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Só un 41% das 64 antenas de
telefonía móbil instaladas na
cidade son legais
O goberno local incumpre a súa propia norma de postes e este
verán suavizaraa para que a cobertura non caia

M. Cheda 28/5/2008

Só dous de cada cinco
antenas e estacións de
telefonía móbil instaladas
na cidade gozan da
consideración de
totalmente legais,
segundo datos facilitados
onte polo Concello. Un
Concello que está
incumprindo a súa propia
ordenanza nesta materia,
a cal data de nin fai dous
anos aínda. Incorre, polo
tanto, nunha contradición,
cando menos en
aparencia. Aínda que por
pouco tempo xa, pois este
mesmo verán prevé
suavizar a citada
normativa para terminar
con esta situación e,
sobre todo, ao obxecto de
garantir un nivel de
cobertura adecuado ás
demandas da sociedade
civil compostelá.

Na actualidade, funcionan en Santiago 64 postes deste tipo. Dos 40
que manexa Telefónica, apenas 16 axústanse por completo ao
ordenamento xurídico vixente (40%), mentres que dos 11 de Orange
fano cinco (45,4%) e dos 13 de Vodafone, outra media decena
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(38,5%). Ademais, a través dun anuncio inserido no Boletín Oficial da
Provincia (BOP) de onte, a última compañía superou a fase inicial de
tramitación no seu intento por colocar unha nova máquina, esta
sobre o tellado do número 1 da Rúa dúas Vilares, no barrio de
Meixonfrío.

As sobrantes 38 antenas atópanse en estados de diversa condición:
con petición de licenza denegada en firme (28), en vías de
normalización de status (8) ou ben en suspenso por sentenza de alto
tribunal (2). De todas posúe información a Concellaría de Urbanismo,
que dirixe Mercedes Rosón (PSOE), aínda que non almacenada da
forma en que debese estalo.

No seu apartado de disposicións adicionais, a ordenanza municipal
reguladora dos equipos de radiocomunicación establece que os
«situados non termo municipal de Santiago inscribiranse nun rexistro
especial que ou Concello creará para lestes efectos nun prazo
máximo de seis meses desde a entrada en vigor deste texto». Dado
que o documento rexe desde o 6 de xuño do 2006, o mencionado
mecanismo de control debería quedar habilitado, como moi tarde, a
19 días do Nadal daquel ano. Con todo, aínda que con matices,
Rosón recoñeceu onte que nin sequera hoxe existe aínda. «Como tal,
propiamente devandito, ese rexistro non o hai, pero dispomos dunha
completa relación de todas e cada unha das antenas», admitiu, para
logo valorar: «Cumpre as mesmas funciones que o outro».

Proba de que a lista de seguimento de postes de telefonía celular dá
os seus resultados o departamento da edila socialista, sen ruído
mediático, xa emitiu varias multas coercitivas contra empresas do
sector, tanto ao longo do 2007 como durante este ano. A última
desas penas coñecida ata o momento foi imposta a Telefónica, por
importe de 3.000 euros, debido á irregularidade dunha estación de
Basquiños. E non transcendese se non fose grazas a un requirimento
de pago introducido por Raxoi no BOP do 20 de maio.
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