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BANDO
DONA REGINA POLÍN RODRÍGUEZ, ALCALDESA PRESIDENTA DO
CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)
FAI SABER:
Que a implantación do servizo de telefonía móbil de 4ª xeración ( 4G na banda de 800
Mhz) pode producir afectacións na recepción da televisión dixital terrestre (TDT) .
Para solucionar estas afectacións e garantir que a posta en servizo de estas estacións
base de telefonía móbil non afecte a TDT , chega a entidade LLEGA800 que leva a cabo
as actuacións técnicas necesarias nas instalación de recepción dos usuarios da TDT.
Estas actuacións son de carácter gratuíto para os cidadáns afectados.

Mediante o presente comunicado informase de que está a punto de finalizar o prazo
habilitado de 6 meses , dende o encendido de todas as estacións en Guitiriz, para
resolver as incidencias da TDT sen coste para os cidadáns .
O 31 de outubro remata o prazo para solicitar as actuacións gratuítas por parte dos
usuarios da TDT polas posibles afectacións ocasionados polos nodos 4G na banda 800
MHz.
No caso de calquera dubida os /as veciños/as poden chamar o teléfono da Oficina
Técnica de Concello de LLEGA 800 no teléfono 900 831 902 , onde se lle facilitará
toda a información referente as posibles afectacións ocasionadas por as estacións base
de telefonía móbil en Guitiriz ou nos municipios limítrofes.
A ALCALDESA, DONA REGINA POLÍN RODRIGUEZ.
Documento asinado electrónicamente.
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De acordo a Orde Ministerial que regula este proceso, o prazo para solicitar as
actuacións en caso de afectación por parte dos usuarios de TDT é de seis meses dende
a data da posta en servizo das estacións de telefonía.

