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1 PRESENTACIÓN E OBXECTIVOS
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Nos últimos tempos está a producirse un grande troco nos hábitos de uso das telecomunicacións
na sociedade galega.
En poucos anos, pasouse dunha situación na cal, especialmente no ámbito persoal, o uso das
telecomunicacións se restrinxía practicamente as chamadas telefónicas, a unha xeneralización
do uso de servizos de comunicacións baseados na transmisión de datos e no acceso á Internet
en todos os ámbitos e lugares, sendo especialmente destacable o aumento do grao de uso dos
terminais móbiles para acceder á Internet.
A universalización do uso de Internet, tanto fixo como móbil, impulsada polas redes sociais, o
internet das cousas e as novas tarifas converxentes, fixeron que o tráfico nas redes se teña
incrementado de maneira moi importante en moi pouco tempo. Estes incrementos están a levar
ás tecnoloxías e infraestruturas existentes ao seu límite de capacidade.
Deste xeito, xorde o problema de que as redes existentes teñen cada vez máis dificultades para
absorber este tráfico crecente. Sen embargo, este problema ten solución, xa que está lista unha
nova xeración de tecnoloxías e redes con moita máis capacidade (NGN-Next Generation
Networks), tanto de tipo fixo (FTTH, Fiber To The Home) como móbil (LTE e LTE-Advanced,
redes móbiles de cuarta xeración).
Pero, para que estas novas redes se poidan xeneralizar no territorio é preciso, ademais de utilizar
ao máximo as infraestruturas existentes, instalar novas infraestruturas.
Co fin de aportar unha visión práctica do despregamento destas infraestruturas, a Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia ten redactado a presente “Guía de boas prácticas
para o despregamento das Infraestruturas de Telecomunicación”, enmarcada no convenio
asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e co súa financiación. Cun
enfoque eminentemente práctico, esta Guía está dirixida aos técnicos das administracións locais
e ás empresas operadoras de telecomunicacións, últimos responsables da autorización e da
execución das infraestruturas, respectivamente.
A oportunidade do documento vese reforzada pola recente publicación da Lei 3/2013, do 20 de
maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia, que
será comentada no mesmo.
Tamén se analizarán algunhas modificacións da lexislación estatal no eido das
telecomunicacións como a nova Lei Xeral de Telecomunicacións, aprobada en setembro de 2013
no Consello de Ministros a proposta do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, e actualmente
pendente de aprobación.
Trátase, en definitiva, de resaltar a importancia do despregamento de infraestruturas de
telecomunicacións da próxima xeración, das vantaxes de establecer mecanismos de
coordinación cos titulares doutras infraestruturas e de ter en conta as necesidades das
infraestruturas de telecomunicación no planeamento das obras a realizar no territorio municipal.
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2 AS INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓN.
UNHA NOVA ENCRUCILLADA

-6-

2.1 SITUACIÓN
ACTUAL
TELECOMUNICACIÓNS

DAS

INFRAESTRUTURAS

DE

Na actualidade, os servizos de telecomunicacións utilizan basicamente tres medios de
transmisión: cable, radio terrestre e satélite. As redes de cable usan como medio de transmisión
portadores metálicos (cobre, coaxial, ferro galvanizado, aluminio) ou fibra óptica. Este tipo de
redes téndense entre torres ou postes, formando liñas aéreas, ou ben en condutos subterráneos
e submarinos. Para as transmisións por radio utilízanse sinais eléctricas emitidas a través do
medio aéreo e finalmente as transmisións por satélite utilizan satélites artificiais.
Ata agora o desenvolvemento tecnolóxico, sobre todo a tecnoloxía ADSL e as súas evolucións,
permitiu un crecemento das infraestruturas de telecomunicacións capaz de asimilar os
incrementos de tráfico, mantendo e incluso reducindo os prezos do uso dos mesmos. Sen
embargo, estas infraestruturas empezan a estar no límite da súa capacidade debido a varios
factores, que se relatan a continuación:
Incremento do número de terminais con acceso á Internet: Nos últimos anos tense producido
un grande aumento do parque de teléfonos intelixentes, tabletas e demais dispositivos, o cal
facilita que os usuarios se poidan conectar dende calquera lugar e en calquera momento,
provocando un importante aumento do tráfico de datos consumido.
Cambio nos usos por parte dos usuarios: Ata fai pouco á Internet, especialmente no ámbito
persoal, empregábase principalmente para visitar páxinas web, enviar e recibir correo electrónico
e realizar xestións. Sen embargo, nos últimos anos, está a incrementarse a transmisión de
contidos de vídeo e xeneralizouse o uso das redes sociais e dos servizos de mensaxería
instantánea (p.ex. Whatsapp), servizos que provocan que o tráfico aumente.
Tarifas converxentes e máis asequibles: Os prezos dos servizos téñense reducido de xeito
importante. Así mesmo, os operadores ofrecen tarifas conxuntas para servizos fixos e móbiles
que resultan máis atractivas cantos máis servizos se contraten. Todo isto fixo que os dispositivos
con acceso a internet se fixesen máis alcanzables.
A evolución cara ao "Internet das Cousas": Xa non son só as persoas quen xeran e
intercambian información por Internet, senón que dispositivos de todo tipo o utilizan para
conectarse con outros dispositivos e persoas. Isto fai que o número de dispositivos conectados
aumente máis rápido e que exista tráfico de xeito independente ao número de persoas
conectadas. Por exemplo, unha empresa que xestione consumos eléctricos noutras empresas,
pode engadir centos de novos xeradores de tráfico na rede que non son persoas. Dado que as
utilidades destes dispositivos conectados crece sen límite e os seus prezos baixan de xeito
importante, non se ve no horizonte un límite a este tráfico xerado por “cousas”.
Segundo declarou Hans Vestberg, Director Executivo de Ericsson, no último MWC: “Se
unha persoa se conecta á rede, cámbialle a vida. Pero si todas as cousas e obxectos se
conectan, é o mundo o que pode cambiar.”
Ademais, estímase que o número de dispositivos (navegadores, lectores, cámaras, etc)
conectados será de 50.000 millóns en 2020. Se temos en conta que unha persoa está
rodeada de 1.000 a 2.000 obxectos cotiáns, o número de obxectos ou cosas a conectar é
case imposible de imaxinar. Isto é o que pretende o Internet das Cousas (IoT).

-7-

Segundo a UIT, o Internet das Cousas supón unha revolución tecnolóxica que representa
o futuro da computación e das comunicacións. O seu desenvolvemento depende da
innovación en moitos campos, desde as redes de sensores sen fíos á nanotecnoloxía.
Actualmente hai unha grande variedade de dispositivos que fan uso das redes posto que son
controlados ou xestionados de forma remota, dende cámaras de vixilancia, sensores climáticos,
controis de acceso, etc. Estes dispositivos, combinados cun terminal móbil, fan que poidamos
comunicarnos coas nosas vivendas e lugares de traballo dun xeito que mellora notablemente a
nosa calidade de vida.
Así, aparecen cada día máis frecuentemente os "Fogares Dixitais", os “Edificios Dixitais” e as
"Cidades Dixitais ou Intelixentes" tamén coñecidas como “Smart Cities” que integran e
xeneralizan estes servizos mediante a converxencia de infraestruturas, equipamentos e servizos
para atender as necesidades dos seus habitantes en materia de teleasistencia, confort,
seguridade, aforro enerxético e integración medioambiental, comunicación e acceso a contidos
multimedia, teletraballo, formación e lecer.
Na “Guía práctica para a implantación do Edificio e o Fogar Dixital”, elaborada pola AETG
no marco dun convenio coa AMTEGA, o Fogar Dixital concíbese como a base da xestión
do Edificio Dixital, que a súa vez constitúe o principal elemento na consolidación dunha
Cidade Dixital ou Smart City.
A través deste concepto, cada día máis popular, de cidade intelixente preténdese englobar
a definición dunhas cidades máis sostibles, mellor xestionadas e con mellor calidade de
vida mediante a utilización de multitude de dispositivos para transmitir información útil
aos cidadáns.
Todos estes cambios están a supoñer unha mellora na calidade de vida dos usuarios pero, como
xa se indicou previamente, estas melloras en prestacións comportan que as redes de
telecomunicacións se vexan sometidas a un incremento do tráfico que circula por elas levándoas
ao seu límite de capacidade. Deste xeito, chegase a unha encrucillada tecnolóxica: é o momento
de cambiar as tecnoloxías e dar paso á construción de novas infraestruturas de
telecomunicacións.

2.2 NOVAS
NECESIDADES
TELECOMUNICACIÓNS

DE

INFRAESTRUTURAS

DE

Por unha parte, no ámbito de redes fixas, os operadores de telecomunicacións teñen que
prolongar as súas redes troncais, xa en fibra óptica, ata as empresas e vivendas dos subscritores.
Isto conseguirá multiplicar as velocidades de acceso, dando paso a un novo horizonte de servizos
e aplicacións.
Co fin de facilitar a chegada da fibra óptica ás vivendas xa existe unha lexislación estatal de
infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT) considerada punteira a nivel mundial. Esta
lexislación garante para os inmobles de nova construción que os usuarios teñan a posibilidade
de acceso aos diferentes servizos de telecomunicación dispoñibles: telefonía, acceso a internet,
servizos de banda larga por cable, radio e televisión, etc. En concreto, esta normativa obriga na
maior parte dos edificios que se constrúan desde marzo de 2011 á instalación de fibra óptica nas
verticais de ditos edificios.
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Sen embargo, en numerosas ocasións, as empresas encargadas de dar este tipo de servizos
teñen dificultades para alcanzar a estes edificios coas infraestruturas de telecomunicacións
apropiadas de fibra óptica, polo que non se alcanzan largos de banda e velocidades de acceso
maiores pola limitación do tramo entre a central telefónica e o edificio do subscritor. Resulta, polo
tanto, preciso que estas redes troncais poidan ser despregadas para conseguir que cheguen ás
vivendas e empresas para que estas poidan beneficiarse das súas posibilidades.
A normativa das Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións (ICT), do ano 1998 e
recentemente modificada a través do Real Decreto 346/2011, de 11 marzo polo que se
aproba o regulamento de ICT, é de obrigado cumprimento para todas as vivendas de nova
construción que estean acollidas ao réxime de propiedade horizontal regulado pola Lei
49/1960, de 21 de xullo, sobre Propiedade Horizontal
Por outra parte, no que se refire ás redes móbiles, a crecente demanda de conectividade en
movemento e o incremento do uso de aplicacións móbiles, tanto de traballo coma de ocio, fan
que sexa necesario cambiar de novo de tecnoloxía. Por iso formúlase a comercialmente
denominada 4G (LTE e LTE-advanced), que vai permitir pasar de velocidades de acceso en
movemento de entre 7 e 21 Mbps a velocidades de ata 1 Gbps, multiplicándose deste xeito a
velocidade de acceso.
Este cambio tecnolóxico leva aparellada a necesidade de, ademais de actualizar as
infraestruturas existentes, instalar novas estacións base de comunicacións, aumentando o seu
número para aumentar a súa capacidade, dada a necesidade de conexións de maior velocidade,
e a mesmo tempo diminuíndo a súa potencia para reducir o número de usuarios que comparten
o largo de banda.
Co obxectivo de avanzar na creación destas infraestruturas e, deste xeito, achegar os novos
servizos de telecomunicacións ao conxunto da cidadanía, a Xunta de Galicia puxo en marcha o
Plan de Banda Larga de Galicia.
Este plan, iniciado no ano 2010, prevé que a cobertura de banda larga en Galicia pase do 71,8%
existente antes da posta en marcha do Plan a máis do 98%, completandose ata o 100% de
cobertura a través de satélite.
Ademais, o Plan posibilitará que o 50% da poboación de Galicia conte con acceso a redes de
nova xeración, con capacidades de cando menos 100 megas.

2.3 IMPLICACIÓNS NORMATIVAS
Os despregamentos de infraestruturas necesarios para este cambio tecnolóxico deben de
cumprir a normativa vixente en todas as súas vertentes. Ao tratarse de actuacións sobre o medio
físico, están reguladas pola normativa urbanística vixente en cada territorio. Polo tanto, poden
estar no ámbito competencial do Estado, da Comunidade Autónoma ou dos Concellos, o que da
lugar a unha dispersión normativa considerable, que complica a tramitación das obras, pero que
non é diferente de calquera outra infraestrutura.
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Repasando a evolución histórica recente das normativas propias de telecomunicacións, pódese
ver que a súa evolución foi en paralelo á da lexislación sectorial da construción, provocada pola
expansión do mercado inmobiliario do final dos anos 90 e principios dos 2000.
Esta nova lexislación sectorial, tanto estatal como autonómica e municipal, provocou a
necesidade de axeitar a lexislación de telecomunicacións relacionada con ela. Así naceron
normativas de vital importancia, como a “Lei Xeral de Telecomunicacións” e o “Real Decreto de
Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións (ICT)”, ambas claves para o desenvolvemento
dos servizos de telecomunicacións e, polo tanto, para alcanzar o estado tecnolóxico actual.
A partir destas normativas xurdiron outras leis, normas e ordenanzas das diferentes
administracións referidas ás telecomunicacións e a aspectos transversais que as afectan.
No ámbito estatal é de destacar o Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro, polo que se
aproba o regulamento que establece as condicións de protección do dominio público
radioeléctrico, as restricións e as medidas de protección das emisións radioeléctricas. Esta
norma, de aplicación en todo o Estado, garante o control e a protección da saúde dos cidadáns
ante as emisións radioeléctricas.
No caso autonómico, poden destacarse a Lei do solo de Galicia que, exercendo as competencias
autonómicas en materia de integración urbanística, afecta ás infraestruturas de
telecomunicacións e o Decreto 133/2008 polo que se regula a incidencia ambiental.
No caso dos Concellos, como responsables de xestionar competencias en materias urbanísticas
e ambientais, destacan os plans xerais de ordenación municipal e as ordenanzas derivadas.
Con este panorama competencial, e a transversalidade propia das infraestruturas de
telecomunicacións, resulta necesario ordenar e harmonizar os aspectos legais que afecten aos
despregamentos, co obxecto de que os procedementos administrativos sexan o máis sinxelos
posibles e os prazos de instalación máis áxiles.
Dende a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia estase a traballar nesta
materia dende
hai moito tempo. Primeiramente o Colexio Oficial de Enxeñeiros de
Telecomunicación colaborou coa FEMP na realización do “Código de boas prácticas para o
despregamento de estacións de telefonía móbil” que tiña como obxectivo, dentro do marco do
cumprimento da lexislación vixente, servir de referencia aos concellos e ás empresas para, por
un lado, axilizar a tramitación de licencias municipais mediante o recurso ás solucións
urbanísticas que o Código propón e, por outro, contribuír a resolver conflitos que se poidan
presentar.
Nesta mesma liña de traballo, a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia levou
a cabo no ano 2011 unha serie de xornadas formativas dirixidas á técnicos municipais e
responsables dos Concellos con competencias en urbanismo e/ou novas tecnoloxías sobre a
tramitación de licencias municipais para a instalación de estacións base de radiocomunicación.
Con todo isto, dentro do marco da evolución tecnolóxica actual, resulta evidente que para levar
a cabo o despregamento de infraestruturas de telecomunicación é preciso que se avance nun
marco de coordinación entre os diferentes axentes públicos e privados implicados, co fin de evitar
duplicar esforzos e inversións. Ademais, é necesario que este despregamento se realice dun
xeito homoxéneo, harmónico e respectuoso co ambiente, a paisaxe e o patrimonio cultural.
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3 ASPECTOS LEXISLATIVOS RECENTES QUE AFECTAN
ÁS INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
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No presente apartado revisase e comentase a normativa autonómica e estatal recente que afecta
directamente ás infraestruturas de telecomunicacións.
En todo caso, cómpre non esquecer a normativa preexistente, sobre todo a normativa estatal e
de tipo xeral, coma o Real Decreto 1066/2001 de emisións radioeléctricas, ou o novo
regulamento de ICT, do ano 2011.

3.1 LEI DE IMPULSO E ORDENACIÓN DAS INFRAESTRUTURAS DE
TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA
A Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de
telecomunicacións de Galicia foi publicada no Diario Oficial de Galicia do 7 de xuño de 2013.
Obxecto (Extracto da Lei):
“Esta lei ten por obxecto regular o impulso e a ordenación das infraestruturas de telecomunicacións no
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e establecer o marco legal e as condicións adecuadas
para que o seu despregamento territorial se realice de xeito áxil, ordenado, eficiente, seguro e
respectuoso co ambiente..”

Finalidade e obxectivos da Lei (Extracto da Lei):
“1. Esta lei ten por finalidade contribuír á integración de Galicia na sociedade da información, a través
do desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicacións, como un factor esencial para lograr o
crecemento económico sustentable, a redución do desequilibrio territorial e a cohesión social no ámbito
da Comunidade Autónoma.
2. Fíxanse como obxectivos desta lei, para a consecución da finalidade anterior, os seguintes:
a) Impulsar o desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicacións e a súa cobertura na
totalidade do territorio.
b) Garantirlle á cidadanía, ás empresas e ás administracións públicas a cobertura das
necesidades, actuais e futuras, dos servizos e tecnoloxías da información e da comunicación,
co fin de fomentar a competitividade baseada no coñecemento.
c) Garantir un acceso de calidade ás novas tecnoloxías da información e da comunicación.
d) Garantir a instalación de infraestruturas de telecomunicacións mediante unha ordenación
coherente, que asegure a protección do territorio, dos recursos naturais e do ámbito
paisaxístico, e que promova a cohesión social e a igualdade económica.
e) Eliminar os desequilibrios territoriais reducindo a fenda dixital entre o medio urbano e o rural.
f) Fomentar a cooperación e coordinación entre as administracións públicas e entre estas e os
operadores de telecomunicacións, co fin de promover que o despregamento das novas redes
se realice de forma equitativa, eficiente e respectuosa co ambiente..”

Ámbito de aplicación (Extracto da Lei):
“Esta lei é aplicable no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia”.

Esta lei nace co obxectivo de axilizar e facilitar o despregamento ordenado de
infraestruturas de telecomunicacións en todo o territorio dun xeito homoxéneo,
harmónico e respectuoso co medio ambiente.
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Para acadar este obxectivo, a Lei trata tres ámbitos de actuación principais:
1.-Coordinación e colaboración entre axentes públicos e privados.
Na Lei abordase a necesidade de coordinar as novas instalacións entre os diferentes
axentes implicados no despregamento co obxecto de acadar un despregamento de redes
de comunicacións electrónicas que redunde nun menor custo para todos os axentes e se
contribúa á mellora das infraestruturas presentes no territorio e das tecnoloxías
empregadas, se adianten os despregamentos en zonas deficitarias e, en xeral, se faciliten
a prestación de servizos públicos.
2.- Ordenación territorial e planificación urbanística das infraestruturas.
Así mesmo, a Lei trata a necesidade de prever as infraestruturas de telecomunicacións
nos planeamentos urbanísticos e de ordenación co fin de garantir a instalación de
infraestruturas de telecomunicacións no conxunto do territorio dun xeito que asegure a
protección do territorio, dos recursos naturais e do ámbito paisaxístico, ao tempo que
promova a cohesión social e a igualdade económica.
3.- Incorporación de infraestruturas de telecomunicacións en vivendas, en obras e
edificios públicos.
A Lei impulsa a incorporación de infraestruturas de telecomunicacións (canalizacións e
espazos de reserva para instalacións) nas obras públicas que se executen, co obxectivo
de que estas infraestruturas poidan ser usadas para despregar redes de
telecomunicacións que presten servizos avanzados ao conxunto da cidadanía.
Por outra banda, a lei incide na necesidade de que se prevexan as necesidades de
interconexión ás redes públicas de comunicacións electrónicas existentes nos edificios
públicos que se planifiquen e se inclúan infraestruturas de telecomunicacións cando estes
se constrúan, co obxectivo de que ditos edificios posúan un acceso de calidade aos
servizos de comunicación electrónica.
De igual xeito, a Lei prevé a incorporación de infraestruturas para a inclusión de servizos
de fogar dixital nas vivendas que se constrúan para que, deste xeito, os cidadáns poidan
incorporar estas funcionalidades nas súas vivendas.
En resumo:
- Esta lei procura unha maior coordinación na extensión das tecnoloxías, mellor
planificación para chegar á inmensa maioría dos fogares e das empresas galegas e unha
maior anticipación para que as futuras infraestruturas, públicas ou privadas, a partir de
agora estean preparadas para as tecnoloxías.
- Avanza nos criterios a seguir polas administracións para que os servizos de
Telecomunicacións sexan un elemento máis a contemplar dentro dos documentos de
planificación urbanística.

- 13 -

3.2 NOVAS NA LEXISLACIÓN ESTATAL
Desde a Administración central do Estado tamén se está a traballar nestes aspectos, polo que
se está á espera da publicación dunha nova Lei Xeral de Telecomunicacións, actualmente en
fase de tramitación parlamentaria, pero xa se adiantou algunha medida inscrita en lexislación de
tipo transversal, que afecta a diferentes sectores.
Malia que a nova lei de telecomunicacións a nivel estatal aínda non está publicada, cómpre
resaltar os puntos mais destacados desde o punto de vista da temática obxecto desta Guía.

3.2.1 LEI DE MEDIDAS URXENTES DE LIBERALIZACIÓN DO
COMERCIO E DETERMINADOS SERVIZOS
A Lei de medidas urxentes de liberalización do comercio e determinados servizos, actúa sobre
factores que poden ralentizar ou dificultar a activación económica do sector servizos.
Nesta lei inclúese un punto que axuda ao despregamento das infraestruturas de
telecomunicación vía radio, simplificando os trámites administrativos para as novas
estacións de telefonía móbil.
A continuación extráctase a parte relevante desta lei no relativo ás infraestruturas de
telecomunicacións:
Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de
determinados servizos
Obxecto (Extracto da Lei):
“El Título I de esta Ley tiene por objeto el impulso y dinamización de la actividad comercial minorista y
de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes
que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las
licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y
determinadas obras previas.”

Ámbito de aplicación (Extracto da Lei):
“1.Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales
minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a
través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados.
2. Quedan al margen de la regulación contenida en el Título I de esta Ley las actividades desarrolladas
en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso
privativo y ocupación de los bienes de dominio público.”

Inexixibilidade de licenza (Extracto da Lei):
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“1.Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el artículo anterior,
no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector público la obtención de
licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas
que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad
misma de la apertura del establecimiento correspondiente.
2. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de
servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la administración competente a los solos
efectos informativos.
3.No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la
redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
4.La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá respecto de las obras de
edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se seguirán regulando,
en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento,
por su normativa correspondiente..”

Declaración responsable ou comunicación previa (Extracto da Lei):
“1.Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser exigidas, serán
sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones previas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las
previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en
posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
2. La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una manifestación explícita
del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente
incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando
corresponda.
3. Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por técnicos
competentes de acuerdo con la normativa vigente.
4. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el mismo
local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables, o las comunicaciones previas, se
tramitarán conjuntamente.”

Suxeición ao réxime xeral de control (Extracto da Lei):
“La presentación de la declaración responsable, o de la comunicación previa, con el consiguiente efecto
de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad comercial, no prejuzgará
en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones del establecimiento a la normativa
aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección,
sanción, y en general de control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local,
le estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso..”

Disposición adicional terceira. Instalacións de redes públicas de comunicacións electrónicas
(Extracto da Lei)
“Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las estaciones o instalaciones
radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
para el público, a excepción de aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo
2.2 de esta Ley, ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto
toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones
de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos.”
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En resumo:
Esta Lei contén como novidade destacada a disposición adicional terceira na que se
menciona expresamente a inclusión entre as actividades suxeitas a esta normativa das
instalacións de redes públicas de comunicacións electrónicas.
Así pois, axudará a facilitar o despregamento de redes que, aínda que non estarán suxeitas
a control inicial por parte das autoridades locais, onde abondará unha declaración
responsable, si terán un control ex post e, polo tanto, será necesario dispoñer dun
proxecto asinado por técnico competente (art.º 4.2) e da restante documentación habitual.
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3.2.2 LEI XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS (PENDENTE DE
APROBACIÓN)
No pasado mes de setembro de 2013, o Consello de Ministros aprobou o proxecto da nova “Lei
Xeral de Telecomunicacións” e remitiu a mesma ás Cortes Xerais.Tendo en conta que o contido
de dito proxecto non é aínda definitivo o presente apartado limítase a recompilar os obxectivos
da lei feitos públicos polo Goberno do Estado na súa presentación. En concreto:
1.- Establecemento de mecanismos de coordinación.
O texto do proxecto de Lei prevé o establecemento de novos mecanismos de coordinación e
colaboración do Estado coas CC.AA. e as entidades locais que faciliten os despregamentos.
As redes públicas de comunicacións electrónicas constitúense como equipamento de
carácter básico e a súa instalación configurase como obra de interese xeral. Establécese
a obriga de instalar estas redes en zonas de nova urbanización.
Establécense requisitos técnicos comúns para o despregamento de redes (a desenvolver
nun Real Decreto posterior), así como límites máximos únicos en todo o territorio nacional de
emisión e exposición aos campos electromagnéticos.
2.- Simplificación administrativa
Simplifícanse os procedementos administrativos estatais para acceder ao uso do espectro
radioeléctrico.
Suprímense as licenzas urbanísticas e medio ambientais para o despregamento de redes de
telecomunicacións en dominio privado, substituíndo as mesmas por declaracións responsables.
3.- Facilitar o despregamento de redes, poñendo a disposición dos operadores os recursos
necesarios para elo.
Adóptanse medidas dirixidas a facilitar o despregamento de redes fixas de telecomunicacións
nos edificios e a garantir o dereito de calquera usuario a poder acceder a redes ultrarrápidas. Os
operadores poderán utilizar os elementos comúns dos edificios en réxime de propiedade
horizontal para instalar ditos accesos ultrarrápidos.
Para despregar as novas redes de telecomunicacións, os operadores poderán reutilizar as
canalizacións, condutos e emprazamentos de titularidade pública ou doutros operadores
privados, a fin de minimizar as obras nos despregamentos e, con elo, as molestias aos cidadáns.
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4 BOAS PRÁCTICAS PARA O DESPREGAMENTO DAS
NOVAS INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS
EN GALICIA
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4.1 RECOMENDACIÓNS PARA A TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA
DAS NOVAS INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Como conclusión aos antecedentes xa comentados resulta aconsellable que se adopten unha
serie de medidas que favorezan e estimulen o despregamento de infraestruturas de
telecomunicacións para as redes de nova xeración.
O presente apartado describe de xeito pormenorizado unha serie de medidas que contribuirán a
dito fin.
Estas medidas son coherentes tanto coa nova lexislación autonómica como coa lexislación
estatal existente, e poden ser levadas a cabo polos Concellos para acadar uns despregamentos
máis áxiles, xeneralizados, harmónicos e respectuosos coa contorna.
Os puntos a tratar en cada unha das medidas serán:






DESCRICIÓN DA MEDIDA
OBXECTIVOS
EXECUCIÓN
BENEFICIOS
CUSTES E PRAZOS
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4.2 INVENTARIADO DAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS PROPIAS
A medida que a continuación se describe considerase de especial relevancia posto que permite,
tanto ao Concello como aos operadores, coñecer a existencia de infraestruturas públicas que
poden empregarse para o despregamento de redes de telecomunicacións, o que permite
despregamentos máis rápidos, sinxelos e con menos molestias á cidadanía.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
Trátase con esta medida de que os Concellos teñan un coñecemento centralizado das
infraestruturas propias que poidan ser utilizadas para despregamentos de telecomunicacións.
A utilización de infraestruturas existentes pode reducir de maneira notable os custos de
despregamento e recurtar os prazos de execución. Esta redución de custos e prazos favorecerá
que os operadores melloren a cobertura, xa sexa de redes fixas ou móbiles, a zonas do territorio
nas cales doutro xeito non sería rendible o gasto preciso para levar as súas redes.
Ademais, en moitos casos, realízanse obras, coas molestias asociadas, que se poderían ter
evitado simplemente reutilizando infraestruturas existentes.
En base a estas conclusións, é importante que previamente a acometer a realización dunha obra
para a creación de infraestruturas de telecomunicacións, se dispoña da información referente á
existencia de infraestruturas municipais que poidan ser útiles neste tipo de despregamentos co
obxectivo de ofrecer o seu uso aos operadores.
Esta información habitualmente está distribuída por diferentes servizos municipais (augas, obras,
servizos electromecánicos, mantemento, etc.) e non está publicada en ningún lugar, sendo polo
tanto complexo obter unha visión global de ditas infraestruturas.
Trátase, por tanto de que, dende o concello, se consiga reunir nun punto centralizado toda
a información sobre infraestruturas que son susceptibles de poder ser utilizadas nos
despregamentos dos operadores e se poña á disposición destes.
Deste xeito conseguirase que, tanto o propio concello como os operadores, poidan
coñecer todas as posibilidades de reutilización.
OBXECTIVOS
Os obxectivos desta medida son:






Fomentar a reutilización dos recursos municipais.
Incentivar e axilizar os despregamentos de novas redes.
Mellorar a información da que dispón o persoal técnico do Concello.
Evitar interferencias e danos aos servizos existentes.
Valorizar os recursos municipais existentes.
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EXECUCIÓN
Existen varias alternativas para poñer en marcha esta medida:
o

Unha opción sinxela sería trasladar ao servizo de licenzas ou urbanismo, encargados de
recibir as solicitudes de licenza para os despregamentos, á información que se posúa no
concello ao respecto das infraestruturas existentes.
Deste xeito, ante a chegada dun operador interesado en realizar un despregamento no
territorio municipal, poderíaselle facilitar información de que infraestruturas municipais
podería ter en conta para o seu proxecto.

o

Unha opción máis completa sería a realización dunha base de datos xeográfica, a través
dalgún sistema SIX (Sistemas de Información Xeográfica), ou ben a través dunha
aplicación xa existente, como por exemplo o Google Earth, simplemente introducindo os
datos necesarios para que poidan ser visualizados polos operadores e demais
interesados.

Unha vez reunida esta información deberíase poñer a disposición de todos os operadores,
inclusive aqueles que non teñan manifestado interese por despregar no concello, posto
que a posibilidade de utilizar infraestruturas existentes podería supoñer para eles un
incentivo ao despregamento debido ao aforro de custos que acadarían.
As infraestruturas a inventariar, ordenar e facer accesibles desde un punto de vista informativo
serían:
- Canalizacións municipais de electricidade.
En moitas canalizacións de alumeado público hai tubos redundantes sen utilizar. Estes
poden usarse para conectar, complementar ou mesmo formar parte de redes de
telecomunicacións mediante a súa posta a disposición das empresas de
telecomunicacións.
- Soportes e trazado aéreo de alumeado público.
En moitos lugares a única instalación existente é o trazado aéreo de alumeado público
apoiado en postes de formigón coas correspondentes luminarias. Estes postes poden
empregarse para o tendido de redes ou para instalar equipos de acceso sen fíos para
complementar coberturas. Amósase unha ilustración dunha instalación de este tipo na
Imaxe 1.
- Canalizacións municipais de augas, de abastecemento ou residuais.
A recollida de información sobre canalizacións de augas ten un dobre obxectivo:
 Por unha banda existe a posibilidade de tender fibra óptica a través das canalizacións
de augas, especialmente das de saneamento e pluviais. Esta técnica non está moi
estendida polo de agora pero é previsible que cobre forza nun futuro próximo debido á
grande capilaridade destas redes, que permiten chegar a un grande número de fogares
e ao aforro de custes que supón evitar a realización de obras.
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 Por outra banda, coñecer os trazados das canalizacións de augas resulta tamén de
grande importancia á hora de realizar novas infraestruturas de telecomunicacións. Esta
información permite adaptar o trazado das redes de telecomunicacións para evitar
roturas innecesarias cando se realiza a apertura de novas zanxas.
- Depósitos de auga municipais.
Estes depósitos normalmente están construídos en zonas elevadas polo que son
ubicacións especialmente boas para as instalacións de cobertura de sistemas vía radio.
Así mesmo, o feito de ser de titularidade municipal, a cualificación de usos do solo e a
existencia de acometida eléctrica fan que o tempo necesario para levar a cabo unha
instalación nestas ubicacións sexa moi breve.
Deste xeito, poden ser de interese para as empresas operadoras de telecomunicacións
de cara a novas solicitudes.
Amósase na Imaxe 2 un exemplo real de instalación de acceso a internet vía radio, neste
caso coa tecnoloxía WiMax, que permite ilustrar o pequeno impacto visual deste tipo de
instalacións. Ademais neste caso concreto, o prazo de execución dende a aprobación do
emprazamento foi dunha semana, o que da mostra do áxil que pode resultar esta
solución.
- Edificios municipais independentes da Casa do Concello.
Existen nos Concellos algúns edificios que poden servir de base ou apoio a novas
instalacións. Como por exemplo as antigas “Escolas unitarias” ou os centros
socioculturais.
Estes edificios poden ser interesantes para incorporar nodos de instalacións de fibra
óptica, estacións de cobertura sen fíos ou, se existe espazo na parcela, para armarios ou
arquetas de paso de canalizacións.
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Imaxe 1. Fotografía exemplo de instalación en poste de alumeado
.
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Imaxe 2. Fotografía exemplo de instalación en depósito de augas
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BENEFICIOS
A adopción da presente medida pode levar parellos os seguintes beneficios:
a.- Menos molestias á cidadanía: No caso de que grazas á disposición de infraestrutura
existente, se evite a realización de obras civís conseguirase así mesmo reducir as
molestias asociadas a ditas obras.
b.- Maior cobertura e mellores servizos de comunicacións: Aspectos como o aforro
que poden conseguir os operadores grazas á posta a disposición de infraestruturas
municipais será un incentivo para decidir levar a cabo despregamentos no territorio dun
concello.
c.- Recorte de prazos de execución: A facilidade de coñecer os trazados das
canalizacións existentes evita a realización de catas e a produción de roturas, que
recortan os prazos de execución de maneira moi notable. Así mesmo, dispoñer de
información sobre infraestruturas e ubicacións municipais utilizables permite evitar ter que
realizar buscas de parcelas, xestionar permisos particulares, etc.
d.- Facilidade de tramitación: Debido á información que posúe o Concello destas
instalacións, evítase a realización por parte dos técnicos municipais de pesquisas para
coñecer as instalacións no momento, xeralmente apurado por prazos, da autorización da
infraestrutura.
e.- Económicos: No caso de que os operadores utilicen infraestruturas ou instalacións
municipais podería existir un aluguer ou taxa de utilización.

CUSTOS E PRAZOS
A posta en marcha desta medida ten un custe baixo e non supón necesidade de investimento
por parte do Concello.
No caso de que a información non se atope xa recompilada e, polo tanto, sexa preciso levar a
cabo un traballo de recompilación e organización da información existen varias alternativas:
 Dedicar horas de traballo do persoal propio do Concello a recompilar e ordenar a
información existente ou incluso a elaborar aquela que se considere que non existe.
 Destinar a persoal en prácticas, que pode proceder de convenios con centros
universitarios ou de formación profesional, ao inventariado de infraestruturas e xeración
da información asociada.
No caso dos Concellos de menos de 50.000 habitantes pódese aproveitar a información
recollida polas Deputacións Provinciais na Enquisa de Infraestruturas e Equipamento
Local (EIEL) indicando a súa dispoñibilidade para o despregamento de redes de
comunicacións electrónicas
Respecto ao prazo de execución ou posta en marcha, esta medida é moi dependente das
infraestruturas existentes no Concello e do seu tamaño e morfoloxía.
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Sen embargo, é posible abordar o traballo de xeito progresivo, establecendo un procedemento
de traballo e comezando co inventario a medida que os recursos de persoal e tempo o permitan.
Por exemplo, tomando como referencia a organización tradicional dos Concellos, pódese
empezar a realizar o inventario por Parroquias, comezando polas máis urbanas, nas que a
tipoloxía será mais ampla, e seguindo cara as zonas rurais do Concello.
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4.3 HOMOXENIZACIÓN DA NORMATIVA MUNICIPAL QUE AFECTE ÁS
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS
A situación actual, na que existe unha ampla cantidade de versións diferentes de plans
urbanísticos e de ordenanzas municipais de obras e de infraestruturas, non axuda na definición
e proxección de instalacións de infraestruturas, tanto por parte das empresas operadoras como
por parte dos propios Concellos.
En base a este aspecto, o persoal municipal atópase con dúbidas referentes á normativa
aplicable, o que leva á realización de consultas e verificacións de cada actuación administrativa
que poden non ser necesarias, coa consecuente dilatación dos prazos.
Ademais, a inseguridade xurídica dalgunhas normativas municipais ten propiciado que se abrisen
procesos xudiciais por parte das empresas operadoras, as cales requiren prexuízos económicos
aos Concellos polas dilatacións de prazos de permisos que foron autorizados xudicialmente tras
ser denegados inicialmente polos Concellos.
Así mesmo, esta dispersión normativa motiva que se consuman máis recursos económicos na
parte administrativa e xudicial que na propia técnica, o que ralentiza e reduce a chegada dos
servizos da Sociedade da Información aos usuarios.
Estes usuarios ven como na súa contorna social, cada vez mais ampla en termos xeográficos,
hai unha gran diferenza en capacidade de acceso e comunicación e atópanse en situacións de
desconexión dos seus grupos de traballo e ocio xerando malestar entre os mesmos.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
Elaborar unha ordenanza en materia de infraestruturas de telecomunicacións, ou revisar a
actualmente existente, que simplifique e favoreza o despregamento de redes de
telecomunicacións nos Concellos, adaptada ás recomendacións e normas europeas, estatais e
autonómicas, para dar resposta ás necesidades actuais e futuras de acceso aos servizos da
Sociedade de Información.
OBXECTIVOS
Dispoñer dun marco legal uniforme e sinxelo, co obxectivo de facilitar e posibilitar a
realización de infraestruturas de telecomunicación e que dote da seguridade xurídica
necesaria tanto ás empresas operadoras como aos Concellos.
EXECUCIÓN
É aconsellable utilizar o criterio da simplificación, axeitando os plans e ordenanzas tipo da FEMP
(Federación Española de Municipios e Provincias) ás particularidades de cada Concello. Estas
ordenanzas tipo xa están consensuadas cos diferentes axentes do sistema (operadores, outras
administracións) e liberadas de posibles recursos xudiciais, que ralentizan de maneira notable
todos os procesos.
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BENEFICIOS
A adopción da presente medida pode levar parellos beneficios para todos os actores:
a.- Para os veciños do Concello: debido ao aumento da oferta de servizos da Sociedade
da Información e o recorte dos prazos de consecución destes servizos para a mellora da
súa contorna laboral e social.
b.- Para os Concellos: debido á redución de carga de traballo na tramitación dos
expedientes de licenzas, á seguridade xurídica para todos os que interveñen nos
procesos, á redución de custos xudiciais e á sensación nos seus administrados de que a
xestión municipal é eficiente e está centrada nos cidadáns.
c.- Para os operadores: debido á creación dun marco de seguridade xurídica, á redución
dos prazos de execución e á posta en marcha de novos servizos, axeitando os plans
comerciais a todo o territorio.
CUSTOS E PRAZOS
Debido a que a redacción de normativa local é unha labor habitual e regulada nos Concellos, a
inclusión das infraestruturas de telecomunicacións nestes plans e ordenanzas será baixo. No
caso dunha ordenanza este estará principalmente vinculado ás horas de traballo do persoal e no
caso dun Plan Urbanístico a inclusión das infraestruturas de telecomunicacións no mesmo terá
escaso impacto no volume de traballo.
En canto aos prazos de implantación desta medida, resulta igualmente preciso diferenciar
segundo o tipo de normativa que se pretenda elaborar.
Así, no caso da redacción dunha ordenanza este prazo pode ser curto, especialmente se se
utiliza unha ordenanza tipo como a comentada anteriormente. Sen embargo, no caso da
redacción dun plan urbanístico, a súa tramitación administrativa, habitualmente longa e
complexa, condicionará o prazo de aplicación desta medida.
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4.4 INCLUSIÓN NO PLANEAMENTO URBANISTICO DE PREVISIÓNS
DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS
A presente medida pode considerarse como parte da anteriormente exposta. Sen embargo,
debido a importancia da mesma, dedícase o presente apartado a ampliar a súa descrición.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
Esta medida consiste en contemplar nos planeamentos urbanísticos que se vaian a aprobar as
necesidades de infraestruturas para a prestación de servizos de telecomunicacións, tratando ás
telecomunicacións como unha dotación urbanística máis, igual que a auga ou a luz.
Para isto, é necesario prever nos planeamentos urbanísticos uns mínimos dotacionais para as
infraestruturas de telecomunicacións, tanto nos sistemas xerais como nos sistemas locais.
OBXECTIVOS
Facilitar a adecuación das solicitudes de instalación a unha normativa clara.
Concienciar da importancia social e económica das telecomunicacións, ao mesmo nivel do resto
de servizos e infraestruturas básicas, e da súa necesidade primordial.
EXECUCIÓN
A execución desta medida pasa pola modificación dos plans urbanísticos existentes para a
inclusión das infraestruturas de telecomunicación así como pola súa inclusión nos pregos de
condicións na redacción de futuros plans urbanísticos.
BENEFICIOS
Os beneficios son os mesmos que os da medida anterior: mellora de servizos para os veciños,
seguridade xurídica para operadores e Concellos e redución de prazos e custos de instalación
para os operadores
CUSTOS E PRAZOS
No caso de novos planeamentos, o custo adicional e o prazo conseguinte na redacción do novo
plan non son relevantes.
No caso da modificación de planeamentos existentes, o seu escaso impacto no volume do
planeamento, fai que os custos sexan baixos.
Polo que respecta aos prazos, estes irán aparellados aos de tramitación do instrumento de
planeamento no cal se inclúan.
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4.5 OPTIMIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS
PARA
A
TRAMITACIÓN
DE
DESPREGAMENTOS
DE
INFRAESTRUCTURAS
En numerosas ocasións non existe nos Concellos un procedemento regulado e claro para a
tramitación administrativa das infraestruturas de telecomunicacións. Pola contra, outras
infraestruturas, como poden ser as de auga ou electricidade, si que contan habitualmente con
procedementos regulados para a súa tramitación.
En base a este aspecto considerase necesaria a implementación nos Concellos de
procedementos administrativos sinxelos e áxiles para reducir as barreiras que limitan o
investimento en redes de telecomunicacións, por exemplo a presentación electrónica das
solicitudes de licenza ou unha maior información sobre os procedementos e a normativa de
aplicación.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
Establecer un procedemento guía para a tramitación de solicitudes de instalación de
infraestruturas de telecomunicacións nos Concellos, no que se inclúa a interacción coas outras
administracións implicadas e no que queden perfectamente definidos os pasos a seguir dentro
da estrutura municipal.
OBXECTIVOS
Facilitar e uniformizar o procedemento administrativo no trámite dos permisos e licencias de obra
dos novos despregamentos de telecomunicacións.
EXECUCIÓN
Debido a que cada Concello pode ter unha tipoloxía diferente en canto ás dotacións de persoal
e medios técnicos nas áreas afectadas (urbanismo, obras, servizos xerais, etc.), a execución
desta medida debe ser levada a cabo por cada Concello definindo o procedemento e os seus
condicionantes de xeito adaptado á súa operativa.
En todo caso, inclúese como anexo a este documento unha Guía Básica de Procedemento
Administrativo para a Tramitación de Infraestruturas de Telecomunicacións, que pode servir de
base para axilizar o proceso e axeitalo de maneira sinxela a cada caso.
BENEFICIOS
Os beneficios que se acadan mediante esta medida van vinculados fundamentalmente ao tempo
de tramitación e, polo tanto, á dispoñibilidade das infraestruturas.
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a.- Cidadanía: redúcese o prazo de acceso aos novos servizos da Sociedade da
Información e mellórase a percepción de igualdade de oportunidades no Concello
respecto a outros.
b.- Concello: redúcese o tempo de ocupación dos funcionarios municipais e dotase aos
mesmos dunha maior seguridade na tramitación.
c.- Empresas operadoras: axilízase o tempo de tramitación e, polo tanto, de acceso a
novos clientes.

CUSTOS E PRAZOS
A implantación desta medida non require investimento económico dos presupostos do Concello.
Polo contrario, o que se precisa é que persoal do concello dedique unhas horas de traballo a
establecer e documentar o procedemento a seguir. Estas horas, ademais, recuperaranse
rapidamente coa simplificación dos traballos a realizar cando se realicen as primeiras
tramitacións conformes ao procedemento implantado.
O prazo de implantación é practicamente inmediato coa axuda da Guía básica anexa a este
documento. O axuste e optimización do procedemento pódese facer coas primeiras tramitacións
dende a súa incorporación.
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4.6 FACILITAR O ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE OS PROXECTOS
PÚBLICOS
O uso xeneralizado de internet nas administracións públicas e nas empresas ten provocado que
a información circule dun xeito moi diferente a como o facía antes. Así, as ferramentas da
Sociedade da Información teñen facilitado difundir información de xeito rápido e podendo chegar
a todos os interesados.
Non obstante, aínda é necesario mellorar aspectos concretos da comunicación entre
administracións e empresas posto que isto suporía tamén un impulso no despregamento das
infraestruturas de telecomunicacións.
Así, por exemplo, se un operador coñece que un concello vai a levar a cabo a remodelación
dunha rúa, este podería manifestar ante o concello que desexa introducir canalizacións nesa rúa
aproveitando a realización da obra. Deste xeito conséguese un aforro para o operador, evítanse
molestias para os cidadáns ao evitar que se teña que abrir de novo a rúa posteriormente e
conséguese que os servizos cheguen antes a máis poboación.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
Definir un procedemento para facilitar o acceso á información sobre os proxectos públicos de
obras de xeito que aquelas empresas que desexen aproveitar a realización dunha obra para
introducir as súas infraestruturas poidan coñecer ditas obras coa antelación suficiente para
coordinar esforzos e evitar instalacións duplicadas.
OBXECTIVOS
O obxectivo deste procedemento é publicitar as obras planificadas polas administracións de xeito
que os operadores poidan manifestar o seu interese en levar a cabo instalacións en paralelo á
realización das obras.
EXECUCIÓN
Existen diversas formas de levar a cabo esta medida.
Unha posible forma sería que o Concello publique as obras a realizar na súa páxina web co
obxecto de que os operadores consulten estes datos. Non obstante, este sistema ten un punto
feble: se os operadores non consultan periodicamente as webs de máis de 300 concellos
poderían non decatarse dos proxectos, perdendo así a medida a súa utilidade.
Unha mellor opción sería en que algún ente supramunicipal, como por exemplo a FEGAMP,
dispoña dunha sección da súa páxina web (ao estilo dun “taboleiro de anuncios”) no que se
indiquen todas as obras a realizar por todos os Concellos de Galicia para que os operadores
consulten esta sección de maneira sinxela. Este sistema podería mellorar ao anterior se ben
escapa a capacidade individual dos Concellos.
En base a isto, pódese plantexar unha forma de levar a cabo a medida dun xeito sinxelo e
económico: a creación de grupos de contactos para o envío de mensaxes informativas.
En concreto, trataríase de recompilar no Concello os contactos dos responsables de zona das
diferentes empresas, tanto de telecomunicacións como doutros sectores, que puidesen estar
interesadas na medida (electricidade, gas, auga...).
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Así, a persoa ou persoas encargadas no Concello de coordinar ou tramitar os proxectos de obras
públicas poderían, previamente ao inicio das obras, enviar un correo a dito grupo de contactos
para que estes manifesten se están interesados en realizar algún tipo de instalación en paralelo
á execución de dita obra. Sería, polo tanto, un xeito sinxelo de realizar unha “Consulta a
Operadores”.
A Consulta a Operadores, debe incluír información descritiva da obra planificada así como un
prazo para que os operadores que pretendan facer coincidir os seus despregamentos con ditas
obras o manifesten ante o Concello. A continuación exponse un exemplo simple da mensaxe que
podería enviar o concello a ditos operadores:
Título: novo vial na parroquia de X
Promotor: Concello de X.
Persoa de contacto para información: Xosé Exemplo Exemplo.
Teléfono: 600123456
E-mail: exemplo@concellodex.com
Descrición da obra: Creación dun novo vial na parroquia de X entre os núcleos de A Igrexa
e O Castro.
Lonxitude: 3.500 metros.
Data estimada de inicio: 01/02/2014
Data estimada de fin: 01/08/2014
Ubicación (coordenadas): 42 ° 11 '4.86 "N, 08° 06' 32.22" W
Prazo límite para manifestar interese: 01/01/2014
No caso de que unha ou varias empresas manifesten o seu interese en realizar despregamentos
aproveitando a realización da obra procederá realizar reunións cos mesmos a fin de ver a
viabilidade deste acompasamento de traballos. (Por exemplo, se un operador quere aproveitar a
obra dunha estrada como o descrito neste punto para tender unha canalización de fibra
procedería a estudar a maneira de levar a cabo os traballos).
BENEFICIOS
Os beneficios da coordinación entre os axentes implicados no proceso de despregamento son á
mellora en prazos de execución, a redución de custes económicos asociados ao despregamento
e a posible reutilización de elementos existentes.
Así mesmo, o feito de que na mesma obra se aproveite para instalar infraestruturas de varios
servizos incide moi positivamente na redución das molestias aos cidadáns.
CUSTOS E PRAZOS
Un sistema sinxelo coma o descrito ten un custo moi baixo, resultando doado de implementar e
non requirindo moito tempo de dedicación por parte do persoal municipal.
No que se refire aos prazos, este procedemento pode ser levado a cabo de forma case inmediata.
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4.7 APERTURA SOLIDARIA DE VÍAS PÚBLICAS
A presente medida resulta similar á anterior (4.6).
Existe, sen embargo, unha diferenza fundamental: na anterior medida plantexabase que os
concellos publicitasen as súas obras. A actual medida centrase en que os concellos se
encarguen de coordinar as obras de terceiras empresas aproveitando a intención dalgunha delas
en realizar unha obra.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
Definir un procedemento para a coordinación das empresas interesadas en realizar obras no
Concello cando unha destas empresas manifesta a súa intención de levar a cabo unha obra na
vía pública.
Se se coñecen as necesidades dos operadores de servizos, estes pódense coordinar para
executar canalizacións de xeito simultáneo, cos debidos condicionantes técnicos de illamento,
sinalización e separación de servizos, e complementar ou entroncar tramos xa executados.
A presente medida pretende que, cando unha empresa pretenda realizar unha zanxa nas vías
públicas se informe ao resto de empresas que puidesen estar interesadas en realizar
despregamentos de xeito simultáneo, tanto de telecomunicacións coma o resto de servizos
(auga, gas, electricidade e servizos municipais).
OBXECTIVOS
O obxectivo básico é coordinar esforzos e optimizar os recursos das empresas para acadar
unhas infraestruturas máis modernas e eficientes e, ao mesmo tempo, reducir as molestias á
cidadanía pola a realización recorrente de obras nas vías públicas.
EXECUCIÓN
A carga de traballo desta medida é a difusión de información das solicitudes de apertura de vía
pública así como a coordinación da realización das obras. Esta carga recaería no Concello, que
sería quen se encargase das comunicacións cos operadores de servizos.
As opcións para levar a cabo esta medida serían:


A publicación no Boletín Oficial da Provincia das solicitudes de apertura de vía pública
que se reciban. Sen embargo, esta opción non resulta ser a máis óptima posto que as
empresas poden non decatarse e os trámites para a publicación supoñen un retraso polos
tempos de publicación.



A publicación na “web” do Concello das solicitudes de apertura de vía pública que se
reciban. Esta opción ten como punto feble que, no caso de que as operadoras non
consulten frecuentemente a web, a publicación pode pasar desapercibida non tendo o
efecto desexado.
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O envío de mensaxes informativos a un grupo de contactos no cal estean incluídos todos
os posibles interesados. Esta opción resulta sinxela de implementar, rápida no que
respecta á difusión da información e permite ter a seguridade de que dita información vai
a chegar aos interesados. Considerase, polo tanto, a opción máis eficiente.

En base a estas conclusións, o uso dun procedemento de “lista de contactos”, semellante ao
descrito na medida anterior, pode ser de gran utilidade para conseguir os obxectivos da presente
medida.
De novo inclúese un exemplo dunha mensaxe do que podería ser un caso típico de aplicación
da presente medida:
Título: Nova canalización eléctrica soterrada na parroquia de X
Promotor: Compañía eléctrica X.
Persoa de contacto para información: Xosé Exemplo Exemplo.
Teléfono: 600123456
E-mail: exemplo@compañiaelectrica.com
Descrición da obra: Tendido de nova canalización eléctrica de baixa tensión na parroquia
de X entre os núcleos de A Igrexa e O Castro.
Lonxitude: 1.500 metros.
Data estimada de inicio: 01/02/2014
Data estimada de fin: 01/08/2014
Ubicación (coordenadas): 42 ° 11 '4.86 "N, 08° 06' 32.22" W
Prazo límite para manifestar interese: 01/01/2014
Por último, será o Concello o que coordine as actuacións no caso de que unha ou varias
empresas manifesten o seu interese en realizar despregamentos aproveitando a realización da
obra.
Cómpre, en todo caso, indicar que este procedemento non é aconsellable no caso de solicitudes
de apertura de vía pública urxentes (p.ex. solución de avarías) posto que podería retrasar a
execución dos traballos da empresa solicitante.
BENEFICIOS
Os beneficios que reporta esta medida aos diferentes axentes implicados son:
a.- Cidadanía: redución das molestias das obras sucesivas nas vías públicas.
b.- Concellos: mellora integral das infraestruturas, ordenación e optimización das
canalizacións existentes. A redución do número de obras para un mesmo obxectivo ou a
mellora das canalizacións de servizos redundará en menos cortes de tráfico e ademais
mellora a percepción da cidadanía do Concello con respecto a un uso dos recursos
públicos máis adecuado.
c.- Operadores: redución de custos de instalación e dos prazos de execución.
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CUSTOS E PRAZOS
Esta medida ten un efecto de aforro evidente de custos para as empresas executantes das
infraestruturas.
Non obstante, é preciso indicar un posible efecto negativo para as empresas: pode provocar que
teñan que executar instalacións fora da planificación internamente prevista. Isto pode provocar
incluso que, a pesares de ser interesante para unha empresa realizar unha instalación de forma
coordinada coa apertura de vía realizada por outra empresa, non sexa posible por motivos
orzamentarios de dita empresa.
Así, a fin de evitar que este procedemento poida ter un efecto contrario ao desexado resulta
necesario que a presente medida se plantexe sempre como unha opción para os operadores de
simultanear traballos, nunca se debe plantexar como un factor limitante (que unha empresa non
se sume a unha determinada apertura dunha vía pública non pode ser motivo para denegarlle
nun futuro a realización de obras nesa mesma vía pública).
No que respecta ao Concello, esta actuación xera unha carga de traballo para o persoal
municipal. Sen embargo, as vantaxes que se poden acadar compensarían o esforzo a realizar.
No que respecta a prazos, estes procedementos pódense implantar dun xeito case inmediato na
operativa do Concello.
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4.8 EXECUCIÓN DE CANALIZACIÓNS PROPIAS EN APERTURAS
UNILATERALES DE VÍAS PÚBLICAS
Esta medida presenta unha alternativa aos casos nos que non é posible a coordinación dos
operadores de servizos públicos nas aperturas das vías públicas.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
A presente medida consiste en que o Concello instale ou solicite a instalación de canalizacións
propias nas aperturas das vías públicas a executar polo operador de calquera servizo.
Así esta nova canalización de titularidade municipal poderá ser empregada posteriormente por
outras empresas mediante o pago dun aluguer ou dunha taxa que se determine.
OBXECTIVOS
O obxectivo fundamental consiste na redución de aperturas duplicadas de vías públicas, sen que
isto repercuta nas prestacións futuras.
EXECUCIÓN
Existen varias opcións para levar a cabo esta medida:


Unha opción é a de asinar un convenio coa empresa executante das obras para que esta
instale os tubos de titularidade municipal mediante unha redución de taxas de obra.



Outra opción é investir recursos municipais na instalación destes tubos aproveitando a
apertura da vía pública por parte da empresa interesada.

Cómpre destacar o pequeno custo de tubos adicionais na realización de obras de canalización,
incrementando nunha porcentaxe moi pequena o investimento total para acadar canalizacións
con capacidade para operadores adicionais.
BENEFICIOS
Optimiza a realización de zanxas, evitando ou retrasando a realización de posteriores
canalizacións na vía afectada.
Permite ao Concello adiantarse as necesidades futuras dos seus cidadáns.
Xera unha nova fonte de financiación dos servizos prestados polo Concello, mediante aluguer
ou taxa de uso de canalizacións ás operadoras que o soliciten con posterioridade.
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CUSTOS E PRAZOS
No que respecta aos custos , a inclusión de canalizacións adicionais de titularidade municipal
require dun investimento inicial. Este custo, a pesares da súa baixa importancia respecto do
custe da obra civil á cal iría asociado, require da dispoñibilidade de orzamento no concello e está
supeditado aos prazos de aprobación do gasto. Ambos factores marcarán a viabilidade de levar
a cabo esta medida nas aperturas de vía pública que se executen no Concello.
No que respecta a prazos, esta medida pódese implantar dun xeito case inmediato na operativa
do Concello.
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4.9 ESIXENCIA
DE
DOCUMENTACIÓN
DE
CANALIZACIÓNS REALIZADAS NO CONCELLO

TODAS

AS

A realización de obras de despregamento atópase, en multitude de casos, con dificultades
derivadas da inexistencia de documentación fiable sobre as canalizacións existentes nun
Concello, tanto nas instalacións antigas como nas máis recentes.
Esta falta de información provoca que se produzan roturas das canalizacións doutros servizos o
cal, ademais de incrementar o gasto por ter que acometerse reparacións de urxencia, xera
molestias aos cidadáns.
Contar con información detallada das canalizacións existentes nas vías públicas dun concello
evitaría estas situacións, permitindo que os operadores adaptasen os seus despregamentos,
modificando os trazados previstos, adaptando as profundidades a escavar, etc.
DESCRICIÓN DA MEDIDA
Esta medida consiste en prever que todas as canalizacións que se realicen nos Concellos se
documenten.
No caso das obras públicas pode esixirse nos pregos de condicións a entrega de documentación
gráfica fiable das canalizacións realizadas.
No caso de obras de empresas privadas pode vincularse á devolución da fianza a entrega de
dita documentación gráfica ao concello.
Cómpre, en todo caso, que as empresas que realicen instalacións no subsolo documenten,
mediante planos e fotografías, o resultado da execución das obras. Así mesmo, é especialmente
necesario que se fotografen os encontros e cruces con outras canalizacións preexistentes e que
estes se marquen nos planos finais.
OBXECTIVOS
O obxectivo fundamental é o coñecemento do percorrido real das canalizacións, para coordinar
futuras instalacións ou resolver problemas no momento de introducir novos servizos por un
determinado vial.
EXECUCIÓN
No caso das obras públicas, a execución desta medida pode levarse a cabo mediante a simple
inclusión nos pregos de condicións ou no contrato dun parágrafo advertindo da necesidade da
documentación para a recepción final da obra e das características de dita documentación, que
dependerá do formato utilizado no Concello.
No caso de obras a executar por empresas privadas poderíase incluír como condición para a
devolución da fianza na licenza de obras.
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A continuación amósase un exemplo de dito páragrafo:
“ ... A empresa instaladora da canalización entregará a súa finalización os planos
definitivos do estado da instalación en formato dwg. Ademais, presentaranse fotografías
dos puntos de encontro ou cruce con outras canalizacións en formato jpg, realizadas no
momento da execución, onde sexa posible identificar as canalizacións e o seu punto
marcado no plano correspondente ...”
Na Imaxe 3 amósase un exemplo sinxelo deste tipo de documentacións.
BENEFICIOS


Aforro de tempo e minimización de avarías na realización de instalacións posteriores.



Coñecemento inmediato das posibilidades de ampliación ou entronque con novas
instalacións, tanto para o concello como para as empresas operadoras e instaladoras.



Evítanse as molestias de avarías aos veciños, especialmente incómodas nos casos da
auga ou da electricidade.

CUSTOS E PRAZOS
O custo da realización desta medida resulta moi baixo, unicamente se necesitan medidas
previsoras na redacción dos documentos de aprobación de obras e, a posteriori, de
comprobación da correctitude e completitude da documentación entregada.

Imaxe 3: Ilustración exemplo de documentación gráfica de canalizacións
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Canalización
TELECOMUNICACIÓNS
Cota: -80 cm

Imaxe 4: Fotografía exemplo de encontro de canalizacións
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4.10 RECOMENDACIÓNS ADICIONAIS
Inclúense neste apartado algunhas recomendacións menores que poden axudar nos
despregamentos de infraestruturas e ademais non supoñen custo para os Concellos.
Trátase de recomendacións centradas na aplicación de certa flexibilidade á hora de interpretar
normas ou ordenanzas, sobre todo se se teñen en conta criterios prácticos, coa finalidade de
facilitar certas actuacións de entidade menor.
Pódense enumerar as seguintes:
- Permitir a execución de zanxas menos profundas do indicado nalgunhas
ordenanzas. Como norma xeral, as profundidades nas normativas foron pensadas para
canalizacións perigosas (gas, electricidade) e para novas instalacións. No caso de
instalacións de telecomunicacións posteriores é maior o risco de profundizar de máis,
podendo romper canalizacións existentes, que relaxar a esixencia de profundidade das
novas canalizacións de telecomunicacións respectando, en todo caso, unha profundidade
suficiente para a súa seguridade,e insistindo na necesidade do marcado mediante cintas
plásticas do seu trazado exacto.
- Cableados en fachada: O cableado por fachadas é un tema polémico e variado segundo
a tipoloxía do núcleo ou Concello en cuestión. Existen dous casos típicos:
a) Por unha parte, o caso de que o cableado en fachada sexa maioritario no núcleo.
Esta situación está presente xeralmente en pequenas e medianas cidades e vilas,
nas que non hai outra opción que seguir utilizándoo, e nas que se recomenda solicitar
aos operadores que fagan un mantemento que permita, por unha parte, retirar os
cables non utilizados e, por outra, realizar os novos tendidos con criterios de
unificación e coidado estético. O custo adicional de retirar os cables obsoletos ao
instalar novos nun tramo concreto é mínimo mentres que a mellora estética resulta
importante.
b) No caso de cidades ou vilas nas que o cableado por fachada estea limitado ou
prohibido (por exemplo, por cuestións patrimoniais), e o tendido sexa imprescindible
ou a súa alternativa técnica sexa inviable economicamente, recoméndase que entre
o Concello e o operador valoren opcións de cableado mimetizado en elementos
arquitectónicos do edificio, tales como molduras, cornixas ou canles sempre que sexa
posible e o efecto estético (e de protección do patrimonio) o permitan. Inclúense a
continuación (Imaxe 5) dous exemplos deste tipo de instalacións.
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Imaxe 5: Fotografías exemplo de canalizacións por fachada mimetizadas
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- Facilidades para o tendido aéreo en zonas rurais: o despregamento de redes fixas en
zonas rurais está limitado polo menor retorno do investimento debido a que a baixa
densidade da poboación fai elevar os custos unitarios. Por iso é necesario levar a cabo
medidas que reduzan o custo do despregamento de redes fixas como pode ser o
aproveitamento dos postes da luz ou eléctricos para o tendido aéreo de redes fixas
reducindo os custos e as cargas administrativas.
-

Axilización da tramitación administrativa dos permisos para traballos de pouca
entidade. Outra recomendación moi sinxela e económica é a de axilizar a tramitación
administrativa daqueles trazados de pouca entidade, tales como acometidas finais a
edificios ou pequenos entronques de rede. Tamén resultaría moi positiva a súa
catalogación como de obra menor, e ter previsto un mecanismo de tramitación máis rápido,
podendo implicar aos servizos de obras municipais como apoio ou coordinación na
execución destas obras.

-

Consideración das reparacións ou mantementos como urxencias. De xeito semellante
ao anterior, sería positivo que nos Concellos se considerasen como urxentes as
reparacións ou mantementos nas infraestruturas de telecomunicacións, do mesmo xeito
que outros servizos básicos, de cara a minimizar os tempos de corte de servizo. Podería
establecerse un sistema de licenza “a posteriori” en casos de cortes importantes fora de
horarios de oficina ou festivos, e dunha tramitación case automática en horarios laborables.

-

Non denegación de novas canalizacións por garantía dos pavimentos. Outra medida
sinxela relacionada coa racionalización dos procesos administrativos consiste en non
denegar obras de novas canalizacións porque os pavimentos afectados estean no seu
período de garantía. Este problema pódese solucionar impoñendo a esixencia de
reposición de pavimento ao operador, comprometéndose este a dar unha garantía á parte
afectada pola súa obra. Non ten porque significar un problema a garantía separada de
tramos de pavimentación, só é preciso documentala adecuadamente.
En xeral, recoméndase non establecer restricións absolutas ao dereito de ocupación do
dominio público e privado dos operadores e evitar na medida do posible a imposición de
solucións tecnolóxicas concretas, itinerarios ou ubicacións concretas nos que instalar a
infraestrutura de rede.
Os Concellos, como entidades responsables de realizar estas recomendacións, deben
considerar que a aplicación das mesmas é conveniente e a súa execución non resulta
complexa.
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ANEXO I
Lexislación de referencia sobre Telecomunicacións:
-

-

-

Constitución Española, artigos 18, 20 e 149.1.
Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeneral de Telecomunicacións.
Real Decreto 2296/2004, de 10 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre
mercados de comunicacións electrónicas, acceso a redes e numeración.
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, polo que se aproba el Regulamento sobre as
condicións para a prestación dos servizos de comunicacións electrónicas, o servizo
universal e a protección dos usuarios.
Real Decreto - lei 1/1998, de 27 de febreiro, sobre Infraestruturas Comúns en los edificios
para el acceso a los servizos de telecomunicación.
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, polo que se aproba el Regulamento regulador
das Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións para o acceso aos servizos de
telecomunicación no interior dos edificios.
Lei 10/2005, de 14 de xuño, de Medidas Urxentes para o Impulso da Televisión Dixital
Terrestre, de Liberalización da Televisión por Cable e de Fomento do Pluralismo.
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, pola que se establece o procedemento de
adecuación de instalacións colectivas de recepción de televisión para a recepción da
televisión dixital terrestre e se modifican determinados aspectos das ICT.
Real Decreto 776/2006, de 23 de xuño, polo que se modifican o Real Decreto 1287/1999,
de 23 de xullo, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Radiodifusión sonora
terreal dixital, e o Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, polo que se aproba o
Regulamento sobre as condicións para a prestación dos servizos de comunicacións
electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios.
Real Decreto –Lei 1066/2001 de 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que
establece condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás
emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións
radioeléctricas.
Real Decreto 1/2009 de 23 de febreiro de medidas urxentes en materia de
telecomunicacións.
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo, que regula a actividade de instalación e
mantemento de equipos e sistemas de telecomunicación.
Lei 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización del comercio y
de determinados servizos.

Lexislación xeral relacionada cas infraestruturas e a regulación urbanística
-

Real Decreto 2159/1978, de 23 de Xuño, polo que se aproba o Regulamento de
Planeamento para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e
Ordenación Urbana.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e
Ordenación Urbana.
Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación de la Edificación.
Lei 8/2007, de 28 de maio, de solo.
Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases de Réxime Local.
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-

Lei 8/1999, de 6 de abril, que modifica a Lei 49/1960, de 21 de xullo, de Propiedade
Horizontal.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas
de seguridade e saúde nas obras de construción.
Lei 9/2002 de 30 de decembro, Lei de ordenación urbanística e de protección do medio
rural de Galicia.
Decreto 133/2008 de 12 de xullo, por o que se regula a avaliación de incidencia ambiental.
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ANEXO II
Esquema de tramitación de unha licenza de obras para infraestrutura de telecomunicacións
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A continuación, amósanse os ENLACES DE INTERESE no ámbito das infraestruturas de
telecomunicacións:
Xunta de Galicia, Inciativas de inovación e Modernización Tecnolóxica: imit.xunta.es
Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións
de Galicia:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130607/AnuncioC3B0-310513-0001_gl.html
Colexio Oficial / Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia: www.aetg.org
Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo: www.minetur.gob.es
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación: www.coit.es
FEMP Servizo de asistencia técnica: www.femp.es/site/sati
Comité científico asesor en radiofrecuencias y salud (CCARS): www.ccars.es
American National Standards Institute: www.ansi.org
Federal Communications Commission: www.fcc.gov/oet/rfsafety
ICNIRP (Europe): www.icnirp.de
IEEE: www.ieee.org
IEEE Committee on Man & Radiation: www.seas.upenn.edu/~kfoster/comar.htm
International Microwave Power Institute: www.impi.org
Microwave News: www.microwavesnews.com
National Council on Radiation Protection & Measurements: www.ncrp.com
NJ Dept Radiation Protection: www.state.nj.us/dep/rpp
Wireless Industry (CTIA): www.ctia.org/
Wireless Industry (PCIA): www.pcia.com

O documento está dispoñible baixo a LICENZA CREATIVE COMMONS ATRIBUCIÓN
COMPARTIR IGUAL 3.0; poderían aplicarse cláusulas adicionais, obtendo o permiso
do titular dos dereitos de autor.
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