El Ministen d'Energ1a, Turisme i Agenda Digital
ha 1mposat obl1gacions als operadors mob1ls
llicenc1atans de la banda de 800 MHz !Orange.
Telefónica i Vodafonel per garantir que quan posm
en serve1 els serveis 4G pel territon. la recepció de
televisió dels c1utadans no es veg1 afectada.
Tates les actuacions tecn1ques necessaries que
han de fer els operadors no tindran cap cost per
als ciutadans.

Com sé si el meu
habitatge esta afectat

S1 té algun dubte sobre aquest procés o observa problemes
en la recepció de televis1ó. contacti amb el CAU al
900 833 999 o consulti la pagina web www.llega800.es.

Els ciutadans que resideixin a zones de majar afectació

rebran una carta al seu domicili on se'ls informara que
a partir d'aquest moment poden sol,licitar l'adaptació
de l'antena del seu edifici per evitar les potencials
afectacions.
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Pera aixo haura de fer el següent:
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• Si viu en un ed1f1ci col·lectiu, parli amb el
president de la comunitat de propietans o amb
l'adm1nistrador de finques perqué contacti amb
el Centre d'Atenció a Usuans [CAU] a través de
les d1ferents alternatives especif1cades al final
d'aquest fullet.
• S1 viu en un habitatge individual, contact1
directament amb el CAU.
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Aquestes actuacions preventives es taran abans de la
posada en servei de les emissions 4G a la seva zona.
A més de Les actuacions previes, en aLguns casos
es podrien produir afectacions en La recepció de
televisió una vegada iniciades les emissions. En
aquest cas, els ciutadans també podran sol·licitar
durant un termini de 6 mesos al CAU que es duguin
a terme les actuacions tecniques necessaries per
garantir la recepció del servei de televisió. Aquestes
actuacions també seran gratu'ites per als usuaris.

CAU 900 833 999
www.llegaBOO.es
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Per garantir els drets dels usuans, el Mm1steri
d'Energ1a. Tunsme i Agenda Digital, a través de la
Secretaria d'Estat pera la Societat de la lnformac1ó
1 l'Agenda Digital, resoldra les reclamac1ons
presentades pels ciutadans contra les respostes
1 actuacions que hagin estat efectuades pels
operadors respecte de les actuac1ons prev1es i
correctores ex1g1des.
Per poder reclamar, cal que s·hag1 adre<;at
abans al 900 833 999 o emplenat el formulan de
reclamac1ons indos a la pagina web www.llega800.
es I s1en el termm1 d'un mes. la solucíó o resposta
no és satisfactoria o no n'ha rebut cap. pot posar
una reclamac1ó durant els 3 mesas posteriors
davant el M1nisteri d'Energ1a, Turisme i Agenda
D1g1tal. Per informar-se sobre aspectes relat1us a
aquestes reclamacions. com ara la documentac1ó
que cal ad¡untar o a través de quines vies es pot
presentar, es pot adrec;ar a l'Ofic,na d'Atenc1ó
a l'Usuari de Telecomunicac1ons a través deis
telefons 901 33 66 99 i 968 01 O 362 o de la pagina
web www.usuanosteleco.es

