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Sanxenxo obrigará ás operadoras a
compartir antenas de telefonía móbil
A Xerencia de Urbanismo estuda un plan técnico que regulará a implantación de
repetidores
O Concello fixará as zonas de instalación ás compañías e esixiralles o pago dunha cota

O negocio da telefonía móbil deixará un pico dos seus
beneficios nas arcas de Sanxenxo. O Concello obrigará
ás compañías a compartir postes repetidores, fixará as
zonas onde se poderán instalar e esixiralles unha
compensación económica por cada novo repetidor. A
Xerencia de Urbanismo analiza agora un plan técnico
que regulará a implantación e o desenvolvemento
conxunto do mapa de telecomunicacións local.

Na práctica trátase de aplicar a ordenanza municipal de
antenas de telefonía incluída no Plan Xeral de Urbanismo, que se mantivo en suspenso ata a
entrada en vigor da nova Lei do Solo. A súa aplicación desde o 1 de xaneiro supuxo o
transvasamento de competencias na materia da Xunta aos municipios.

A instalación de antenas nas cubertas dos edificios quedará prohibida, xa que suporá un
exceso de edificabilidade. As novas construcións deben ter en conta que se prevén situar un
equipo nun edificio, este deberá descontar da edificabilidade o volume que vaia ocupar. En
calquera caso, segundo aclaran desde o Concello, nunca poderán supor «ningún tipo de
impacto visual ou barreira arquitectónica». Pero as condicións non só se endurecerán nos
núcleos urbanos. Nos terreos que o Plan Xeral reserva como chans sectorizados só se
autorizará a instalación de repetidores de forma provisional. En espazos naturais, a
prohibición será total. No resto das zonas supeditaranse a que se sitúen en parcelas de polo
menos dúas mil metros cadrados.

A primeira vítima das estritas condicións aprobadas será Telefónica. A Xerencia de
Urbanismo prevé denegar mañá á compañía a instalación de cinco novos repetidores por
incumprimento da normativa. Con todo, Sanxenxo conta cunha das maiores concentracións
de antenas de telefonía móbil por habitante de Galicia, só superada polas sete cidades da
comunidade. Con todo, non garanten ao cento por cento a solución do problema de
cobertura que se cerne puntualmente sobre algunhas áreas do municipio. Trátase de
problemas ocasionados pola afluencia masiva de visitantes en tempada turística alta. Cando
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demasiados se deciden por utilizar os seus móbiles á vez, comezan os problemas.

Desde as operadoras explican o fenómeno como un colapso da rede. As antenas están
deseñadas para atender un número determinado de usuarios, se estes multiplícanse por
cinco, seis ou dez, como no caso do municipio turístico, a rede non o soporta. As compañías
chegaron a desprazar a Sanxenxo unidades móbiles para atender os picos de demanda
ocasionais.
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