BAN
La progressiva implantació de la tecnologia anomenada 4G per les operadores de telefonia mòbil pot provocar
alguns problemes al senyal de TDT pel fet que les freqüències que estan fent-se servir són les mateixes que
utilitzava la televisió.
La proximitat a les estacions de telefonia mòbil és motiu suficient perquè en alguns casos puguen vore's
afectats habitatges i edificis de la zona. Villalonga és municipi en el qual poden produir-se interferències i amb
això que el senyal de TDT no arribe amb normalitat.
Els problemes, que no afecten aquells domicilis on el senyal arriba a través de cable/fibra òptica, satèl·lit o
Internet, poden resoldre's fàcilment gràcies al servei que les mateixes operadores han habilitat precisament
per a minimitzar els efectes negatius d'aquest avanç tecnològic, que pretén bàsicament aconseguir
connexions mòbils de molt alta velocitat, millorar la cobertura a l'interior dels edificis i aconseguir majors nivells
de penetració geogràfica, en particular a les zones rurals.
"arriba800", que així s'anomena l'entitat, és la gestora que s'encarregarà de solucionar qualsevol afectació
que succeïsca en la recepció de la TDT motivada per les emissions de la tecnologia 4G per a assegurar la
continuïtat del servei de TV. Ha sigut designada pels operadors de telefonia mòbil per a solucionar les
interferències o pertorbacions que pogueren produir-se al servei de radiodifusió de TV.
Com a actuació preventiva, els ciutadans que residisquen en l'àrea de potencial afectació rebran una
comunicació en el seu domicili que els informarà que a partir d'aqueix moment podran sol·licitar l'adaptació
de l'antena del seu edifici per a evitar possibles incidències, per l'imminent encès en la seua zona d'un node
4G en la banda de 800 *Mhz.
En qualsevol vas us deixem les dades de contacte de l'entitat per si teniu qualsevol dubte:
Telèfon de contacte: 900 833 999
Horari: De dilluns a dissabte De 9:00 a 22:00
web: https://www.llega800.es
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