntz optikoa
15

Laburbilduz, zuntz optikoa azkarragoa da, informazioa kalitate handiagoarekin
transmititzen du eta erraz eskalatzen da. Alabaina, zabalpena garestiagoa eta
motelagoa da.
Zuntz optikoko sare bat hedatzeak askotan obra zibila egitea dakar harekin: besteak
beste, errepideetan eta kaleetan zangak jartzea, zuntz-kableen mazoak garraiatzeko
hodiak sartzea eta zangak zigilatzea eta seinaleztatzea. Obra zibila egin ondoren,
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telekomunikazio-operadoreak kableak azken nodoetaraino pasa ditzake, bezero
partikular bakoitzaren zuntz optikoak zabaltzeko.

11. irudia. Zuntz optikoko sareak errepidez hedatzen (garraio-sarea), eta hirian barrena edo
landa-eremu batean (sarbide-sareak).

Kalkuluen arabera, obra zibila zuntz optiko baten zabalpenaren kostuaren % 80 da.
Obra zibila nabarmen garestitzen da sarea bi herriren artean zabaldu behar bada.
Hurbilketa gisa, bi herriguneren artean obra zibila hedatzearen kostua ezagutzeko,
Nasertic-ek (Nafarroako Gobernuaren sozietate publikoa) 25 aldiz biderkatzen du bi
herriguneen arteko distantzia metrotan.
Obra zibilaren kostua: 25 x tartea (iturria: Nasertic)
Era berean, obra zibilak nabarmen atzeratzen du sare bat hedatzea, eta 12 hilabete
ere behar izan ditzake.

12. irudia. Nasertic-en Banda Zabaleko Toki Azpiegituren Plana (TAP) eta zuntz optikoa.
Ezkerreko argazkian, goitik behera: operadore pribatu baten zuntz optikoko kableak, Naserticen hodia eta zuntz optikoa. Erdiko argazkia: TAPeko obretan jartzen den hodia. Hodi horrek
zenbait hodi txikiago biltzen ditu, operadore batek bere sarea zabaltzeko erabil ditzakeenak
(goiko kablea). Eskuinekoa: Banda Zabaleko TAParen obrak. Mikrozanga baten xehetasuna.

Eragozpen horiek direla eta, zuntz optikoko telekomunikazio-operadoreek 1.000
biztanletik gorako populazio-elkarteetan hedatzeari ematen diote lehentasuna, eta
kontu handiz kalkulatzen dute eremu bateko hedapenen kostua/etekina erlazioa, baita
inbertsioaren itzulera-denbora ere. Elkartzeak bi modutara lortzen dira:
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•

Herrietako edo erdi-herrietako tarteetan.

•

Landa-eremuetan, hainbat kontzejuren edo udalerriren elkartzeak lortuta.
Adibidez, Nafarroako Gobernuaren 2016ko Banda zabalaren TAPeko obren
helburua, hain zuzen ere, hainbat landa-gunetara iritsiko ziren azpiegituraadarrak diseinatzea izan zen.

13. irudia. Landa-eremuetan etxeak gehitzeko eskema. Iturria: NASERTIC

3.1.2 ADSL lineak
2002tik aurrera, ADSL lineak hedatu ziren, telefono-linearen kobrezko hari pareak
euskarri zituenak; hortaz, zerbitzuaren hedapena oso erraza zen, ez baitzen
beharrezkoa beste azpiegitura bat ordeztea edo erabiltzea. ADSL linea batek 10 Mb/sko abiadura eman dezake, gehienez.
Europako Agenda Digitalean jasotako Europako Batzordearen gomendioek eta
Internetek jasotzen dituen zerbitzu berriek (bideokonferentziak edo streaming bidezko
telebistak, kasurako) zaharkituta utzi dituzte ADSL lineak, eta pixkanaka zuntz optikoko
lineek ordezkatu dituzte.
Hala eta guztiz ere, landa-gune edo -eremu bakanduetan zerbitzu horrek indarrean
jarraitzen du oraindik, abiadura eta mantentze-lanen aldetik dituen mugekin.

3.1.3 Mugikorren sareak: 3G eta 4G.
3G eta 4G uhin erradioelektrikoz jarduteko teknologiak dira.
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3Gk behin betiko zabaldu zuen telefono mugikorren erabilera, neurri batean,
Interneteko konexioa gailuetan sartu izanari esker. Deien kalitatea hobetu egin zen eta
lehen audio-, bideo- edo irudi-aplikazioak merkaturatzen hasi ziren. Telefonia
mugikorreko estaldura txarra duten eremuetan, oraindik 3Ga dago, nahiz eta ia erabat
ordezkatu duen mugikorren hurrengo belaunaldiak, 4Gak.
4G teknologia 2008an abiatu zen, eta nabarmen hobetu zuen konektagarritasuna. 4G
teknologia eta horren bertsio “hobetua” (4G LTE edo 4G+) erraz irits daitezke 20 Mb/sko abiadurara.
Gaur egun, 4G estaldura ia erabatekoa da. Oso eremu zehatzetan izan ezik, gur
mugikorrak 4G sare baten bitartez konektatzen dira Internetera.
Era berean, operadore mugikor batzuek 4Gko router baten bidez eskaintzen dute
Internetera sartzeko zerbitzua. Router horiek ez dute telefono-linea finkorako sarbiderik
behar; mugikor baten SIM txartel bat erabiltzen dute, aparatuan txertatua. Etxeko edo
enpresako ekipoak (PCak, ordenagailu eramangarriak, mugikorrak eta tabletak).
Halaber, etxe askok 4G teknologia erabiltzen dute Internetera konektatzeko.
Horretarako, “4G”ko routerra erabiltzen da; horri, mugikor baten SIM txartela txertatzen
zaio. Mahaigaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak eta mugikorrak
zuzenean konektatu daitezke routerrera sareko kable baten bidez edo gailuak sortzen
duen wifi sarearen bidez.

14. irudia. 4G-ko routerra. SIM txartela gailuaren atzealdean sartzen da.

3.1.4. Irratia: WIMAX
Irrati operadoreek erabiltzen duten teknologia 2004. urtean Nafarroan ezarri zen
Wimax teknologiaren lehen bertsioaren bertsio hobetua da.
Gaur egun Wimax teknologiak 30 Mb/s-tik 100 Mb/s-ra doazen konexio-abiadurak
eman ditzake.

21

Aurrerago azalduko dugun moduan, azpiegitura lurralde bati estaldura ematen dioten
irrati-loturen sarean euskarri hartuta eraikitzen da. Era berean, sare hori Internet
garraiatzeko sare handietara konektatzen da, zuntz optiko bidez.
Bezeroak bi modutara konekta daitezke sare horretara:
•

Dagokion errepikagailuarekin zuzeneko ikuspena badute (alegia, errepikagailua
ikusten badute), antena hartzaile txiki bat instalatu dezakete etxean. Antena
hori, aldi berean, router batera konektatzen da etxearen barnean, eta konexioa
ahalbidetzen du.

•

Batzuetan,

zuzeneko

ikuspen

faltagatik

edo

komunikazioen

kalitatea

hobetzeagatik, operadoreak aukera ematen du etxeak zuntz optikoko kable
baten

bidez

errepikagailuarekin

konektatzeko,

telebista-seinalearen

telebanaketa-sistemen antzera.

15. irudia. Nafarroako Gobernuak Izaban duen telekomunikazio-zentroa. Iturria: Nasertic.

Azken urteotan, irrati-teknologia hedatu egin da, eta, neurri handi batean, landaeremuen Interneterako isolamendua gainditzen lagundu du. Zuntz optikoarekin
alderatuta hedapen azkarragokoa izatea da abantaila nagusia; irratiaren kasuan,
hilabete gutxi batzuetan (bi eta lau artean) jar daiteke martxan sare bat, baimenak lortu
ondoren.
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Horrez gain, irrati-lotura bidezko azpiegitura batek landa-eremuetako zerbitzuestaldura areagotzeko aukera ematen du, gorabehera geografikoak azpiegitura erraz
samar batekin gaindituz.

16. irudia. Irrati-lotura bidezko sarearen eskema.

Azkenik, hedapen-kostua txikiagoa da; hortaz, operadoreentzat azkarragoa da
inbertsioen itzulera-denbora.
Eragozpen nagusietako bat gertakari klimatologiko kaltegarriekiko sentikortasuna da;
besteak beste, aparatu elektriko asko duten ekaitz handiak, elurteak edo euri-jasak.
Transmisio-bidea airean zehar doazen uhinak direlako gertatzen da hori. Beste arazo
bat bezero gehiagori edo abiadura-eskariari zerbitzua emateko duen eskalagarritasuna
da; izan ere, horrek ekipo elektronikoetan inbertsio gehiago egitea eta errepikagailuen
dorreetan ekipo horiek ordezkatzea dakar.

3.1.5 Satelite bidezko Internet
Azkenik, satelite bidezko teknologia oso urrutiko lekuetarako gomendatzen da
(mendian bakartuta dauden etxeetarako edo orografia oso konplexua dutenetarako),
horietan ez baitago Internetera konektatzeko beste aukerarik.
Kasu horretan, antena paraboliko bat instalatzen da etxean, zuzenean komunikaziosatelitera bideratua; horrek espaziotik kontinenteak bezain eremu handiak hartzen ditu.
Etxe barruan, antena parabolikoa router batera konektatzen da; horrek gailu
elektronikoei zerbitzua ematen die, hala nola PCei, tabletei, mugikorrei eta bestelakoei.
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17. irudia. Satelite bidezko konexio baten eskema.

Satelite bidezko teknologiak beste aukerarik ez duten etxeei konektatzeko irtenbide bat
ematen die. Gainera, teknologia asko hobetu da, sarbide-abiadura handiagoak eskaini
ahal izateko, gero eta itxarote-denbora txikiagoarekin. Hala ere, hainbat eragozpen
ditu:
•

Bezeroak inbertsio handia egin behar du antena parabolikoa erosteko. Nolanahi
ere, satelite-operadoreek laguntza propioak dituzte edo laguntza publikoen berri
eman dezakete kostu hori ordaintzeko.

•

Irratiarekin gertatzen den bezala, seinalearen kalitateak okerrera egin dezake
gertakari meteorologikoen ondorioz: elurteak edo ekaitzak, besteak beste.

•

Satelite bidezko komunikazioek itxarote-denbora oso altuak dauzkate. Azken
bezeroak konexioko atzerapen edo telefono-deietako eten gisa antzematen du,
Hala ere, azken urteotan satelite-operadoreek komunikazioen kalitatea hobetu
dute itxarote-denborak murrizteko.

•

Oro har, mugak daude datuak erabiltzeari dagokionez. Mugikorrekin gertatzen
den bezala, satelite bidezko Interneteko tarifak datu-paketeetan eskaintzen
dira, abiadurarekin batera. Esate baterako, 30 Gb datu 30 Mb7S-ko abiadurak,
50 Gb datu 30 Mb/s-ko abiaduran, eta abar. Kasu horretan, operadoreek
gehieneko abiadura eskaintzen dute, baldin eta kontratatutako datuak
kontsumitzen ez badira. Datuak kontsumituta, abiadura nabarmen jaisten da,
kontratatutako gehieneko abiaduraren halako 100 aldiz ere.
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4.

BANAKAKO

KONTSUMOARI

BURUZKO

DATUEN

ALDERAKETA INTERNETEKO ZERBITZU SEGUNDOKO
4.1 Zerbitzuen alderaketa. Datuei eta kontsumoei buruzko batez
besteko informazioa
Zerbitzu-mota
Posta elektronikoa

Posta bat eranskinarekin

Kontsumoa
(Mbyte/minutu)
0,3

Kontsumoa
(Mbit/s)
0,04

Posta bat eranskinik gabe

0,02

0,0027

0,25

0,03

0,0000732

0,0006

Ebazpena

Interneten nabigatzea
10 Hitzeko mezua

60 segundoko audioa
0,5
Sare sozialak (Facebook, Twitter,
Bereizmen estandarreko irudia
WhatsApp Instagram)
0,14
(1,8 Mb)
Bereizmen estandarreko bideoa 5
160 kb/s
Musika Streaming bidez (Spotify) 256 kb/s

0,067
1,12
0,67

1,2

0,16

1,92

0,26

320 kb/s

2,4

0,32

360 p

2,66

0,35

480 p

4

0,53

720 p

7,4

0,99

1080 (Full HD)

12,4

1,65

480 p

4,5

0,6

720 p

7,5

1

1080 p

22,5

3

3 lagun

37,5

5

5 lagun

67,5

9

7 lagun

127,5

17

480 p

9

1,2000

720 p

18

2,4000

1080 p

27

3,6000

480 p

13,5

1,8000

720 p

22,5

3,0000

1080 p

45

6,0000

SD (480 p)
Telebista streaming bidez
(Netflix, HBO, Movistar, A3media HD (1080 p)
premium...)
Ultra HD (4K)

16,67

2,227

50

6,67

116,67

15,56

Lineako jokoak

2

0,27

Youtube

Skype, norbanakoarena

Skype, taldekoarena

Bideodeiak (banakoa): Zoom

Bideodeiak: Zoom, taldekoa
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4.2 Zer egin daiteke...
30 Mbit/s-rekin?
Edukiak
2 lagun TBa linean ikusten HD kalitatearekin
4 lagun musika entzuten streaming bidez (kalitate handia)
2 bideokonferentziak taldean
2 lagun sare sozialetara konektatuta, bideoak igotzen
GUZTIRA

Mbit/s
13,5
1,3
12
1,3
28,1

50 Mbit/s-rekin?
Edukiak
3 lagun TBa linean ikusten HD kalitatearekin
3 bideokonferentzia taldeka (1080 p-ko kalitatea)
3 lagun Youtubeko bideoak ikusten Full HD kalitatearekin

Mbit/s
20
14,4
4,95

GUZTIRA

39,35

100 Mbit/s-rekin?
Edukiak
5 lagun TBa linean ikusten HD kalitatearekin
3 bideokonferentzia taldeka (1080 p-ko kalitatea)
5 lagun Youtubeko bideoak ikusten Full HD kalitatearekin
5 lagun sare sozialetara konektatuta, bideoak igotzen

Mbit/s
33,3
14,4
4,95
3,3

GUZTIRA

55,95

4.3 Zer konexio-mota kontratatu?
Interneterako konexio ona edukitzeko, emanen diogun denboran eta erabileran
pentsatu behar dugu. Adibidez:
•

Internet posta kontsultatzeko, nabigatzeko (erosketak egin, egunkariak irakurri)
eta noizean behin bideo bat ikusteko soilik erabili behar bada, nahikoa da ADSL
konexioa izatea.

•

Bideo asko ikusi behar baditugu edo mugikorraren bidez sare sozialak asko
erabili behar baditugu, komenigarria izanen da GB (GigaBYTE) asko dituen
tarifa bat kontratatzea, hileko datu guztiak kontsumitzen ez direla ziurtatzeko.

•

Internet bidezko telebista ikusi behar badugu (streaming), edo ikasketak edo
lana dela-eta bideokonferentziak egin behar baditugu, gutxienez 30 Mb/s-ko
abiadura handiko konexioetan pentsatu behar da, irudia eta soinua arinak izan
daitezen. Halakoetan, konexio-denbora osoa ere garrantzitsua izanen da,
zerbitzu horiek datu asko kontsumitzen baitituzte (Gbyte asko).
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5. TELEKOMUNIKAZIO-SAREEN ARKITEKTURAREN
DESKRIBAPENA.
Ariketa praktiko bat izanen dugu abiapuntu: bila dezagun YouTuben “telekomunikaziosareei” buruzko bideo bat. Gure ordenagailutik, ordenagailu eramangarritik, tabletatik
edo smartphonetik nabigatzailean sartuko
gara, eta helbide-barran "youtube.com"
tekleatuko

dugu.

Segundo

batzuk

itxarongo dugu hasierako orrialdea agertu
arte, eta, gero, aldi berean, bilaketabarran

"telekomunikazio-sarea"

tekleatuko dugu. Bideoen zerrenda bat
agertuko da, ausaz bat aukeratuko dugu, eta AEBetako YouTubeko zerbitzaritik bideoa
deskargatuko da pixkanaka, hain atzerapen txikienarekin, ezen hautemanezina baita.
Gure etxetik gure bulegora eduki-zerbitzari batekin konektatu gara AEBetan, eta
edukia deskargatu dugu. Alegia, bi muturren artean jarraitutasuna dago. Nola
diseinatzen dira munduko sareak hori lortzeko? Kapitulu honetan oso erraz azaldu nahi
dugu zein den telekomunikazio-sareen funtzionamendua.

5.1 Garraio-sarea eta sarbide-sarea
"Internet" sarea hiru azpisaretan bana daiteke; datu-trafikorako ahalmen desberdina
dute eta teknologia desberdinak erabiltzen dituzte. Garraio-sarea, sarbide-sarea eta
etxeko sarea dira.

19. irudia. Komunikazio-sare baten eskema: etxeko sarea, sarbide-sarea eta garraio-sarea.
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5.1.1 Etxeko sarea
Erabiltzailearen etxearen barruko sarea da. Internet seinalea etxeko gailu guztietara
banatzen du barneko router baten bidez. Etxearen barnean, ekipoak sareko kable
baten bidez konekta daitezke (ordenagailu finkoak edo telebista bezala), edo haririk
gabeko wifi konexio baten bidez (eramangarriak edo smartphoneak, adibidez).
Era berean, datuen konexioa hiru modutara irits daiteke routerrera, gure hornitzaileak
erabiltzen duen teknologiaren arabera:
•

ADSL linea bidez: kobre-pareko linea.

•

Zuntz optiko bidez: etxera zuzenean iristen diren zuntz optiko parea,

•

Irati bidez (Wimax): routerra etxetik kanpo instalatutako antena txiki batera
konektatzen da; antena horrek konpainia operadorearen errepikagailua
zuzenean ikusi behar du.

•

Satelite bidez: routerra etxearen kanpoaldean instalatutako antena parabolikora
konektatzen da; parabolikoa, aldi berean, satelitera orientatuko da.

20. irudia. Ezkerretara: Wimax antena hartzailea. Eskuinetara, antena parabolikoa, satelite
bidezko konexio baterako.

5.1.2 Sarbide-sarea
"Abonatu-begizta edo azken miliako begizta" izenez ere ezaguna, operadorearen
zentraletik etxeetara hedatzen den sareko segmentua da. Sarbide-sareak atari, kale
edo auzo bateko etxeetarako sarbidea biltzen du, eta trafikoa sare nagusira edo
garraio-sarera bideratzen du, telekomunikazio-zerbitzuetarako (kasu honetan, Internet)
sarbidea emateko.
Abonatu-begiztak hainbat kilometroko estaldura du, sareak darabilen azpiegitura
fisikoaren araberakoa. Euskarri fisiko horrek, batetik, mugatu egiten du konekta

28

daitezkeen bezeroen gehieneko kopurua, eta, bestetik, seinaleak bitarteko batetik
bidaiatzen duenean jasaten duen arintze naturala zehazten du.
5. taula. Sarbide-sareko teknologiak. Nodo baten euskarri fisikoa eta estaldura erradioa.
Teknologia

Euskarri fisikoa

ADSL
Irrati bidezko lotura (Wimax, 4G)
Zuntz optikoa

Kobrezko kablea
Airea
Zuntz optikoko kablea

Estalduraerradioa
(km)
2
10-15
15

Konektatutako
erabiltzaileak,
gehienez
450
Mugarik gabe

Erabiltzaile partikular baten gehieneko sarbide-abiadura eta konexioek jasaten duten
itxarote-denbora sarbide-sarearen teknologiak baldintzatuko du.
Era berean, sarbide-sareak kapilaritate-maila handia eskatzen du ahal denik eta
bezero

gehienengana

handitzeko,

iristeko.

Horregatik,

telekomunikazioetako

eta

operadoreek

konexioen
bitarteko

estaldura-erradioa
nodoak

edo

kontzentratzaileak erabiltzen dituzte. Gailu horiek erabiltzaile gutxi batzuen trafikoa
biltzen dute eta edukiera handiagoko beste nodo batera bideratzen dute. Horrela,
praktikan, operadoreen sarbide-sarea bitarteko nodoen eraztun edo izar batek osatzen
du, bezeroaren etxearen eta telekomunikazio-operadorearen zentroen artekoa.
Bestalde, sarbide-sarearen euskarri den azpiegitura fisikoa operadoreak erabiltzen
duen teknologiaren araberakoa izanen da:

Sare fisikoak: zuntz optikoa edo ADSL
Kasu honetan, sare fisikoa zuntz pare edo kobrezko kable pare batek osatzen dute
(ADSL lineen kasuan), erabiltzailea nodoekin konektatzen duena.
Zuntz optikoari dagokionez, bi sare-arkitektura erabiltzen dira: puntu-puntu konexioa
(POP) edo erabiliena, GPON arkitektura.
•

PoP arkitektura: zuntz pare bat hedatzen dira zuzenean zentral telefonikotik
etxeraino. Arkitektura hori fidagarriena, seguruena eta azkarrena bada ere,
garestiena ere bada; hortaz, zerbitzu edo erabiltzaile berezientzat gorde ohi da.

•

GPON arkitektura (puntu anitzekoa): kasu horretan, sarearen arkitektura
konplexuago bihurtzen da, eta bitarteko nodoak edo kontzentratzaileak
instalatzen dira. Horrela, sarearen hedapena merkatzea lortzen da, abonatuen
begiztatik distantzia erabilgarria handituz, baita bezero gehiagori zerbitzua
emateko kapilaritatea ere.
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21. eta 22. irudiak. Sarbide-sare baten konfigurazioak. Iturria: NASERTIC
21. irudia. Landa-eremuetan etxeak gehitzeko eskema.

22. irudia. Irrati bidekoz sarbide-sarea. Irrati-loturen bidezko sarbide-sarea. Sarea garraiosarera konektatzen da zuntz optikoren bidez.
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23. irudia. Irrati bidekoz sarbide-sarea. Iturria: NASERTIC

24. irudia. Sare hibridoak; irratia-zuntza. Iturria: NASERTIC
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GPON arkitekturak zuntz optikoko kable bat zabaltzen du erabiltzaile talde
batentzat. Erabiltzaile-kopurua nodoaren araberakoa izanen da (adibidez, hiri, auzo
edo kale batera iristeko). Etxeari zuzeneko zerbitzua ematen dion azken nodoak
zuntzak dedikatuak ditu.

Satelite bidezko operadoreak: uhin erradioelektrikoak
Kasu horretan, sarbide-sarea erabiltzaileak darabilen komunikazio-satelitearen bidez
konfiguratzen da. Komunikazio-satelitean instalatutako ekipoek linea partikularretako
kontzentratzaile edo nodo gisa ere dihardute.

Irrati bidezko operadoreak
Kasu horretan, operadoreek irrati-loturen edo errepikagailuen eraztun bat darabilte, eta
haien bezeroen trafikoa bildu eta operadorearen datu-zentroetara bideratzen dituzte
(ikus 16. irudia). Nolanahi ere, etxearen eta horrek hurbilen duen errepikagailuaren
arteko kontaktu zuzenak bi arkitektura erabil ditzake: uhin erradioelektrikoak (irratia)
edo zuntz optikoa-irratia sistema mistoa.
•

Irratia: banako antenaren bidez, erabiltzailea zuzenean konektatzen da
telekomunikazio-operadorearen errepikagailu batera. Era berean, ekipo horrek
nodo kontzentratzaile txiki bat du, eta bere trafiko partikularra edukiera
handiagoko beste errepikagailu batzuetara edo zuzenean operadorearen
zentrora

bideratzen

du,

horrela

sarearen

kapilaritatea

areagotuz.

Azken batean, etxearen eta zentralaren arteko sarbide-sare osoa uhin
erradioelektrikoen sistema baten bidez egiten da. Lotuneak funtziona dezan,
baldintza bakarra dago: etxeko antenaren eta errepikagailuko antenaren artean
ikuspen zuzena egotea.

Irrati-operadoreek darabilte teknika hori.
•

Hibridoa, irratia/zuntz optikoa: Kasu honetan, sarbide-sarea irrati-loturen
eraztunak osatzen du. Hala ere, azken nodoaren edo errepikagailuaren eta
etxearen arteko konexioa zuntz optikoko konexio baten bidez egiten da.
Irtenbide hori auzo bakanduetan erabiltzen da, orografia oso konplikatua
dutenetan (horietan, zaila da etxearen eta errepikagailuaren artean zuzeneko
ikuspena egotea), edo klimatologia oso txarra denean.
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Irrati-operadoreen

kasuan,

sarbide-sare

nagusia

irrati-loturen

kate

batean

sostengatzen da. Bezero baten gehieneko sarbide-abiadura eta zerbitzuaren itxarotedenbora

irrati-teknologiaren

baitan

egonen

dira,

bezeroa

hurbilen

dagoen

errepikagailura zuntz optiko bidez konektatu ala ez.

5.1.3 Garraio-sare nagusiak
Web nabigazioa, bideo-transmisioa eta lineako beste trafiko komun bat Interneteko
sare nagusietatik igarotzen dira. Batez ere zuntz optikoko kableen bidez konektatutako
sareko bideratzaileak eta kommutadoreak dira.
Garraio-sareak

Interneten

bihotza

dira;

operadore

oso

heterogeneoen

sare

partikularrak interkonektatzen dituzte, operadoreen bezeroek sortutako trafikoa
kontzentratzen dute eta garraioa optimizatzen dute. Hori agregazio-sareei esker lortzen
da; horiek, aldi berean, sareen arteko datu-trukea ahalbidetzen duen sare nagusi
batera konektatuta daude.
•

Agregazio-sareak erabiltzaileen trafikoek bat egiten duten tartea adierazten du.
Garraio-sareek transmisio-teknologiak eta -protokoloak bateratzen dituzte eta,
aldi berean, banda-zabalera optimizatzen dute.

•

Sare nagusia edo backbone-a sarearen bihotza da, agregazio-sareak
konektatzen dituena. Nazioko eta nazioarteko sare nagusi handiek eta
itsaspeko zuntz optikoko sare nagusiak osatzen dute.

25. irudia. Datuak prozesatzeko zentroa.
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Ordenagailu pertsonalak ez dira zuzenean konektatzen sare nagusira. Sare horiek
telekomunikazioko operadoreek edo enpresa eta erakunde handiek erabiltzen dituzte.
Agregazio- eta garraio-sareak zuntz optiko bidez hedatzen dira, hainbat Giga edo Tera
daturen trafikoak jasateko gai den teknologia bakarra baita (1 Tb = 1.000.000 Mb).
Ideia bat egiteko, zuntz-loturak sare nagusian 100 Gb/s-ko abiadura eman dezake; hau
da, 100.000 Mb/s-ko abiadura. Alderaketa eginez, bezero partikularrentzako zuntz
optikoko eskaintza komertzialak 600 Mb/s-ko abiadura eskaintzen dute, gehienez.

26. irudia. Itsaspeko sareko kableen munduko eskema.

5.2 Zuntz iluna edo nola eskalatu zuntz optikoaren hedapena.
Zuntz iluna lurralde batean hedatuta dagoen baina erabilpenik ez duen zuntz optikoa
da.
Zuntz optikoa hedatzearen kostua oso handia da; 300 €-rainoko gastua kalkulatu
daiteke hedapen-kilometro bakoitzeko. Hortaz, zergatik inbertitu erabiltzen ez den
azpiegitura batean?
Enpresek hainbat arrazoirengatik hedatzen dute zuntz iluna:
•

Bigarren mailako erreserba-linea gisa; zerbitzuan dagoen linea matxuratuz edo
moztuz gero, komunikazio-zerbitzuak mantentzeko.

•

Zonalde batean, adibidez, enpresa-parkeetan edo auzo eraiki berrietan,
abiadura areagotzeko edo alten eskaerak izan dezakeen gorakadaren
aurreikuspen gisa.

34

•

Komunikazio-linea pribatuak, partekatuko ez direnak, eskatzen dituzten
erakunde edo enpresei alokatzeko xedearekin, komunikazioetan abiadura eta
segurtasuna bermatzeko.

Zuntz iluna ez dute soilik hedatzen telekomunikazioetako operadoreek. Espainian eta
Nafarroan milaka kilometro zuntz optiko daude, Iberdrola, ADIF, Red Eléctrica, Gas
Navarra eta antzeko enpresen jabetzakoak.
Zuntz hori eskuragarri dago enpresaren barne-premietarako, edo beste korporazio
batzuei alokatzeko; GUIFINET Fundazioari, kasurako. Kasu horietan, zuntz ilunak
telekomunikazio-zerbitzuaren

operadorearen

komunikazioetarako

garraio-sarea

bermatzeko balio du. Hala ere, azken erabiltzaileek (herritarrak eta enpresak,
kasurako) ezin dute zuzenean baliatu zuntz iluna.

27. irudia. Internet-sareen konstelazioa.
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6. TELEKOMUNIKAZIO SARE BATEN ESTALDURA
6.1 Eremu zuri, beltz eta grisen definizioa
"Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak" edo NGA sareak 30 Mb/s-ko konexioabiadura edo abiadura handiagoa ematen duten banda zabaleko sareak dira,
erabilitako teknologia edozein dela ere (4G, irratia, zuntz optikoa).
Ekonomia eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa arduratzen da eremu bat (auzo
batetik hiri batera) eremu zuri, gris edo beltz gisa definitzeaz. Horretarako, bi alderdi
hartzen ditu aintzat:
•

Gaur egun edo hiru urteko epean 30 Mb/s-ko edo gehiagoko abiadura duen
banda zabaleko sarea erabilgarri izatea.

•

Gaur egun edo datozen hiru urteetarako telekomunikazio-operadore bat baino
gehiago egotea aurreikustea.

Parametro horiekin, honako hauek definitzen dira:
✓ NGA eremu zuria: belaunaldi berriko banda zabaleko estaldura-sarerik ez duen
eremua da, eta ez dago, halaber, datozen 3 urteetarako aurreikuspenik ezein
operadorek hedapen-planik garatzeko.
✓ NGA eremu grisa: belaunaldi berriko banda zabaleko estaldura-sara du, edo
datozen 3 urteetan operadore bakar batek sarea hedatzeko aurreikuspena dago.
Alegia, ez dago lehiakiderik.
✓ NGA eremu beltza: belaunaldi berriko banda zabaleko estaldura duen edo 3
urteko epean izanen duen eremu bat NGA da; horretan, operadore batek baino
gehiagok operatzen du (edo operatzea aurreikusita dago).
Eremu bat zuri, gris edo beltz izendatzeak berarekin dakar estaldura hobetzeko
laguntza publikoak abian jartzeko aukera.

6.2 Nazio-mailako estaldura eguneratzea. Eskualde- eta naziomailako eskumenak
Urtero, indarreko legediaren arabera (ikus 10. kapitulua), Telekomunikazioetako eta
Azpiegitura Digitaletako Estatu Idazkaritzak operadoreek ematen duten banda
zabalaren estaldurari buruzko informazio zehatza biltzen du, bai egungo estaldurari
buruzkoa, bai hiru urterako aurreikuspenei buruzkoa. 2020tik aitzin, informazioa beti
eginen dio erreferentzia gutxienez 100 Mb/s-ko konektibitateari.
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Hasierako

txosten

horri

beste

administrazio

publiko

batzuetatik

(nazionalak,

eskualdekoak edo tokikoak) iristen den informazioa gehitzen zaio. Adibidez,
Nafarroako Gobernuak urtero bidaltzen ditu antzeman diren eremu zuri edo grisak,
udalerri osoei, biztanleguneei, auzoei edo industrialdeei eragiten dietenak.
Informazioa jasota, Estatu Idazkaritzak aurretiazko txostena argitaratzen du eta
kontsulta publiko ireki bat egiten zaio, informazioaren egiazkotasuna egiaztatzeko.
Aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, "NGA eremu zuri" edo "NGA eremu gris" gisa
sailkatutako eremuen behin betiko zerrenda aurkezten da. Txostenean ageri ez diren
eremuak jada eremu beltz gisa hartzen dira; alegia, 100 Mb/s-ko edo gehiagoko
estaldura dute, eta horietan hainbat operadoreren arteko lehia dago.

28. irudia. Ekonomia eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa. NGA eremu zurien eta grisen
zerrenda. 2020. urtea. Eskualdeak: Baztan eta Bidasoa.

6.3 Zerbitzuen estaldura eta laguntza publikoak
Eremu bat eremu zuri, gris edo beltz gisa definitzea funtsezkoa da eskualde edo
erregio batean konektibitatea hobetzeko laguntza publikoen plan bat diseinatzeko.
Legediaren arabera (ikus 10. kapitulua), edozein administrazio publikok banda zabalari
buruz diseinatutako laguntza-plana Telekomunikazioetako Estatu Idazkaritzak onartu
behar du. Plana jaso ondoren, Estatu Idazkaritzak txosten bat egiten du, eta alderdi
hauek hartzen ditu kontuan:
•

Neurriek edo planak nazio-legeriarekin duten bateragarritasuna.

•

Aurkeztutako neurrien eta Trantsizio Digitaleko Ministerioaren laguntza-planen
arteko bateragarritasuna eta osagarritasuna. Ministerioaren plan horien artean
dago BZHP plana (ikus 9. kapitulua).

•

Ministerioak

urtero

argitaratzen

duen

bateragarritasuna.
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estaldura-mapa

eguneratuarekiko

•

Aurkeztutako neurriak Europar Batasunaren zuzentarauetara egokitzea eta
betetzea.

Trantsizio Digitaleko Ministerioaren Banda Zabala Hedatzeko Programak (BZHP) eta
banda zabala hedatzeko estatu-laguntzei buruzko arauak aplikatzeko Europar
Batasunaren zuzentarauek argi azaltzen dute laguntza horiek eremu zurietan bakarrik
aplika daitezkeela.
Eremu grisei dagokienez, kasu bakoitza aztertu beharra dago. Laguntzak ez dira inoiz
emanen eremu beltzetarako, dagoeneko hainbat operadoreren banda zabala baitute.

29. irudia. Ekonomia eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa. Banda zabalari buruzko
informazioa (https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/Paginas/Index.aspx)
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7. SARE ZERBITZUEN ETA KOMUNIKAZIO ZERBITZUEN
HEDAPENA
7.1 Operadore fisikoak vs operadore birtualak
Telefonia finko edo mugikorreko zerbitzua eta Internet eskaintzen duen edozein
telekomunikazio-konpainia da “telekomunikazio-operadorea”. Hala ere, sarearen
jabetzaren ikuspegitik, Operadore Fisikoak eta Operadore Birtualak bereizten dira:
✓ operadore fisikoa da bere zerbitzuak bere jabetzakoa den sare fisiko baten bidez
hedatzen dituena.
✓ Operadore birtual (OMB) batek ez du sare fisiko propiorik, operadore fisikoei
alokatzen dizkie.
Nafarroan eta Estatuan, Telefónica, Vodafone, Orange, Yoigo, ADAMO eta Ingertv dira
sare propioa duten operadore fisiko nagusiak. WIKAI, GESTEL, Masmovil edo
SISNET, besteak beste, irrati-operadoreek ere sare fisiko propioa dute, kasu honetan
irrati-loturen sare batean euskarri hartuta.
Aldi berean, 700 operadore birtual
inguru daude: O2, Euskaltel, GUUK,
Jazztel, Amena, EMBOU, Lowi, Virgin,
Simyo eta abar. Operadore birtualak
bezeroen

profil

zehatz

batera

bideratzen dira (etorkinak, ikasleak,
landa-eremuak,

telefonoan

edo

Interneten soilik interesa duten pertsonak), eta, beraz, beren zerbitzuak egokitu
ditzakete, eta oso prezio lehiakorrak eskaini.
Alabaina, operadore birtual guztiek ez dizkiete sareak operadore fisikoei alokatzen:
operadore fisikoak akordioetara hel daitezke sareak alokatzeko eta, horrela, haien
sarea zabaldu edo haien prestazioak hobetu ditzakete.
Horrela, Nafarroa bezalako lurralde batean, telefonia- eta banda zabaleko zerbitzusarea eragile fisiko eta birtualen arteko akordio-sare batek osatzen du, eskuragarri
dauden sareak alokatu eta erabiltzeko. Horrela, telekomunikazio-zerbitzuen estaldura
handitzen da, operadoreei hedapen-kostuak murrizten zaizkie eta lehia handitzen da;
horren onura, azkenean, herritarrek jasotzen dute.
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6. taula. Operadore birtual batzuek erabilitako sareak
Operadore birtuala
Operadore fisikoa
O2
Movistar
Euskaltel
Orange
EMBOU
Yoigo, Orange
Masmovil
Yoigo
Amena
Orange
GUUK
Orange, Masmovil
Jazztel
Orange
Simyo
Orange
Pepephone
Yoigo
Lowi
Vodafone
(Iturria: https://www.adslzone.net/)

7.2 Sareko operadorea eta eduki digitalen hornitzailea
7.2.1 Sare-zerbitzuetako operadoreak
Sareko

operadoreak

Interneteko

sarbidea

eskaintzen

duten

telekomunikazio-

konpainiak dira. Aurreko atalean aipatutako konpainiak operadoreen adibideak dira:
Movistar, SISNET, Euskaltel, WIKAI, Embou, Eurona eta abar.
Enpresa horiek konektagarritasuna bermatzen digute; alegia, etxean edo enpresan
gutxienez 30 Mb/s-ko Interneterako konexioa edukitzea.

7.2.2 Internet edukietako plataformak
Dokumentu

honen

hasieran

aipatu

den

bezala,

aldaketa

teknologikoek

telekomunikazio-zerbitzu guztiak bateratzea bultzatu dute; besteak beste, telefonoa,
Internet eta telebista euskarri digitalean, edozein terminaletatik sartu ahal izateko:
ordenagailua, tableta, Smartphonea edo telebista. Azken horri dagokionez, telebista
belaunaldi berriek, Smart TVek, Internetera zuzenean konektatzeko aukera ematen
dute.
Laburbilduz, telebista ikus daiteke Internet bidez.
Horrek berarekin ekarri du Internet bidezko ikus-entzunezko edukien enpresak edo
plataformak jendartean ezagun egitea. Plataforma horiek “streaming” bidez banatzen
dituzte edukiak; hau da, erabiltzaileak zuzenean ikusten du edukia, plataformako
zerbitzarietatik deskargatu ahala. Hori dela eta, enpresa horiek beren zerbitzuak
emateko, erabiltzaileek Interneterako konexioa eduki behar dute, ahal dela, gutxienez
30 Mb/s-ko abiadurarekin.
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Plataforma horietako gehienek HBO, Netflix, Movistar+, Mitele+, A3 Media Player,
Hulu, Amazon Prime Video, Disney+, Apple+ edo Filmin bezalako filmak eta telesailak
eskaintzen dituzte. Hala ere, musikan espezializatutako plataformak ere badira
(Spotify, Amazon Music), baita lineako jokoetan ere.
Zerbitzu horietako gehienak ordaindu behar izaten dira. Interesdunak hileko edo urteko
kuota bat ordaintzen du, eta edozein gailuren bidez du sarbide mugagabea, Interneten
sartuta eta erabiltzaile-izena eta pasahitza sartuta.

30. irudia: Amazon Prime Videoren pantaila nagusia.

7.2.3 Telekomunikazio-operadoreei lotutako edukien hornitzaileak.
Ikus-entzunezko edukien plataformak telekomunikazio-operadoreekiko independenteak
dira.
Izan ere, eduki-plataforma ia guztiak Interneteko edozein konexioren bidez ikus
daitezke. Adibidez, Movistar, WIKAI, Orange edo Eurona-rekin kontratatutako konexio
baten bidez ikus daiteke HBO.
Aldi berean, Interneteko enpresa anitzek nahierako telebista-zerbitzua ematen dute,
telesail, film, dokumental, kirol eta haurrentzako edukien kanal multzo bat duen
oinarrizko telebista-pakete batekin, baita telebista-kanal irekiekin ere.
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31. irudia. Euskaltelek dituen telebista-kateen zerrenda. “TB osoa” paketea.

Hala ere, bezeroak erakarri eta mantentzeko xedearekin, telekomunikazio-operadore
batzuek beren bezeroentzat soilik diren telebista-paketeak eskaintzen dituzte, beste
bezero batzuentzat eskuragarri ez daudenak. Kasurik deigarrienak Moviestar eta
Orange konpainienak dira. Bi telekomunikazio-konpainia horiek beren bezeroentzat
soilik diren telebista-paketeak sortu dituzte, Movistar+ eta Orange TV plataformen
bidez eskuragarri. Pakete aipagarrienak futbol-ligarekin lotutakoak dira. 2020an bi
plataformek Futbol Ligaren emisio-eskubideak irabazi dituzte, esklusiban.

32. irudia. “orange.es”ren eskaintzak.
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8.

TELEKOMUNIKAZIO

SARE

BAT

KUDEATZEKO

EREDUAK: OPERADORE PRIBATUAK
8.1 Telekomunikazio-operadoreak. Operadoreen erregistroa
10.

kapituluan

azaltzen

den

bezala,

2014ko

Telekomunikazioen

Legeak

telekomunikazio-sareen hedapena arautzen du, besteak beste.
Lege horrek esplizituki adierazten du sareak lehia askeko erregimenean ustiatuko
direla, eta zerbitzuak eman nahi dituenak operadoreen erregistroan erregistratu
beharko duela Lehiaren Merkatuaren Batzorde Nazionalean (LMBN), indarraldian
dagoen legeriaren arabera.
Arau hori komunikazio-sare bat ustiatu nahi duten administrazio publikoei ere
aplikatzen zaie, nahiz eta autokontsumorako izan. Gainera, zerbitzua hirugarrenei
ematen badie, inbertitzaile pribatu bat erabili beharko du, eta kontu bereiz.
Azken batean, erakunde publiko batek herritarrei komunikazio-zerbitzuak eman
nahi badizkie, erakunde instrumental bat sortu beharko du, erakundearekiko loturarik
izanen ez duen kontuekin, eta Lehiaren Merkatuaren Batzorde Nazionaleko (LMBN)
Operadoreen Erregistroan operadore gisa erregistratu beharko du.
Operadoreen

erregistrora

itzuliz,

424/2005

Errege

Dekretuak

operadoreak

erregistratzeko prozedura azaltzen du, bai konpainia pribatu batenti dagokionez, bai
erakunde publiko bati dagokionez. Toki-erakundeentzat interesekoa izanik, hurrengo
atalak labur laburbiltzen du LMBNri aurkeztu beharreko dokumentazioa.

8.1.1

Operadoreen

erregistroa.

Aurkeztu

beharreko

dokumentazioaren

laburpena
Dokumentazioa

hiru

multzotan

banatzen

da:

administratiboa,

teknikoa

eta

interesekotzat hartzen den bestelako dokumentazioa.
1. Administrazio-agiriak
A) LMBNari jakinarazpena
Agiri ofiziala da, eta horretan erakundearen ordezkariaren datuez gain (IFZ eta
harremanetarako informazioa), indarrean dagoen legedia betetzeko konpromisoa
sinatzen da. Horrez gain, erantzukizunpeko adierazpen bat entregatu beharko da,
sinatuta.
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B) Interesa duen pertsonaren edo erakundearen akreditazioa
Pertsona fisikoa nahiz juridikoa: identifikazio-agiria (IFZ edo IFK), enpresarekin
harremanetan jartzeko informazioa, ordezkariaren identifikazioa eta ordezkari gisa
dagokion egiaztagiria aurkeztu beharko ditu.
Bi kasutan hartzen da administrazio publiko gisa:
•

Sarea autoprestaziorako (autokontsumo) ustiatzea: kasu horretan, jabari
publikoa erabiltzen duten sareak instalatzeko edo ustiatzeko edozein
proiekturen berri eman behar da.

•

Sarea ustiatzea hirugarrenentzako prestazio-erregimenean: kasu horretan,
zerbitzua nortasun juridiko propioa duen erakunde baten bidez instalatu edo
eman behar da, eta xedeak, hain zuzen ere, sare hori ustiatzea izan behar du.
Laburbilduz,

sortutako

erakundearen

berri

eman

behar

da,

dagokion

dokumentazioa emanda.
2. Dokumentazio teknikoa: sare fisikoaren eta zerbitzuaren artean bereizten da:
A) Ustiatu nahi den sare fisikoa
Ustiatu nahi den sarearen deskribapena: teknologia-mota, lurreko sarea izanen den
(zuntz optikoa) edo sistema erradioelektrikoa (irratia edo satelitea) izanen den.
Halaber, lurralde-estaldura azaldu behar da; sarea propioa den edo besterena den,
espazio publikoak edo pribatuak okupatu behar diren.
Halaber, ezarriko diren segurtasun-neurrien eta konfidentzialtasun-neurrien berri eman
behar da.
B) Zerbitzuaren deskribapena
Atal honetan ezarriko diren zerbitzuak deskribatuko dituen krokisa, sare propioa edo
besterena erabiliko den, eta lurralde-eremua gehitu beharko dira.
Era berean, zer zerbitzu-mota emanen diren azaldu behar da: telefonia finkoa,
mugikorra, zerbitzuen birsalmenta, telefonia mugikorreko seinalearen garraioa edo
ikus-entzunezko zerbitzuak, datuen transmisioa (Internet) eta abar.
Azkenik, atal honetan zerbitzuen eskaintza eta negozio-plana azaldu behar dira;
zerbitzua doan emango den ala ez.
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8.1.2 Operadore pribatuak o publikoak. Abantailak eta desabantailak
Erakunde publiko bati (udala, kasurako) ez zaio erraza gertatzen telekomunikaziozerbitzuak kudeatuko eta emanen dituen operadore publiko bat sortzea. Orduan, zein
dira sare publiko bat kudeatzearen abantailak eta desabantailak, eta betebeharrak eta
ondorioak?

•
•

Abantailak

•
•
•

•
•
•

Desabantailak

•
•
•

•

Baliagarria da landa-eremuetan edo eremu bakartuetan Interneterako
zerbitzua edukitzeko, ohiko operadoreentzat errentagarriak ez direnean.
Operadoreak sare publiko bat sortzen du; sare horren helburu nagusia
tokiko herritarrei kalitatezko zerbitzua ematea da, operadore pribatuen
interes ekonomikoak alde batera utzita.
Ondorioz, zerbitzu nahiz tarifa lehiakorragoak eman ditzake.
Toki-erakundeak aukera du zerbitzua tokiko operadore pribatuei
eskaintzeko edo lagatzeko, tokiko ekonomiaren mesedetan.
Nolanahi ere, operadore publikoak neutraltasunaren, gardentasunaren
eta lehia askearen printzipioak errespetatu behar ditu. Horregatik, ez du
inbertsio pribatua gutxiesten, osatu baizik.
Operadore publikoaren bokazioa zerbitzua epe luzera ematekoa da.
Proposamen estrategikoa da. Herritarrei funtsezko zerbitzua emango
die, eta ezin dio uko egin bere kudeaketari oztopoak oztopo.
Operadore publikoa sare fisikoaren arduraduna da, eta matxurarik
gertatuz gero, sare hori mantentzeaz eta zerbitzuaren kalitatea
mantentzeko azpiegiturak hobetzeaz ere arduratuko da.
Era berean, operadore publikoa telekomunikazio-zerbitzua emateaz
arduratzen bada, zerbitzua mantentzeaz ere arduratuko da, kalitateari,
abiadurari eta bestelakoei dagokienez.
Ondorioz, operadorea arduratuko da sarea mantentzeko eta hobetzeko
eta zerbitzuak emateko inbertsioez.
Era berean, operadorea sarearen kudeaketak eragindako irabazien eta
galeren erantzule izanen da.
Operadoreak sarea zuzenean kudeatzea eta zerbitzuak zuzenean
ematea erabaki dezake, edo, bestela, enpresa pribatu bat kontrata
dezake haren ordez egin dezan. Kasu horretan, gardentasun- eta lehia
askeko printzipioari eutsi beharko dio.
Bere prezio-politika finkatzean, operadore publikoak oreka aurkitu behar
du kostuaren eta etekinaren artean, eta legezko baldintzak bete beharko
ditu, operadore pribatuei lehia desleiala ez egiteko.

Nafarroan, Aranguren Ibarrak operadore publikoa sortu du. Basaburua ere urratsak
ematen ari da operadore izateko.
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8.2 Operadore tradizionalekiko bestelako aukerak: GUIFI.NET
fundazioa.
GUIFINET Fundazioa banda zabaleko sareak eta zerbitzuak hedatzeko bestelako
aukera bat da, bai operadore pribatuekiko, bai toki-erakundeek eratutako operadore
publikoekiko.
GUIFINET ez da, bere horretan, telekomunikazioetako operadore bat. Procomun
RLAN

bidezko

kudeaketa-ereduaren

bidez

Interneterako

konektagarritasuna

sustatzen duen fundazioa da.
Nafarroan, Erroibarreko Udalak zuntz optikoko sare bat hedatu du Guifi.net
Fundazioaren babespean. Arruazu, Arakil eta Ergoiena udalerriak ere halako hedapeneredua ezartzea aztertzen ari dira.

33. irudia. Guifi.net proiektuaren aurkezpena Erroibarren. Iturria:
https://fundacio.guifi.net/es_ES/page/valledeerro

8.2.1 Guifi.net-en aurkezpena.
Guifinet irabazi-asmorik gabeko eta interes orokorreko fundazioa da, Kataluniako
Generalitateko Fundazioen Erregistroan eta LMBNko telekomunikazio-operadoreen
Erregistroan inskribatua.
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Guifinet duela 25 urte sortu zen Katalunian, operadore pribatuek telekomunikaziosareak hedatzeko duten ereduari bestelako aukera bat emateko asmoz. Eredu
horretan, ohikoa da irizpide ekonomikoak lehenesteak. Horren ordez, Guifinet-ek sare
irekia, askea, neutrala eta herritarrentzako eskuragarria sustatu nahi zuen. Sarea azkar
hedatu zen biztanle asko zituzten hiriguneetan, baita landa-eremuetan ere. Kudeaketaeredua beste autonomia-erkidego batzuetara eraman da.

8.2.2 Guifinet-en filosofia. Guifinet-en helburuak.
Guifineten helburua telekomunikazio-sare mankomunatu ireki, libre eta neutral bat
sustatzea da:
•

Neutrala: sarearen azpiegitura neutrala da, sarearen bidez eskain daitezkeen
edukiekiko eta zerbitzuekiko.

•

irekia: edozein pertsona nahiz erakunde izan daiteke partaide eta konekta
daiteke, inolako diskriminaziorik gabe.

•

Gardena eta askea: Interneterako sarbidea herritarrentzako zerbitzu publikoa
dela, eta inork ezin duela hartaz jabetu ulertuta.

•

Mankomunatua: hainbat pertsonak, erakundek eta enpresak parte hartzen dute
sarean, eta berau kudeatzen eta operatzen dute Guztion Ondasun gisa.
Instalatzaileek, zerbitzu-operadoreek edo partikularrek Fundazioarekiko lotura
egiaztatzen dute hitzarmenen bidez.

Guifinet-en printzipioak Procomún RLAN lizentzian oinarrituta daude, eta laburbiltzeko,
sareko edozein parte-hartzailek honako hauek egin ditzake:
•

Libre da sarea edozein helburutarako erabiltzeko, betiere sarearen beraren
funtzionamenduari kalterik egiten ez badio.

•

Sarea nolakoa den eta nola funtzionatzen duen jakiteko eskubidea dauka.

•

Hobekuntza teknikoen eta antolakuntzakoen inguruko ekarpenak egiteko
eskubidea dauka.
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Guifinetek nola funtzionatzen duen ulertzeko, sarearen kudeaketa-eredua, sarearen
jabetza-eredua eta zerbitzuak emateko eredua azaldu behar dira.

8.2.3 Sarea kudeatzeko eredua
Lurralde batean komunikazio-sare bat hedatzeko, Guifinet-ek hitzarmen bat sinatzen
du erakunde publiko (udal bat edo mankomunitate bat) nahiz pribatu batekin (auzoelkarte bat).
Sinatutako akordioan, Guifinet komunikazio-sarea diseinatzeaz eta hedatzeaz
arduratzen

da,

azken

erabiltzailearen

sarbidetik

tokiko

garraio-sareetaraino.

Fundazioak, bere estaldura hedatzeko, kasu bakoitzean egokiena izanen den
teknologia erabiliko du, nahiz eta azken urteotan zuntz optikoaren alde egin duen.
Gainera, Guifinet arduratzen da beste erakunde edo operadore batzuekin akordioak
lortzeaz, haien azpiegitura fisikoak edo sare iluna erabiltzeko eta, horrela, garraiosarea hedatzeko.
Alabaina, Guifinet-ek ez du komunikazio-zerbitzua ematen. Sarearen diseinuaz eta
hura ustiatzeaz baino ez da arduratzen. Halaber, sarearen mantentze-lanaz arduratzen
da.

8.2.4 Zerbitzua emateko eredua: tokiko operadore pribatuak
Zerbitzua ematea lortzeko, Guifinet-ek Fundazioarekin akordioak egiten dituzten tokiko
operadore pribatuei zabaltzen die bere sarea.
Operadoreek kontraprestazio ekonomikoen truke (hau da, kobratuz) zerbitzuak ematen
badituzte, honako hauek bermatu behar dituzte:
•

Zerbitzuaren kalitatea, sarbide-abiadurari eta matxurei erantzuteko denborari
dagokienez.

•

Ematen dituzten zerbitzuei, eta prezioei buruzko informazio gardena. Informazio
horrek eskuragarri egon behar du publikoarentzat.

•

Bidezko prezio-politika bat izan behar dute; berau ez da gehiegizkoa izanen eta
ez da konpentsazio-mahaiek adostutako gutxieneko prezioen azpitik egoen,
jardunbide desleialik ez eragiteko.

•

Beste operadoreekiko lehia askea.

Ondoren, Guifinet sarean alta hartzen duten erabiltzaileek aukera dute zerbitzua
elkartuetako operadoreetako edozeini kontratatzeko.
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Guifinet-ek, tokiko sinergiei protagonismoa emateko duen filosofiarekin bat etorriz,
Fundazioak tokiko zerbitzu-hornitzaileekin akordioak lortzearen alde egiten du.
Nafarroan hornitzaileak SISNET eta EVEL dira.

8.2.5 Sarearen jabetza kudeatzeko eredua: konpentsazioak
Procomún sarea kudeatzeko ereduan hiru alderdi daude sarearekin loturik: Guifinet
Fundazioa, toki-erakundeak eta azken abonatuak; berauek jasotzen dute sarearen
onura:
•

Batetik, Guifinet sare fisikoaren kudeaketaz eta mantentze-lanaz arduratzen da.
Horrela, Fundazioak epe luzerako estrategia bat bermatzen du, erabaki
alderdikoietatik independentea den sare neutral, publiko eta ireki bat
mantentzeko.

•

Gainera,

sare

publiko

eta

ireki

bat

lortzeko,

GUIFINET

Fundazioak

nahitaezkotzat jotzen du toki-erakundeen inplikazioa ekarpen edo inbertsio
modura, hedapenaren kostuaren zati bat ordaintzeko.
•

Azkenik, azken erabiltzaileak (etxeak eta enpresak, kasurako) Fundaziora bil
daitezke

diru-kopuru

bat

emanda;

gero,

fakturaren

deskontu

gisa

konpentsatuko da.
Horrela, sarearen kostua eta jabetza hiru zatitan banatzen da: Fundazioa, tokierakundea eta azken erabiltzaileak. Fundazioarekin bat eginez, erakunde publikoek eta
erabiltzaileek zuzeneko partaidetza dute konpentsazioak edo kuotak ezartzerakoan,
sarea handitzerakoan eta abar.

Ekarpenen ezaugarriak: konpentsazioak
Guifi.net-ek hedapen plan bat entregatzen die aldeei, bai toki-erakundeei, bai
erabiltzaile partikularrei. Ezaugarri teknikoez gain, hedapen-plan horrek barne hartzen
ditu hedapenaren kostua eta etxeetan zerbitzua hasiera batean sartzeko Guifi.net-en
zenbatespena. Zenbatespen hori honako hauetarako oinarria da:
•

Toki-erakundeek eta erabiltzaile partikularrek egin beharreko ekarpenak
kalkulatzeko.

•

Inbertsioen itzulera-aldia kalkulatzeko; horrek, aldi berean, kuoten hobarietan
eraginen du, jarraian azaltzen den bezala.

Erakunde publikoentzat:
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•

Oro har, toki-erakundeek aurreikusitako hedapen-kostuaren % 20-30 jartzen
dute.

•

Kostu hori Fundazioari egindako dohaintza gisa edo zerbitzu-prestazio gisa
ordaindutako faktura bailitzan interpreta daiteke. Azken kasu horretan, fakturari
% 21eko BEZa gehituko zaio.

•

Dohaintza gisa, ekarpenek zerga-onurak izaten dituzte.

Azken erabiltzaileentzat: partikularrak, enpresak, instituzioak.
•

Ekarpen partikularra borondatez egiten da.

•

Sarea martxan dagoela, Guifi.net-ek hilabete gutxiko epea eman ohi du
erabiltzaile partikularrek ekarpenaren bidez Fundazioarekin bat egin dezaten.

•

Erakunde publikoekin gertatzen den moduan, Fundazioarekin bat egiteak
zerga-kenkariak ditu.

Kuotak
Azaldu moduan, GUIFINETek Fundazioak baimendutako telekomunikazio-operadoreei
lagatzen die sarearen ustiapena. Enpresa horiek zuzenean kobratzen diete bezeroei.
Guifi.net-en tarifa egindako inbertsioaren amortizazioaren baitan dago, besteak beste.
Tarifa estandarra honeko kontzeptu hauetan banakatzen da:

Kostu-mota
Kostu finkoak

1
2
3

Kostu aldakorra

4

Kontzeptua
Sarearen mantentze-lana
Konpentsazioaren amortizazioa (“linea-kuotaren” baliokidea)
Garraioa eta trafikoa
Zerbitzua ematen duen operadore pribatuaren tarifa
7. taula. Guifi.net-en tarifa. Kontzeptuak.
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Fundazioari egindako dohaintza partikularrak hileko fakturen bidez amortizatzen dira:
•

Horretarako, "Konpentsazioaren amortizazioa" kontzeptua ezabatzen da hilero,
egindako inbertsioaren itzulera-aldia osatu arte. Fundazioak 3 eta 4 urte arteko
epea aurreikusten du horretarako, hedapen-proiektuaren arabera.

•

Bestalde, Fundazioari egindako ekarpenak zerga-kenkariak ditu. Fundazioak
ekarpenaren ziurtagiria ematen du, errenta-aitorpenera aurkeztu ahal izateko.

•

Zerga-kenkarirako: zerga-oinarriaren gaineko % 10.

•

Horrez gain, kenkari horiek beste edozein laguntza publikoarekin bateragarriak
dira.

34. irudia. Guifi.net Fundazioaren proiektuak (Iturria:
https://fundacio.guifi.net/es_ES/page/page-projectes-guifi)
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9. LAGUNTZA PUBLIKOAK
9.1 Nafarroako Gobernua: Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea,
2016-2019
2016an, Nafarroako Gobernuak Banda Zabalaren Plan Zuzentzailea onartu zuen,
2021ean Foru Komunitateko biztanle guztiei gutxienez 30 Mb/s-ko konektibitatea
emateko. Planaren helburuak honako hauek ziren:
•

Foru Komunitatean Nafarroako Gobernuaren zuntz optikoko sare propioa
osatzea, bere sareak elkarri konektatuz.

•

30 Mb/s-ko abiaduran konektatzea biztanleriaren % 100, eta 100 Mb/s-koan
biztanleriaren % 50.

•

Industrialdeetan,

merkataritza-guneetan

eta

teknologia-zentroetan

konektibitatea hobetzea.
Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiak garatutako planak ez zuen funts
propiorik; beraz, beste Departamentu batzuetatik aurrekontu-partidak prestatu ziren:
Toki Azpiegituren Planeko (TAP) inbertsioak eta industrialdeetako konektibitaterako
laguntzak.

35. irudia. Banda zabalaren plan zuzentzailea, 2016-2020. “Herritarrak” ardatzaren helburuak

9.1.1 TIP laguntzak: Toki Azpiegituren Plana, 2016-2019
2016an, Toki Administrazioko Departamentuak banda zabaleko jardueretarako
aurrekontu-partida bat onartu zuen, Tokiko Azpiegituren 2016-2019 aldirako Planaren
barnean.
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Jarduerak sarea hedatzeko obra zibila garatzeko ziren, hodi anitzeko kanalizazioa
batera finantzatuz eta hodietako bat udalentzat gordez, geroan operadore baten zuntz
optikoa hedatu ahal izateko. 2016-2019 TAPean egin beharreko jarduketen eta
erreserban geratzen zirenen zerrenda eman zen argitara, baita adar bakoitzean sartu
ziren udalen zerrenda eta kalkulatutako aurrekontua ere.
TAPen barruan sartu ziren obrek % 80ko aldi bereko finantzaketa zeukaten. Tokierakundeek obraren % 20 jarri behar zuten, gehi guztizkoaren BEZa. Esku-hartzeak,
ere berean, udalek onartu behar zituzten.
Obra zibila Nasertic-ek kudeatu zuen. 2020an burututako esku-hartze guztiak eta
horien aurrekontua osatu da.
Erankunde
Titularra

Sustatzaileak

OBRA

INBERTSIOA

Ultzama

Ultzama

Ultzama adarra

259.600

Basaburua

Basaburua
Imotz
Leitza
Areso
Lekunberri
Elo
Urdiain
Iturmendi
Bakaiku
Uharte Arakil
Bera

Basaburua Adarra

205.300

Leitza
Areso
Lekunberri
Monreal
Urdiain
Iturmendi
Bakaiku
Uharte Arakil
Bera

Ochagavía

Oroz Betelu

Jaurrieta

Leitza Adarra
Areso Adarra
Lekunberri Adarra
Elo Adarra
Urdiain Adarra
Iturmendi Adarra
Bakaiku Adarra
Uharte Arakil Adarra
Bera Adarra

Itzaltzu
Otsagabia
Ezkaroze
Oronz
Espartza Zaraitzu
Olaldea
Oroz-Betelu
Jaurrieta
Abaurregaina
Abaurrea Baja
Abaurrepea
Aribe
Garralda
Auritz
Aurizberri

88.000
44.000
26.400
30.800
24.500
31.500
21.000
52.500
30.800

Itzalzu-Ezkaroze-Espartza Adarra

360.800

Garralda-Oroz Betelu Adarra

121.000

Aurizberri-Jaurrieta Adarra

583.000

2017

102.650

2018

UDALENTZAKO
KOSTUA

2019

259.600

106.436 €

102.650

84.173 €

88.000

36.080 €
18.040 €
10.824 €
12.628 €
10.045 €
12.915 €
8.610 €
21.525 €
12.628 €

44.000
26.400
30.800
24.500
31.500
21.000
0

52.500
30.800

252.560

408.100

108.240

72.160 €

121.000

24.200 €

174.900

116.600 €

ERRESERBA
Isaba
Etxalar

Uztarroze
Izaba
Etxalar

Erronkari Adarra

446.600,00

89.320 €

Lesaka Adarra

96.800,00

39.688 €

Doneztebe-Zubieta Adarra

184.800,00

75.768 €

36.080 €

Elgorriaga
Ituren

Doneztebe
Ituren
Zubieta

Donamaria
Lumbier
Aibar

Donamaria
Ilunberri
Oibar
Kaseda

Donamaria Adarra

88.000,00

A21-Ilunberri Adarra

88.000,00

36.080 €

Oibar-Kaseda Adarra

374.000,00

153.340 €

36. irudia. 2016-2019 TAP “Banda zabala”. Nafarroako Mendialdeko adarrak

9.1.2 Nafarroako Gobernuaren zerbitzu-sarea
2016 eta 2020 bitartean, Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiak funts
ekonomikoak

gaitu

ditu

Nafarroako

Gobernuaren
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mendeko

diren

egoitzen

konektibitatea hobetzeko: osasun-zentroak, ikastetxeak, liburutegiak, bake-epaitegiak,
basozaintza, errepideetako kontrol-zentroak, Foruzaingoa eta abar.
Proiektuak telekomunikazio-zentroen sarea indartzera eta Nafarroako Gobernuaren
zuntz optikoaren sare korporatiboa zabaltzera bideratu dira. Sare hori Nasertic
sozietate publikoak kudeatzen du; berau, aldi berean, telekomunikazio-operadore gisa
erregistratuta dago handizkako operadore gisa, azpiegiturak irratiko edo zuntz optikoko
beste operadore batzuei alokatzeko.
Horrela, Nafarroako Gobernuaren telekomunikazio-azpiegiturak hobetzea, zeharka,
lagungarri gertatzen ari da banda zabalaren konektibitatea hobetzen Foru Erkidego
osoan.

37. irudia: Nafarroako Gobernuaren sare korporatiboen mapa. 2016. urtea (Iturria: NASERTIC)

9.1.3. Konektibitatea hobetzea industrialdeetan
Industria-eremuetan konektibitatea hobetzeko, 2017 eta 2019 artean Garapen
Ekonomikoko Departamentuak zuzeneko laguntzak eman dizkie

operadoreei,

merkataritza-jarduerarako eremuetan eta industria-eremuetan sareak zabaltzeko.
Onuradun diren poligonoak Nasertic-ek identifikatutako estaldurarik gabeko gune
zuriak dira, Trantsizio Digitaleko Ministerioak onartuak.
Industrialdeen baldintza-berdintasuna bermatzeko xedearekin, Garapen Ekonomikoko
Departamentuak industrialdeak lotetan multzokatu zituen, eta horien barnean
operadoreen inbertsiorako errentagarritasun handiagoa eta txikiagoa zuten industria-
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eremuak sartu ziren. Laguntzak jasotzeko baldintzetako bat 300 Mb/s-ko edo hortik
gorako konektibitatea eskaintzea izan zen.

9.2 Nafarroako Gobernua. Banda Zabaleko II. Plana, 2021-2024
2020an, Nafarroako Gobernuak Banda Zabalaren II. Plana (2021-2024) definitzen lan
egin du. Plan horrek jarraipena ematen die Banda Zabalaren I. Plan Gidariaren (2020)
barnean gauzatutako ekintzei.
Nafarroako Gobernuaren Plan honen bidez, Nafarroako herritar guztiei banda zabal
ultralasterreko konexioa emateko oinarriak ezarri nahi ditu 2030ean (1 Gb/s-ko
abiadurara iristeko moduan), 2030erako Nafarroako Estrategia Digitalean jasotako
proposamenen arabera.
2021-2024 aldirako planaren helburuak dira:
✓ Nafarroako Gobernuaren sare korporatiboaren konektibitatea hobetzea, 1 Gb/sko abiadura lortu arte.
✓ 2024an, Nafarroako herritarren % 100ek 30 Mb/s-ko konexioa izatea, eta
ehuneko handi bat 100 Mb/s-ra iristea.
✓ Ikastetxeek eta industrialdeek 1 Gb/s-ko konexioa izatea.
2020an, Nafarroako Gobernuak Foru Komunitateko konektibitatearen diagnostikoa
egin du, bai telekomunikazio-operadoreek egun dutena, bai epe labur eta ertainerako
aurreikuspenenak. Hurrengo urratsa jarduketak definitzea, lehentasunezko inbertsioak
ezartzea, jardueren egutegi bat zehaztea eta funtsak edukitzea izanen da, Nafarroako
Gobernuko hainbat departamentutatik helduko direlakoan, 2016-2020 Planeko obrekin
gertatu zen bezala.
2021-2024 aldirako Banda Zabalaren II. Planaren diagnostikoa eta jarduera-plana
2020ko azaroan aurkeztea aurreikusi da.

9.3 Nafarroako Gobernua: Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza
Nagusia. Pirinioetako Plana
2020ko uztailaren 23an, Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak Pirinioetako
Planari lotutako proiektuak gauzatzeko, toki-erakundeei diru-laguntzak emateko
deialdia eman zuen argitara Nafarroako Aldizkari Ofizialean.
Deialdi honetan ez dira berariaz sartzen banda zabaleko azpiegiturak hedatzeko
laguntzak; hala ere, zerbitzu berriak abian jartzeko laguntza teknikoak kontratatzea
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aurreikusten da, hala nola telekomunikazio-sare bat ustiatzea eta mantentzea.
Horregatik, 2020ko lehen seihilekoan, Cederna Garalur Elkarteak eta Proiektu
Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak deialdi horretara Pirinioetako eremu zurietan
banda zabaleko hainbat proiektu aurkeztea aztertu dute, nahiz eta azkenean
proposamenak baztertuak izan ziren.

9.4 Nafarroako Gobernua: 13/2020 Foru Legea. Ezohiko kreditu bat
ematea, COVID-19a dela-eta hartutako neurrien ondorioz tokierakundeek dituzten beharrei erantzuteko.
Nafarroako Gobernuak, 2020ko uztailaren 7ko NAOn, 13/2020 Foru Legea argitaratu
zuen; helburua da toki-erakundeek izandako finantza-gastuei eta egindako inbertsioei
euskarria ematea, COVID-19ak eragindako neurriak hartzeko.
Laguntza-ildoetako bat "Tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako kapitaltransferentzien ezohiko funtsa" sortzea da. Funts horrek bost inbertsio-tipologia ditu,
horietako bat banda zabaleko azpiegitura pasiboak hedatzea.
Ondorengo taulak tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetara bideratutako laguntzen
zenbatekoa erakusten du, biztanleriaren tamainaren arabera:

Udalerri-mota

Biztanle-kopurua

Bakunak

<100
100 eta 499 bitartean
500-999 bitartean
1.000-1.999 bitartean
2.000-2.999 bitartean
3.000-4.999 bitartean
5.000-9.999 bitartean
10.000-49.999 bitartean
Udalerri bakunak: >=50.000

Konposatuak

<100
100 eta 499 bitartean
500-999 bitartean
1.000-1.999 bitartean
2.000-2.999 bitartean
3.000-4.999 bitartean
5.000-9.999 bitartean
10.000-49.999 bitartean

Laguntzaren zenbatekoa
(€)
10.000
19.000
40.000
65.000
86.528,20
110.000
155.000
200.000
400.000
11.072
21.036,80
44.288
71.968
95.804,02
121.792
221.440

8. taula. 13/2020 Foru Legea. Banda zabala hedatzeko programetarako laguntza. Udalentzako
zuzeneko laguntzak, erroldatutako biztanleriaren arabera
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13/2020 Foru Legearen laburpena. Tokiko ekonomia sustatzeko inbertsioak. III. eranskina.
Tokiko ekonomia sustatzeko inbertsioetarako kapital-transferentzien ezohiko funtsa.
A) Inbertsio finantzagarriak.
4. Banda zabaleko konektibitatea.
Atal horren barnean, honako inbertsio hauek finantza daitezke:
a) Konektibitatea hobetzeko inbertsioak, belaunaldi berriko banda zabalerako sarbide sareak
hedatzeko azpiegitura pasiboak egiteko direnak, honako hauek jartzea barne: kondukzioak edo
kanalizazioak, kutxatilak, hodiak, telekomunikazioetarako hornitutako etxolak eta dorreak.

9.5 Ekonomia Gaietako eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioa.
Banda Zabala Hedatzeko Plana (BZHP), 2013-2020.
2013az geroztik, Ekonomia Gaietako eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioak Banda
Zabala Hedatzeko Planeko (BZHP) laguntzetarako deialdiak egiten ditu.
Nafarroako Gobernuak ez bezala, BZHParen laguntzak zuzenean bideratzen zaizkie
telekomunikazio-operadoreei, banda zabaleko zerbitzuak abian jar ditzaten.
Laguntza horiek Europako Eskualde Garapeneko Europako Funtsekin (EGEF)
finantzatuta daude, eta Europar Batasunaren zuzentarauak betetzen dituzte banda
zabaleko sareen finantzaketa publikoari dagokionez. Hori dela-eta, BZHPk 2020ra arte
sare berriak soilik eremu zurietan hedatzea babesten zuen. 2020an, laguntzak eremu
grisetara zabaldu dira; horietan banda zabaleko operadore bakarra dago, edo sartzeko
abiadura ez da iristen 100 Mb/s-ra.
5. kapituluan azaldu den bezala, Ministerioak urtero eguneratzen du estaldurarik ez
duten ("eremu zuriak") edo estaldura partziala duten ("eremu grisak") biztanleguneen
zerrenda. Horrela, telekomunikazio-konpainiei zuzeneko laguntzak emateko deialdia
argitaratzen du. Estalduraz gain, deialdiak beste baldintza batzuk ere zehazten ditu;
besteak beste, eman behar duten zerbitzuaren gutxieneko abiadura. Operadoreek 2
urteko epea dute onartutako proiektuak gauzatzeko.
2020. urtera arte, laguntzak eskatzean, operadore bakoitzak askatasunez hauta
zitzakeen autonomia-erkidegoko zeintzuk gunetan zerbitzua eman. 2020ko deialdian,
Ministerioak honako betekizunak inposatu ditu:
• Operadoreak emanen duen sarbide-abiadura: 300 Mb/s eta 1 Gb/s bitartekoa.
• Deialdia eremu zurietan eta eremu grisetan zerbitzuak emateko dago zabalik,
baldin eta 100 Mb/s-tik beherako abiaduran lan egiten duen operadore bakarra
badago.
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• Hedapen-proposamenak gutxieneko etxe-kopuru batera iritsi behar du;
Nafarroari dagokionez, 1.073 etxebizitzetara.
• Operadoreek eskabide bakarra egiten dute autonomia-erkidego osorako.
• Era berean, autonomia-erkidego bakoitzean laguntza bakarra emanen zaio
operadore bati.
2020ko deialdia uztailean ireki zen, eta behin-behineko emakida irailaren amaieran
ezagutu da. Nafarroari dagokionez, operadore esleipenduna Telefónica izan da; orain
zerbitzuak hedatzeko proposamena aurkeztu beharko du.

38. irudia. BZHP 2018. Nafarroarentzako laguntzen ebazpena.

9.6 Europako Batzordea. WIFI4EU programa.
WiFi4EU Europako Batzordearen ekimen bat da, eta helburua du Europar Batasuneko
herritarrei kalitate goreneko Interneterako sarbidea ematea, doako wifi guneen bidez,
leku publikoetan kokatuta; besteak beste, plazetan, liburutegietan, osasun-zentroetan
edo ikastetxeetan.
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39. irudia. WIfi4Eu webguneko hasierako orrialdea: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home

WiFi4EU Europar Batasuneko erakunde publikoei edo udalerriz osatutako elkarteei
bideratuta dago. Programak 15.000 €-ko zuzeneko bonu edo laguntza ematen du, wifi
publikoa sortzeko beharrezkoak diren ekipamendua eta kostuak finantzatzeko. Udalek,
berriz, Interneterako konexioa eta instalazioak gutxienez hiru urtez mantentzeko
konpromisoa hartu dute. Gainera, WIFI sareek gutxienez 30 Mb/s-ko deskargaabiadura eman behar dute.
Halaber, instalazio-obrak programaren webgunean erregistratuta dauden enpresa
instalatzaileetako bati esleitu behar zaizkio. Behin bonuak esleituta, udalek 18
hilabeteko epea dute sarea abian jartzeko.
WiFi4EU laguntzak eskaera iristen den ordenaren arabera ematen dira; hau da,
lehenengo eskatzen duenak eramaten du laguntza.
Laguntza-eskaera bi fasetan egiten da:
•

Interesa duten udalek WIFI4EUren web-orrialdean erregistratu behar dute
(https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home). Erregistroa urte osoan dago zabalik.

•

Europako Batzordeak posta elektronikoz jakinarazten du eskabideen
deialdiaren data; 24 eta 48 ordu bitarteko iraupena du.

•

Batzordeak adierazitako egunean eta orduan, udalek eskabidea osatuko
dute, erregistro-eremuan "Bidali" botoia sakatuta.

2018az geroztik, Europar Batasuneko 29.172 udalerri erregistratu dira, eta horietatik
29 Nafarroako Mendialdekoak dira.
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40. irudia. WIFI4EU bonu bat jaso duten udalerriak. 2017-2019 urteak. Iturria:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-municipalities?lang=en
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10. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA
Telekomunikazio-sareak hedatzeko aplikatu beharreko legeria estatuko gobernuaren
eskumena da, ez autonomia-erkidegoena.
Telekomunikazioei buruzko 9/2014 Lege Orokorra ondorengo alderdiak arautzen
dituen erreferentziazko legea da:
•

Telekomunikazio-sareak hedatzea, sareak ustiatzea eta telekomunikaziozerbitzuak lehia askearen araubidean ematea.

•

Interkonexioari lotutako sareetarako sarbidea eta baliabideak.

•

Merkatuen erregulazioa: erreferentziazko merkatuak.

•

Zerbitzu publikoko betebeharrak eta eskubideak eta betebeharrak sareen
ustiapenean.

•

Operadoreen eskubideak: jabari publikoaren okupazioa, kokapen partekatua.

•

Azken erabiltzaileen eskubideak.

•

Administrazio publikoen eta horiei elkartutako erakundeen eskumenak.
9. taula: Dekretuen laburpena:

Erreferentzia
1
2
3

4

Edukia
Telekomunikazioei
buruzko
Lege
Orokorra
Administrazioen arteko koordinazioa
Banda zabaleko sareetarako laguntza
publikoei buruzko EBren zuzentarauak

Arauketa
9/2014
Legea,
maiatzaren 9koa
462/2015 ED
COM 2013/C

Operadoreen erregistroa

434/2005 ED

Agiria
BOE 114. zk., 2014/05/10
BOE 143. zk., 2015/06/16
Europar
Batasunaren
Aldizkari Ofiziala (EBAO)
COM 2013/C 25, 2013/01/26
BOE 102. zk., 2005/04/29

10.1 Gaitasun handiko banda zabaleko sareak hedatzea sustatzeko
laguntza publikoak
Erreferentziazko bi agiri erabiltzen dira:
✓ 462/2015 Errege Dekretua, banda zabaleko sareak sustatzen errazteko laguntza
publikoen arloan administrazio publikoen arteko koordinazioa arautzen duena.
✓ Europako Batzordearen zuzentarauak, banda zabaleko sareak hedatzeko estatulaguntzei buruzko nazio-arauak aplikatzeko.
Zehazki, 462/2015 Errege Dekretuak argi eta garbi adierazten du banda zabaleko
sareak

hedatzeko

edozein

administrazio

publikok

dituen

laguntza-planek

Telekomunikazioetako Estatu Idazkaritzaren oniritzia izan behar dutela.
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Administrazio batek eskaera eginda, erakunde honek txosten juridiko bat egiten du,
eta horretan laguntzak Ministerioaren planekin bateragarriak ote diren aztertzen du,
baita Ministerioak egindako eremu zurien eta beltzen maparekin bateragarria ote den
ere. Aldi berean, laguntza-plana EBren zuzentarauekin bateragarria den aztertzen du.
Era berean, EBren zuzentarauek inbertsio publikoek ekimen pribatuaren osagarri izan
behar dutela gogorarazten dute; ez dute lehia askea aldatuko, eta beti eten digitala
gainditzera bideratuta egon behar dute. Halaber, dokumentu horretan, Europako
Batzordeak eremu zuri, gris eta beltzen kontzeptuak definitzen ditu, eta kasu
bakoitzean abian jar daitezkeen laguntza publikoak ezartzen ditu.

10.2 Sareak ustiatzeko eta zerbitzuak emateko baldintzak. Operadore
publikoen nahiz pribatuen erregistroa
434/2005 Errege Dekretuak telekomunikazio-operadore bat sortzeko prozedura
azaltzen du, operadore hori pribatua nahiz publikoa izan, zerbitzu autoprestaziorako
(Nafarroako Gobernua, kasurako) edo hirugarrenei zerbitzua emateko (ezagutzen
dugun merkataritza-operadore bat edo Arangurengo edo Basaburuko operadore
publikoak).
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11.

TELEKOMUNIKAZIOEI

BURUZKO

9/2014

LEGE

OROKORREKO HAINBAT ALDERDI
•

Telekomunikazioak, interes orokorreko zerbitzuak: 2. artikulua, 1. paragrafoa.

•

Lehia askea, komunikazio elektronikoen sareen ustiapenean eta zerbitzuak
ematean: 5. artikulua, 1. paragrafoa.

•

Nor ustia ditzakeen telekomunikazio elektrikoen

sareak eta prestazioak. 6.

artikulua, 1. paragrafoa.
•

Izena ematea Operadoreen Erregistroan: 6. artikulua, 2. paragrafoa.

•

Herri-administrazioak. Autoprestazioetarako sareak: 6. artikulua, 2. paragrafoa
(7. artikulua) eta 3. paragrafoa.

•

Administrazio

publikoek

sare

publikoak

instalatzea

eta

ustiatzea

eta

hirugarrenei zerbitzuak ematea: 8. artikulua, 1. paragrafoa; 9. artikulua.
Komunikazio elektronikoen sare publikoen hedapena eta operadoreen eskubideak:
•

Jabego pribatua okupatzeko eskubidea. Industria Ministerioaren baimena eta
udalen txostena. 29. artikulua.

•

Jabari publikoa okupatzeko eskubidea: 30. artikulua.

•

Herri-administrazioen araudia, jabari publikoa eta jabetza pribatua okupatzeari
buruzkoa: 31. artikulua.

•

Jabetza pribatua eta publikoa batera erabiltzea. 32. artikulua, 1. paragrafoa.

•

Administrazio publikoen araudia, komunikazio elektronikoen sare publikoen
hedapenari eragiten diona: 34. artikulua, 1., 2., 3., 5., 6. eta 7. paragrafoak.

•

Komunikazio elektronikoko sare publikoak jaso dezaketen azpiegituretarako
sarbidea (tutuak, zutoinak, hodiak, armairuak...): 37. artikulua; 1., 3., 6. eta 7.
paragrafoak.

Administrazio publikoen jabetzakoak diren komunikazio-sare elektronikoak erabiltzea:
38. artikulua, 2. paragrafoa.
II. eranskina. Definizioak:
•

17. Komunikazio-sare elektroniko bat ustiatzea: sare hori sortu, baliatu, kontrola
edo zerbitzuan jarri.

•

30. Lotutako baliabideak: komunikazio elektronikoen sare bati edo komunikazio
elektronikoen zerbitzu bati lotutako azpiegitura fisikoak, sistemak, gailuak,
zerbitzuak edo bestelako baliabide edo elementuak, aipatu sare edo zerbitzu
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horren bidez zerbitzuak ematea ahalbidetzen edo laguntzen dutenak edo
horretarako potentziala dutenak. Besteak beste, eraikin edo eraikinen sarrerak,
eraikinetako kableak, antenak, dorreak eta bestelako euskarri-eraikinak, hodiak,
mastak, sarbide-ahoak eta banagailuak hartuko dituzte barne.
•

31.

Komunikazio-sare

elektronikoak:

transmisio-sistemak

eta,

hala

dagokionean, kommutazio- edo bideratze-ekipoak eta gainerako baliabideak,
honako hauek barne: kableen, uhin hertziarren, bitarteko optikoen edo
bestelako

bitarteko

elektromagnetikoen

bidez

seinaleak

garraiatzea

ahalbidetzen duten elementu ez-aktiboak, satelite-sareak, lurreko sare finkoak
(zirkuituen kommutaziokoak eta paketeak, Internet barne) eta mugikorrak, linea
elektrikoko sistemak (seinaleak transmititzeko erabiltzen diren neurrian), soinu
eta telebistako irrati-difusiorako erabiltzen diren sareak eta kable bidezko
telebista-sareak, garraiatutako informazio mota edozein dela ere.
•

32. Komunikazio-sare publikoa: komunikazio-sare elektroniko bat, osorik edo
nagusiki

herritarrentzat

eskuragarri

dauden

komunikazio

elektronikoen

zerbitzuak emateko erabiltzen dena, eta sarearen amaiera-puntuen arteko
seinaleen transferentziaren euskarri dena.
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