
TELEFONÍA

A maioría das antenas de
telefonía de Vigo carecen de
licenza municipal
A Xerencia de Urbanismo ten censadas 145, parte delas ilegais,
pero sabe que a cifra real é superior

Juanma Fuentes 7/9/2007

As protestas veciñais
contra a instalación de
antenas de telefonía móbil
levaron ao Concello vigués
a investigar todas as que
se atopan instaladas no
termo municipal. Este foi o
acordo alcanzado onte na
Xerencia de Urbanismo
tras a petición da
concelleira do Bloque Elena Maure de que se paralice a concesión de
novas licenzas.

A responsable de Urbanismo, a socialista Carmela Silva, recoñeceu
onte que a indisciplina é moi elevada neste campo. Boa proba diso é
que o Concello non sabe cantas antenas están colocadas realmente;
o único dato que manexan os técnicos municipais é que están
rexistradas 145 e delas moitas non contan con licenza municipal en
regra. Tamén dan por seguro que a cifra real é superior.

O detonante da investigación é a protesta que desde fai meses
manteñen veciños de Couto Honorato para impedir a colocación
dunha antena nesta zona da cidade. Ademais deste colectivo, o
Bloque recibiu «innumerables queixas de veciños e veciñas non
tocante a colocación de antenas de telefonía móbil en distintos
puntos dá cidade». As sospeitas dos veciños, e tamén dos edís
nacionalistas, é que «moitas carecerían dá perceptiva licenza e non
estarían a cumprir a ordenanza municipal».

Alarma social

O temor a posibles danos causados polas antenas xerou «unha certa
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alarma social», estiman os nacionalistas. Por esta razón consideran
que o Concello vigués «debe ser extremadamente sensible con estas
demandas dúas cidadáns e actuar dun xeito inmediato»,
especialmente no caso de Couto de san Honorato.

No entanto, o Bloque aceptou a petición do PSOE deixar sen efecto a
súa proposta de paralizar provisionalmente a concesión de novas
licenzas ata que se aclare a situación. Segundo Silva, aquelas
operadoras que cumpran as esixencias da ordenanza municipal teñen
todo o dereito a instalar as antenas, polo que «non sería oportuna»
unha medidas destas características.

Pola contra, socialistas e populares aceptaron a petición de Maure de
«tomar, de xeito urxente, as medidas oportunas par facer un informe
exhaustivo». O que o Concello quere saber é se as antenas que se
pretenden colocar contan con licenza e se as instaladas atópanse en
situación legal.

Respecto da de Couto de San Honorato, o pasado 28 de agosto
finalizou o prazo de presentación de alegacións. Os técnicos estudan
nestes momentos os recursos presentados e posteriormente o
Concello tomará unha decisión. Carmela Silva asegurou onte que «o
goberno ten decidido clausurar aquelas antenas que carezan de
licenza e non se legalicen de inmediato», a fin de normalizar a
situación.

A actual concelleira de Urbanismo mantivo un debate co seu
antecesor, o popular José Manuel Figueroa. Este último asegurou que
o seu goberno traballou neste asunto para intentar ordenalo.

«Non o poño en dúbida, pero as operadoras dinme que nos últimos
anos ninguén falou con elas», afirmou Silva. «Tamén comprobei que
existen cheas de expedientes e solicitudes pendentes de tomar unha
decisión. Non pretendo culpabilizar a ninguén pero as antenas están
sen reglamentar e é algo que vai solucionar o novo goberno»,
concluíu.

Priman intereses económicos

Varios colectivos de veciños afectados destacan o incumprimento da
normativa municipal e á mercantilización e especulación de grandes
empresas fabricantes e compradoras de antenas, que logo negocian
coas compañías de telefonía móbil. Existe a alternativa de colocar
outro tipo de antenas de emisión nula e de moita menor potencia,
pero iso obrigaría ás empresas a ter que aumentar o número de
instalacións, polo que non lles resulta tan rendible. Manuel Piñeiro,
presidente do centro veciñal de Valadares, di que as antenas son
instaladas pola noite e e que se sitúan con disimulo na estrutura para
non ser perceptibles polos peóns e veciños.
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