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1. Governança Radioelèctrica : Context (I)
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Polítiques comunicacions 
electròniques
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1. Governança Radioelèctrica : Context (II)

Garantir que la ciutadania pugui
gaudir de serveis de veu i 

dades en mobilitat de qualitat, 
per desenvolupar les seves

activitats socials i econòmiques
i accedir als beneficis

indubtables de la societat de la 
informació

Garantir que el desplegament
d’antenes sigui suficient, 

ordenat i respectuós amb les 
persones i amb el medi

ambient
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1. Governança Radioelèctrica : Context (III)

Polítiques comunicacions 
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Desplegament antenes 
de telefonia mòbil

Polítiques 
mediambientals

Percepció de possible risc per a 
la salut per una part de la ciutadania

Regulacions municipals
Ordenances, Plans Especials

Queixes 
Pressions

insuficient No ordenat
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Percepció de risc

� Poc coneixement general sobre les ones electromagnètiq ues, els
CEM, normatives i el funcionament dels sistemes de 
radiocomunicació

1. Governança Radioelèctrica : Percepció de risc (I)

� A vegades, hi ha diferència entre percepció de risc i el risc real :

� CEM: no es perceben pels sentits humans
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Percepció de risc

� Telefonia mòbil - Sistema de Radiocomunicació
o Utilitza ones electromagnètiques pel seu funcionament
o Freqüències i tecnologia similars a la ràdio AM, FM i la TDT
o Emissions no ionitzants: efecte tèrmic

� “Nova tecnologia”
o Algunes noves tecnologies van generar percepció de risc: 

electricitat, enllumenat públic, ràdio, ecografies, tren, ....

1. Governança Radioelèctrica : Percepció de risc (II)

� Antenes més a prop de les persones: sistema bidireccio nal

� “L’antena NO és la torre”

� Els propietaris de les antenes són els operadors de  telefonia mòbil :
o Reputació dolenta per la seva relació històrica amb els clients
o “Fan negoci” amb les antenes
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UNIÓ EUROPEA: Percepció de risc

• Resolució 2008/2211 (INI) del Parlament Europeu :

La Unió Europea va recollir aquesta inquietud d’una part de la 
ciutadania:

2. Cofinançament europeu LIFE : Percepció de risc (III)

• Enquestes realitzades els anys 2007 (Special Eurobarometer
272a) i 2010 (Special Eurobarometer 347)

o Garantir ciutadania disposi informació
o Crida als estats a publicar mapes que mostrin nivell

d’exposició als CEM disponibles a Internet
o Insta a la Comissió Europea a presentar un informe anual 

sobre el nivell d’exposició a CEM a la Unió Europea
o Encoratja operadors, autoritats públiques i associacions de 

ciutadans a trobar solucions consensuades en relació al 
desplegament de les antenes



Espectre de radiofreqüència:
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1. Governança Radioelèctrica : Espectre de radiofreqüència
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100kHz 8GHz

AM    FM Tetra
TDT

TF

Micro
ones
Wi-Fi

ICNIRP* / Recomanació UE (1999/519/CE)* / RD 1066/2 001*

*Inclou un factor de seguretat de 50

1. Governança Radioelèctrica : Normativa (I)
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ICNIRP* / Recomanació UE (1999/519/CE)* / RD 1066/2 001*

1. Governança Radioelèctrica : Normativa (II)

(*) Sense legislació específica Font: FEMP (Federación Española de municipios y 
provincias) “Informe SATI – Límites de exposición a campos
electromagnéticos de radiofrequència” - Març 2012
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1. Governança Radioelèctrica : Minimitzar exposició a CEM de RF (I)

Minimitzar nivell exposició a CEM de RF 
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1. Governança Radioelèctrica : Minimitzar exposició a CEM de RF (II)

Minimitzar nivell exposició a CEM de RF 
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Regulació Planificació ImpulsControlInformació

POAIR

Xarxa SMRF

GECODIT

Ampliació xarxa SMRF

Mesures puntuals

http://governancaradioelectrica.gencat.cat

(Planificació infraestructures 
de radiocomunicació en 

entorn rural)

1. Governança Radioelèctrica : Generalitat  - Accions prèvies
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� Títol : LIFE09 ENV/ES/000505 “Radioelectric governance: environment and 
electronic communication policies for deployment of ra diocom
infrastructures”

� Pressupost : 2,6M€ (Contribució europea 43%).

� Període : 5 anys (1 de setembre de 2010 a 30 de setembre de 2015).

� Principals accions :

o Creació d’un nou centre de control

o Adquisició de 100 equips de monitoratge del nivell de CEM 

o Adquisició de 50 equips portàtils de mesura del niv ell de CEM

o Creació del lloc web de la Governança Radioelèctrica :

http://governancaradioelectrica.gencat.cat

2. Cofinançament europeu LIFE : Definició i principals accions
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PRINCIPALS ASPECTES DEL PROJECTE

• Coordinació de les polítiques de comunicacions sens e fil i de 
les polítiques mediambientals de la Generalitat de Catalunya

• Conclusions exportables a d’altres regions europees  i internacionals

• Implementació de metodologies de generació de conse ns 
social en el desplegament  d’antenes de telefonia m òbil

• Creació d’un únic lloc web de la Generalitat de Cat alunya amb 
informació sobre aquests temes

• Anàlisi continu del nivell d’exposició a CEM i de l es seves 
variacions temporals

• Interacció i coordinació amb tots els actors implic ats 

2. Cofinançament europeu LIFE : Principals aspectes

• Realitzar mesures al territori per tenir informació  objectiva 
dels nivells real d’exposició
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Xarxa d’equips de monitoratge a Catalunya

2. Cofinançament europeu LIFE : Equips de monitoratge

334 equips
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Catalunya: Resum dels llocs mesurats segons tipologia *

* 30 setembre 2015

2. Cofinançament europeu LIFE : Cessió 50 equips portàtils

Nivell més restrictiu 
banda ampla: 28 V/m
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http://governancaradioelectrica.gencat.cat

Mapa

Notícies

Projecte

Continguts

FAQs

Normativa

Estudis 
CEM i salut

2. Cofinançament europeu LIFE : Lloc web Governança Radioelèctrica
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ALGUNES DADES DEL PROJECTE

2. Cofinançament europeu LIFE : Algunes dades del projecte
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2. Cofinançament europeu LIFE : Mataró (I)

Participació de Mataró
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Mataró: mesures realitzades amb els equips portàtils

2. Cofinançament europeu LIFE : Mataró (II)

* 30 setembre 2015

Nivell més 
restrictiu banda 
ampla: 28 V/m
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2. Cofinançament europeu LIFE : Mataró (III)

Exemple mesures equips de 
monitoratge/
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3. Conclusions: Nivell de CEM mesurats (I)

CONCLUSIONS RESPECTE ELS NIVELLS DE CEM MESURATS

� Tots els nivells mesurats es troben per sota dels nivells i ndicats
a la normativa (lloc web de la Governança Radioelèctrica) 

� Els nivells mesurats estan directament relacionats amb la ubicació 
de les antenes més properes (visió directa, alçada i directivitat) 

� Diferència de nivells mesurats entre els equips portàti ls i els
equips de monitoratge (sense visió directe, alçada i directivitat)

� Diferència dels nivells d’interior respecte d’exterior (9% a 78% 
menor)

� A excepció dels nivells mesurats en entorns inmediats a a ntenes
de telefonia mòbil, els nivells de CEM més alts mesurat s en sòl
urbà i rural corresponen a emissions d’AM , FM i TDT
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� Equips de monitoratge: variacions temporals del niv ell de CEM 
en entorn urbà:

3. Conclusions: Nivell de CEM mesurats (II)
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RECOMANACIONS PEL DESPLEGAMENT D’ANTENES

� Per reduir el nivell d’exposició a CEM, aplicar els prin cipis
d’ALARA (as low as reasonably achievable ) i ALATA (as low as 
technologically achievable ):
o Desplegament proporcionalment distribuït d’antenes de 

telefonia mòbil en entorn urbà

o Un cop decidida la ubicació:

� Minimitzar l’exposició a CEM als llocs inmediats on puguin
romandre persones

� Ubicació de les antenes a la part més alta del màstil

� Els Ajuntaments, els operadors i els representants de la 
ciutadania han de treballar de forma conjunta ( confiança )

� Administracions públiques posin a disposició sòl pú blic per tal 
analitzar viabilitat radioelèctrica per instal·lar- hi antenes

� Reduir impacte visual de les antenes: integració a l’entorn 

3. Recomanacions: Desplegament d’antenes
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� Proporcionar als Ajuntaments i als Consells Comarcals ein es de 
mesura i àmplia informació sobre aquests temes

� Possible modificació de les normatives només amb criter is
científics (normatives que són més estrictes només amb la telefonia
mòbil i NO amb l’AM, FM, TDT, …)

� Informació i campanyes informatives a la ciutadania: m àxima
transparència i confiança

RECOMANACIONS GENERALS

3. Recomanacions: Recomanacions generals
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CONTINUACIÓ DEL PROJECTE DE LA GOVERNANÇA 
RADIOELÈCTRICA

� Continuïtat de la xarxa d’equips de monitoratge

� Continuïtat del lloc web de la Governança Radioelèct rica

� Continuïtat de les cessions dels equips portàtils

� Creació de diferents informes de conclusions i de 
recomanacions relacionats amb el nivell d’exposició a CEM de 
RF i al desplegament d’antenes de telefonia mòbil

3. Continuïtat del projecte



Moltes gràcies!


