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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Situación de partida
Inicialmente levouse a cabo un estudio sobre a cobertura de banda larga en Galicia
co que se concluíu que...
... a inicios do Plan o 71,8% dos galegos dispoñía de cobertura
(había 786.000 galegos sen posibilidade de acceso a Internet)
75,5%
CON
banda larga

A Coruña

CON BL

Lugo

54,4%
CON
banda larga

SEN BL

58,8%
CON
banda larga

78,3%
CON
banda larga
Pontevedra

Ourense

Esta situación supón unha clara falta de vertebración territorial e unha clara
desigualdade social en materia de acceso a servizos de telecomunicacións.
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Situación de partida
En base aos resultados da análise inicial establecéronse os obxectivos do Plan Banda

Larga ...

Vertebración territorial

Posibilitar o acceso á banda larga de calidade a todos os galegos, cun foco claro
no ámbito rural como elemento de inclusión social e de loita contra a fenda dixital.
Sen banda Larga

Con banda Larga

Antes:
Finais 2013:

71,8%

28,2%

97%

3%

O 3% restante poderá acceder ao servizo de banda larga mediante satélite

 Incrementouse o obxectivo final do Plan que inicialmente era do 94%
Competitividade e innovación

Impulsar a implantación das redes de nova xeración (NGAs) de 100Mbps
posibilitando o acceso ás mesmas a case 1,3 millóns de galegos.
Con NGAs de 100Mbps

Finais 2013:

45%

Sen NGAs

55%

Somos das primeiras rexións de Europa que están a impulsar o despregamento destas
redes seguindo as directrices da Axenda Dixital Europea.
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Presentación do Plan
Para acadar os 2 obxectivos do Plan definíronse 6 actuacións de despregamento de
redes de telecomunicacións que xa están postas e marcha a día de hoxe ...
Extensión de redes fixas

Potenciar o operador público de
infraestruturas RETEGAL
Extensión de redes sen fíos 2010 - Sur de

Dotar de cobertura ao
97% da poboación

Lugo
Extensión de redes sen fíos 2011 - 2013

Satélite

Complementar a cobertura
ata acadar o 100%

Extensión de redes NGAs de 100Mbps

Estas actuacións contan cun investimento da Xunta de preto de 81M€ cos que se conseguirá
xerar un investimento total de máis de 237M€

En 2013 o investimento do Plan é de 22,8 M€
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Logros acadados – Banda larga

Avances na cobertura de banda larga de Galicia acadados a finais de 2012:
A inicios do Plan (ano 2010)…
71,8%

Finais 2012 …
>95%

CON banda larga
(2.014.000 hab)

CON banda larga
(>2.657.770 hab)

Cobertura poboacional
<10%
entre 10% e 50%
entre 50% e 90%
>90%

Conseguiuse adiantar os obxectivos previstos para finais do Plan superando xa no ano 2012 o
95% da poboación con posibilidade de acceso á Rede.
O 72% dos concellos superan o 90% de cobertura poboacional

A finais do Plan …

O 100% dos galegos disporán de cobertura

(97% a través de redes fixas ou sen fíos e o 3% restante vía satélite)
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Logros acadados – Banda larga

Por provincias a situación a finais de 2012 é a seguinte ...
CON banda larga ...
Inicios 2010: 75,5%
Finais 2012: 94,45%
Finais do Plan: 96,5%

A Coruña

Lugo

Inicios 2010: 54,4%
Finais 2012: 89,30%
Finais do Plan: 96%

Inicios 2010: 58,8%
Finais 2012: 96,63%
Finais do Plan: 97,5%

Inicios 2010: 78,3%
Finais 2012: 97,44%
Finais do Plan: 98%
Pontevedra

Ourense

A finais de 2012, e a falta dun ano para rematar o Plan, xa se dotou de cobertura a
case o 82% da poboación obxectivo (máis de 636.000 habitantes).
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Logros acadados – Banda Larga
Grazas ao Plan tamén se reduciu a fenda dixital existente entre as provincias
do interior e as do eixo atlántico ...
A Coruña

Lugo

CON banda larga

CON banda larga

Inicios 2010: 76,69%
Finais 2012: 95,81%

Inicios 2010: 56,54%
Finais 2012: 92,86%

Incremento de 19 puntos

Incremento de 36 puntos

Ourense
Pontevedra

A diferenza media de cobertura entre provincias pasou dun 20%, a inicios do Plan, a
un 3% a finais de 2012 superando así, o obxectivo establecido inicialmente
para este ano (3,5%)
A finais do Plan … a fenda reducirase por debaixo do 2%
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Logros acadados – Banda Larga
En canto á cobertura dos puntos de servizos públicos e polígonos industriais ...
A finais de 2012, o 98% dos servizos público xa dispoñen de cobertura de

banda larga de calidade fronte ao 83% inicial.
Inicios 2010: 77,9%

Inicios 2010: 91,5%

Inicios 2010: 66,5%

Inicios 2010: 93%

Finais 2012: 97%
Centros educativos

Finais 2012: 99%
Xulgados

Finais 2012: 97%
Centros Sanitarios

Finais 2012: 99%
Farmacias

En canto aos parques empresariais e polígonos industriais, o 99% xa
dispoñen de cobertura (tan só quedan 1 por cubrir) fronte ao 84% inicial.
A finais do Plan …
O 100% de servizos públicos e polígonos disporán de cobertura
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Logros acadados – Banda Larga

No referente ao operador público RETEGAL …
É a chave para acadar a cobertura prevista polo Plan e
para favorecer a competencia xa que, o aproveitamento das
infraestruturas públicas permitirá acelerar e optimizar o
despregue da banda larga no rural.

A finais 2012 …
Retegal conta xa con 216 torres e 1.855 Km de fibra óptica, postos a disposición
do resto de operadores favorecendo a competencia e maximizando os
resultados dos proxectos de extensión de redes sen fíos do Plan.
A finais do Plan …
…contará con máis de 315 torres e 1855 Km de fibra óptica

10

PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Logros acadados - NGAs
Adicionalmente, grazas ao Plan Banda Larga acadouse a finais de 2012 un total de
1,1 millóns de galegos con cobertura de redes de nova xeración, que permiten
velocidades de conexión de 100Mbps.
Finais 2012 …

A Coruña
611.350 hab.
(53,33%) con NGAs
Pontevedra
386.325 hab.
(40,14%) con NGAs

Lugo
83.768 hab.
(23,7%) con NGAs

Ourense
86.567 hab.
(25,82%) con
NGAs

A finais do Plan … serán case 1,3 millóns de habitantes con posibilidade de
acceso a redes de 100Mbps
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Logros acadados –ReDe
Por outra banda, para coñecer o avance do Plan así como a cobertura dispoñible en
calquera núcleo de poboación de Galicia, púxose en marcha a ferramenta web ReDe
(Rexistro de Demandantes)

 Esta aplicación está dispoñible na dirección
http://cobertura-pdbl.xunta.es ,
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
A finais do Plan
En resume, unha vez rematado o Plan Banda Larga de Galicia, no ano 2013 ...

Disporán de banda larga …

Cobertura con redes fixas
ou sen fíos

 Todos os galegos, o 97% (2.713.723 hab.) a través de redes fixas ou
sen fíos e o 3% (83.930 hab.) a través de satélite, cumprindo así o
obxectivo establecido na Axenda Dixital Europea. (quedan máis de
55.000 habitantes por cubrir no 2013 para acadar o 97%)

 Todos os puntos de demanda de servizos públicos (quedan 74
centros por cubrir no 2013)

 E tamén todos os polígonos e parques empresariais.
(queda un polígono por cubrir no 2013)
Cobertura poboacional

Disporán de NGAs de 100Mbps …

entre 80% e 85%
entre 85% e 90%
entre 90% e 95%
>95%

 Un total de case 1,3 millóns de habitantes
(quedan máis de 76.000 habitantes por cubrir)
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PLAN BANDA LARGA DE GALICIA
Oficina do Plan Banda Larga
A Oficina do Plan Banda Larga establécese como punto de referencia para atender e
informar durante os despregamentos do Plan aos cidadáns, aos concellos e ao resto de
axentes implicados.

Os datos de contacto da Oficina do Plan son...

oficina.bandalarga@xunta.es

981 95 78 68, en horario de luns a venres de
9:00 a 15:00h
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