Informe sobre els possibles efectes adversos sobre la
salut dels camps electromagnètics generats pels
dispositius Wi-Fi

Barcelona, 15 de juliol de 2014

1

Grup de treball
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).
Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció General de Telecomunicacions i Societat de
la Informació.
Departament d’Empresa i Ocupació. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació.
Departament d’Ensenyament. Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa
Departament de Salut. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Departament de Salut. Secretaria de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de Qualitat Ambiental.

Han col·laborat en la seva revisió experts del Comité Científico Asesor en radiofrecuencias
y Salud (CCARS).
Volem expressar de forma especial l’agraïment al Sr. Francisco Vargas, membre d’aquest
Organisme.

2

Índex

1. Introducció.
2. Camps electromagnètics. Sistemes Wi-Fi.
3. Normes de referència.
4. Mesures de camps electromagnètics derivats de l’ús de dispositius Wi-Fi
4.1. Estudi de mesures del nivell de camp electromagnètic de Wi-Fi a les aules
públiques catalanes.
4.2. Estudis de mesures del nivell de camp electromagnètic de Wi-Fi en altres països
5. Possibles efectes sobre la salut dels camps electromagnètics generats pels dispositius
Wi-Fi
5.1. Posicionaments d’organismes internacionals
5.2. Posicionaments d’organismes nacionals de diversos països.
6. Resolucions del Parlament Europeu.
7. Conclusions.
ANNEX I: Bibliografia.
ANNEX II: Acrònims.

3

1. Introducció
La Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya ha instat al Govern,
mitjançant la Resolució 49/X d’aquest Parlament, a encarregar a l’Agència de Salut Pública
de Catalunya i a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries del Departament de Salut,
l’elaboració d’un informe que, tenint en compte les resolucions del Parlament Europeu i
les aportacions d’experts externs que es consideri rellevants, analitzi des d’un punt de
vista científic els possibles efectes adversos per a la salut dels camps electromagnètics
(CEM) generats pels dispositius Wi-Fi. L’objectiu d’aquest informe és valorar si cal que el
Departament d’Ensenyament adopti mesures i iniciï actuacions relatives a aquests
dispositius als centres educatius.
Per a l’elaboració d’aquest informe s’ha creat un grup de treball amb participació de la
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, la
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament
d’Ensenyament, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, la Direcció
General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Empresa i
Ocupació i el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), a més de l’Agència
de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i Agència de Salut Pública de
Catalunya del Departament de Salut.

2. Camps electromagnètics. Sistemes Wi-Fi.
Els sistemes de radiocomunicació, com el Wi-Fi (Wireless Fidelity), la ràdio, la televisió o els
telèfons mòbils, entre d’altres, utilitzen ones electromagnètiques per transmetre i rebre
informació. Les freqüències utilitzades per la majoria d’aquests sistemes es troben dintre
de la banda de freqüència anomenada de radiofreqüència (RF), que generalment engloba
el marge de freqüències entre 100 kHz i 300 GHz. Es tracta de radiacions no ionitzants, ja
que no transporten prou energia per arrencar electrons dels àtoms de la matèria sobre la
qual incideixen. Els Wi-Fi utilitzen les bandes de freqüència entre 2.400 MHz i 5.725 MHz.
Els instal.lats per la Generalitat de Catalunya als centres docents de secundària utilitzen
exclusivament la banda de freqüència de 2,4GHz (2.400 MHz – 2.483,5 MHz), que és la
més utilitzada actualment.
El Wi-Fi és un sistema de connexió sense fil de dispositius electrònics que s’usa
generalment per connectar-se a internet a través d’un punt d’accés (AP, Acces point) de
xarxa sense fil. Permet configurar xarxes locals sense fil (WLAN, wireless local area
network) d’un abast generalment de poques desenes de metres, amb una infraestructura
menys costosa i més versàtil que una instal·lació via cable.
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Tot i que la gamma de freqüències utilitzades pels sistemes Wi-Fi és molt similar a la dels
telèfons mòbils, el senyal Wi-Fi es transmet en ràfegues molt més curtes i les antenes dels
dispositius Wi-Fi es troben, generalment, més allunyades del cos que quan s’utilitzen els
telèfons mòbils en trucades de veu sense mans lliures. Així, l’exposició a camps
electromagnètics (CEM) de radiofreqüència generat pels dispositius Wi-Fi que rebessin els
nens seria aproximadament d’1/10.000 de la que rebrien en una mateixa durada de temps
durant una trucada de veu utilitzant un telèfon mòbil, amb el telèfon a prop del cap
(Centers for Disease Control and Prevention 2011).

3. Normes de referència
La normativa vigent a Catalunya en relació als nivells d’exposició per al públic en general
als CEM és el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric,
restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant
d'emissions radioelèctriques.
Aquest Reial Decret estableix que, d’acord amb la Recomanació del Consell de Ministres
de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol de 1999, i amb l’objectiu de garantir
l’adequada protecció de la Salut del públic en general, s’aplicaran els límits d’exposició
que figuren a l’annex II de la mateixa norma, i que aquests límits es compliran a les
zones en les que puguin romandre habitualment les persones i en l’exposició a les
emissions dels propis terminals. Així mateix, la norma indica que el Ministeri de Sanitat i
Consum adaptarà al progrés científic l’annex II, tenint en compte el principi de
precaució i les avaluacions realitzades per les organitzacions nacionals i internacionals
competents. Aquest Reial Decret assumeix els criteris de protecció sanitària establerts a
la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol
de 1999 (1999/519/CE), relativa a l'exposició del públic en general a CEM (0 Hz a 300
GHz). Aquests criteris són, a la vegada, els mateixos que els indicats a la recomanació de
l’ICNIRP (Comissió Internacional per la protecció de les radiacions no ionitzants,
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) per limitar l’exposició a
camps elèctrics, magnètics i electromagnètics (fins 300 GHz) de l’any 1998.
Depenent de la freqüència d’emissió, l’ICNIRP indica unes restriccions bàsiques. Per
freqüències entre 100kHz a 10GHz (en les quals està inclosa la tecnologia Wi-Fi),
s’indiquen restriccions bàsiques de SAR (índex d’absorció específica d’energia, specific
energy absorption rate). El SAR mitjà de cos sencer és una mesura àmpliament
acceptada per relacionar els efectes tèrmics adversos amb l’exposició a les emissions
radioelèctriques. Els efectes biològics i per a la salut d’exposicions a CEM de freqüències
entre 10MHz i uns pocs GHz estan relacionats amb un augment de la temperatura de
1ºC del cos d’un individu, exposat sota condicions d’entorn moderades a una SAR de tot
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el cos d’uns 4W/kg durant 30 minuts. Aplicant el principi de precaució, es va establir un
factor de seguretat de 50 per al públic en general, donant així una restricció bàsica de
SAR mitjà de cos sencer de 0,08W/kg pel marge de freqüències entre 10MHz i 10GHz.
L’ICNIRP també indica uns nivells de referència. El seu compliment assegura el
compliment de les restriccions bàsiques. El nivell de referència d’intensitat de camp
elèctric per al rang de freqüències de 2GHz a 300 GHz (on està inclosa la tecnologia WiFi) és de 61 V/m.
D’altra banda, l’Ordre Ministerial CTE/23/2002, d’11 de gener, per la qual s'estableixen
les condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors
de serveis de radiocomunicacions, regula el protocol d’actuació per part dels operadors,
sobre certificacions i sobre mesures d’instal·lacions de radiocomunicació davant el
Ministeri d’Indústria, d’acord amb els preceptes del Reial Decret 1066/2001 esmentat,
indica també les diferents fases que s’han de seguir per realitzar les mesures del nivell
de camp electromagnètic.

4. Mesures del nivell de camp electromagnètic provinent de dispositius Wi-Fi
4.1 Estudi de mesures a les aules públiques catalanes
Durant els anys 2004 a 2010 es van desplegar els projectes “Internet a l’aula” i “Heura”, en
el marc dels quals es va dotar a tots els centres educatius públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament d’infraestructures de cablatge de xarxa d'àrea local i un
suport complementari Wi-Fi que permetia accessos puntuals des dels diferents espais del
centre. L’objectiu era fer arribar la connexió a internet a tot el centre, amb equips fixes a
les aules connectats per cable i amb possibilitat de connexió Wi-Fi per a un reduït nombre
d’equips.
Més endavant, els anys 2010 i 2011, la tecnologia Wi-Fi es va estendre per a permetre
connexió simultània de tot l’alumnat dels 365 centres de secundària que varen participar
en el projecte eduCAT 1x1.
Actualment, un 70% dels centres que imparteixen educació secundària obligatòria
disposen de tecnologia Wi-Fi de forma generalitzada a les aules. La resta de centres de
primària i secundària disposen de tecnologia Wi-Fi amb caràcter complementari a les
connexions per cable.
En el marc de la política de la Governança Radioelèctrica, l’any 2013, el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, en coordinació amb el Departament
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d’Ensenyament, va realitzar un estudi de mesures del nivell de CEM generats pels
dispositius Wi-Fi a les aules públiques catalanes de secundària.
L’objectiu de l’estudi era obtenir informació objectiva relacionada amb el nivell d’exposició
de CEM generat pels dispositius Wi-Fi a les aules catalanes i comparar-lo amb la normativa
vigent i amb altres estudis internacionals.
Les mesures de CEM es van realitzar durant els mesos de maig i juny de 2013.
Tipologia de les aules catalanes
Al llarg dels anys i durant les diferents fases d’implementació de la tecnologia Wi-Fi a les
aules públiques catalanes dels centres de secundària, s’han instal·lat diferents marques i
models de dispositius de punts d’accés. El 95% dels instituts que disposen de tecnologia
Wi-Fi generalitzada utilitza només 3 marques diferents d’AP i cada marca d’AP utilitzada
determina una tipologia d’aula diferent.
Per realitzar les mesures de CEM es van escollir 3 aules diferents, una per a cada tipus de
tipologia d’AP utilitzat. En 2 de les tipologies hi ha instal·lats 2 APs per l’aula i a la tercera
tipologia hi ha només un AP instal·lat per l’aula.
Les 3 tipologies d’aules catalanes, en relació amb la marca i model d’AP utilitzat són:

1

% de
centres
docents
49 %

2

4%

3

42 %

Tipologia

Marca

Model

Númd’APs Potència màxima
per aula
AP

DLINK

DWL-3500AP
AIR-LAP1131AGCISCO
E-K9
MERU AP301/AP310

2

63 mw (18 dBm)

2

100 mW (20 dBm)

1

50 mW (17 dBm)

En tots els casos, la banda de freqüència a la que emeten aquests dispositius és la de
2,4GHz.
Respecte els ordinadors portàtils equipats amb Wi-Fi i utilitzats pels alumnes, en una
primera etapa de desplegament del projecte eduCAT 1X1 es van distribuir els següents
equips:
o
o
o
o

HP models Mini 5101, 5102 i 5103.
ASUS model Eee PC 1011PX.
TOSHIBA models NB200, NB250 i NB500.
VISA model CLIP 2010 (N450).
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Els ordinadors portàtils més utilitzats han estat els 3 primers. Segons les especificacions
tècniques, la potència de transmissió de Wi-Fi d’aquests ordinadors portàtils pot variar
entre 31,6 mW (15 dBm) i 158,5 mW (22 dBm):
Marca
HP
ASUS
TOSHIBA

Model
Mini 5103
Eee PC 1011PX
NB500

Potència màxima
31-112 mW (15-20,5 dBm)
35-112 mW (15,5-20,5 dBm)
31-158 mW (15-22 dBm)

En fases posteriors de desplegament de la xarxa Wi-Fi a les aules catalanes, els alumnes
podien adquirir altres models i marques d’ordinadors portàtils.
Com que la mida de les aules catalanes és relativament similar, així com el nombre
d’alumnes per aula (amb els corresponents ordinadors portàtils), i els dispositius APs i els
ordinadors portàtils emeten a potències similars i limitades per normativa, es determina
que la selecció de les 3 aules escollides per realitzar les mesures constitueix una bona
representació de les aules tipus catalanes de secundària més habituals.
Mesures del nivell de CEM
Segons els principals organismes internacionals competents, per tal de poder comparar un
nivell de CEM en relació als nivells màxims permesos indicats a les normatives (nivells de
referència), cada mesura de CEM ha de ser el valor mitjà de CEM durant un període seguit
de 6 minuts. És així, doncs, com s’han realitzat les mesures de CEM a les aules catalanes
que es presenten en aquesta secció.
Per tal de realitzar les mesures de CEM a les aules catalanes s’han utilitzat 2 tipus
d’equipaments: equips portàtils i equip de monitoratge de mesura contínua.


Equips portàtils:
Els equip portàtils s’han utilitzat per realitzar les mesures de CEM als punts de l’aula on
es troben normalment els alumnes, situant la sonda de l’equip portàtil a llocs on seuen
els alumnes i a l’alçada del cap d’un nen assegut. Les mesures s’han realitzat, per un
costat, mesurant exclusivament el nivell de CEM de la banda Wi-Fi de 2,4GHz i, per un
altre, mesurant el nivell de CEM total de la banda de freqüència de 75MHz a 3GHz
(mesurant així el nivell de CEM, no només provinent de Wi-Fi, sinó també d’altres
sistemes de radiocomunicació, com la ràdio FM, la televisió o la telefonia mòbil, entre
d’altres).
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Es van utilitzar 2 tipus d’equips portàtils diferents:



-

Equip portàtil de mesura del nivell de CEM exclusiu de la banda de Wi-Fi de
2,4GHz:
Marca: WaveControl
Model: SMP
Sonda: WPT
Banda de freqüències de mesura: 2,4 GHz
Llindar de detecció: 0,04 V/m

-

Equip portàtil de mesura del nivell de CEM total de la banda de freqüència de
75MHz a 3GHz:
Aquest equip portàtil permet, per un costat, mostrar l’aportació de CEM total de la
banda de freqüència de 75MHz a 3GHz i, per un altre, mostrar l’aportació de CEM
individual de cada banda de freqüència de cada servei de radiocomunicació.
Marca: Narda
Model: SRM3000
Sonda: 3501/01
Banda de freqüències de mesura: de 75MHz a 3GHz
Llindar de detecció: 0,25 V/m

Equip de monitoratge de mesura contínua:
Com a complement a les mesures del nivell de CEM realitzades amb els 2 equips
portàtils indicats, a cadascuna de les aules on es van realitzar les mesures també es va
instal·lar, durant una setmana aproximadament, un equip de monitoratge de mesura
contínua del nivell de CEM exclusiu de la banda de Wi-Fi de 2,4GHz. L’equip de
monitoratge es va instal·lar a l’interior de l’aula, a prop de l’AP de cada aula, a una
distància aproximada d’un metre.
Amb aquest equip de monitoratge s’ha pogut mesurar el nivell de CEM de Wi-Fi durant
més temps que no només l’estona durant la que es van realitzar les mesures de CEM
amb els equips portàtils. Els nivells de CEM de Wi-Fi mesurat amb l’equip de
monitoratge ha permès poder mesurar el nivell de CEM de Wi-Fi en condicions
normals de treball a l’aula durant un període de temps més llarg.
Marca: WaveControl
Model: ccMonitEMWi-Fi
Llindar de detecció: 0,04 V/m
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Nivells de CEM mesurats a les aules
Per cadascuna de les 3 aules seleccionades, es van escollir entre 6 i 8 punts on realitzar les
mesures dins de l’aula, depenent de la distribució dels pupitres a cadascuna de les 3 aules
(es van escollir 6 punts de mesura a les aules dels centres 1 i 2, i 8 punts de mesura a l’aula
del centre 3). Cada punt de mesura corresponia a la ubicació d’un alumne assegut al seu
lloc de treball i a una alçada similar a la del cap de l’alumne assegut. Cada mesura és el
resultat del nivell mitjà mesurat durant 6 minuts. Per cada punt de mesura escollit, i
depenent de la configuració dels pupitres a cada aula, les mesures es realitzaven amb
l’ordinador portàtil del lloc de treball escollit més els ordinadors portàtils corresponents
als llocs de treball dels alumnes del voltant del punt de mesura escollit (normalment entre
5 i 6 ordinadors portàtils).
Les mesures es van realitzar amb els ordinadors portàtils però sense alumnes dins de les
aules.
Per realitzar les mesures de Wi-Fi a les aules, es van reproduir els entorns dels pitjors
escenaris possibles, forçant l’enviament continu des dels ordinadors portàtils dels alumnes
i des dels APs, i així mesurar el nivell màxim possible de CEM generat pels dispositius Wi-Fi
a les aules. Per fer possible aquests escenaris, es va instal·lar un programari d’enviament
de dades, tant als ordinadors portàtils de dintre de l’aula, com a uns ordinadors ubicats a
fora de l’aula, fora de l’abast dels APs de l’aula. La probabilitat de que qualsevol d’aquests
2 pitjors escenaris es reprodueixin en un funcionament normal de Wi-Fi a l’aula durant 6
minuts seguits que, com ja s’ha indicat, és el temps necessari per cada mesura, és gairebé
nul·la.
Escenari de transmissió massiva de dades des dels ordinadors portàtils (escenari PC)
Per forçar la transmissió contínua de dades des dels ordinadors portàtils dels alumnes
ubicats a dintre de l’aula, es van configurar aquests com a clients, enviant trames UDP de
forma contínua a ordinadors ubicats fora de l’aula (i fora de l’abast de cobertura dels APs
de l’aula), que es van configurar com a servidors. Un cop configurat aquest escenari PC, es
procedia a realitzar les mesures a tots els punts escollits dintre de l’aula, es documentava
el nivell de la mesura, anotant el valor mitjà mesurat, l’hora de la mesura, la ubicació de la
mesura dins de l’aula i es prenien fotografies del punt de mesura.
Escenari de transmissió massiva de dades des dels APs de l’aula (escenari AP)
Per forçar la transmissió contínua de dades des dels APs, es van configurar com a clients
ordinadors que estaven fora de l’aula (i fora de l’abast de cobertura dels APs de l’aula).
Tres dels ordinadors portàtils dels alumnes de dintre de l’aula es van configurar com a
servidors, que serien els que rebrien les trames UDP a través dels APs des dels ordinadors
ubicats fora de l’aula i de l’abast de cobertura dels APs de l’aula. Un cop configurat aquest
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escenari AP, es procedia a realitzar les mesures a tots els punts escollits dintre de l’aula, es
documentava la mesura, anotant el valor mitjà mesurat, l’hora de la mesura, la ubicació de
la mesura dins de l’aula i es prenien fotografies del punt de mesura.
A més d’aquests 2 escenaris descrits (escenaris PC i AP), també es van realitzar mesures
sense forçar una transmissió contínua de dades ni des dels ordinadors portàtils ni des dels
APs. A aquest escenari el vam anomenar escenari Normal.
A les taules següents, per cadascun dels 3 centres d’ensenyament i per cadascun dels 3
escenaris descrits (PC, AP i Normal), s’indica:
o Valor mitjà: és el nivell mitjà de CEM d’un període seguit de 6 minuts.
o Valor mitjà màxim: és el valor mitjà més alt mesurat durant un període seguit
de 6 minuts.
o Valor màxim instantani: és el valor màxim instantani mesurat dintre d’un
període de 6 minuts.
Tots els valors indicats són nivells de camp elèctric, i les unitats són en V/m.


Mesures realitzades amb l’equip portàtil de mesura del nivell de CEM exclusiu de la
banda de Wi-Fi de 2,4GHz:

Escenari
Valor mitjà (V/m)
Valor mitjà màxim (V/m)
Valor màxim instantani
(V/m)



PC
0,24
0,27

Centre 1
AP
Normal
0,11
0,12
-

1,47

1,07

-

PC
0,15
0,20

Centre 2
AP
Normal
0,06
0,05
0,06
0,05

PC
0,30
0,35

1,41

1,60

1,33

0,60

Centre 3
AP
Normal
0,11
0,07
0,13
0,09
0,66

1,38

Mesures realitzades amb l’equip portàtil de mesura del nivell de CEM total de tota la
banda de freqüència entre 75MHz a 3GHz:

Escenari
Valor mitjà (V/m)
Valor mitjà
màxim
(V/m)

PC
-

Centre 1
AP
Normal
0,22
0,22
0,22

0,23

PC
-

Centre 2
AP
Normal
0,54
0,52
0,55

0,54

PC
-

Centre3
AP
Normal
0,69
0,64
0,76

0,68

Com és normal, aquests nivells són més elevats, doncs amb aquest equip portàtil no
només es mesura el nivell de CEM provinent de Wi-Fi de 2,4GHz, sinó que es mesura el
nivell de CEM total de tota la banda de freqüències de 75 MHz a 3GHz a dintre de
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l’aula. Depenent de l’aula, les aportacions més importants eren d’estacions de
telefonia mòbil i de FM.


Mesures realitzades amb l’equip de monitoratge de mesura contínua del nivell de CEM
exclusiu de la banda de Wi-Fi de 2,4 GHz (instal·lat a prop de l’AP de l’aula):
Valor mig (V/m)
Valor mig màxim (V/m)
Valor màxim instantani (V/m)

Centre 1
0,07
0,08
0,12

Centre 2
0,06
0,09
0,43

Centre3
0,10
0,28
0,57

Conclusions:
TOTS els nivells de CEM mesurats a les 3 aules estan molt per sota dels nivells màxims
indicats a la normativa vigent, que és de 61 V/m per la banda de Wi-Fi de 2,4GHz (Reial
Decret 1066/2001).
En condicions normals de treball dels dispositius Wi-Fi (és a dir, sense forçar cap dels 2
pitjors escenaris), el valor mitjà de CEM de Wi-Fi mesurat als llocs de treballs era entre
0,05 i 0,09 V/m, és a dir, entre un 0,082% i un 0,147% del valor màxim permès a la
normativa.
El valor mitjà màxim més elevat de CEM de Wi-Fi, mesurat amb l’equip portàtil de mesura
del nivell de CEM exclusiu de Wi-Fi de 2,4GHz, i en el pitjor escenari possible, va ser de
0,35 V/m (escenari PC), és a dir, un 0,6% del valor màxim permès a la normativa.
El valor mitjà màxim més elevat de CEM de Wi-Fi mesurat amb l’equip de monitoratge
continu de mesura del nivell de CEM exclusiu de Wi-Fi de 2,4GHz (instal·lats a prop de l’AP)
va ser de 0,28 V/m, un 0,46% del valor màxim permès a la normativa.
Els valors mitjans de CEM de Wi-Fi mesurats a les aules, sense forçar cap dels 2 pitjors
escenaris possibles, implicaven aproximadament només un 10% del nivell de CEM total de
tota la banda de freqüència de 75MHz de 3GHz a l’interior de les aules.
Els nivells més alts de CEM de Wi-Fi es van mesurar amb l’escenari PC en el lloc de treball,
doncs en aquest escenari, a part de forçar l’enviament massiu de trames des del propi
ordinador portàtil del lloc de treball, es mesura l’aportació de CEM de Wi-Fi generat per
l’enviament massiu de trames forçat també dels ordinadors portàtils més propers al
voltant del lloc de treball.
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4.2 Estudis de mesures en altres països
Aquest apartat presenta una revisió dels estudis internacionals que han realitzat mesures
de CEM de RF (especialment de Wi-Fi), amb l’objectiu de quantificar l’exposició a aquests
CEM en situacions d’exposició de la vida real de subpoblacions del públic en general o de
poblacions particulars. Els estudis s’han dut a terme a partir de la realització de mesures i
d’aproximació de models. S’inclouen també estudis realitzats en laboratori.
Pel que fa als estudis de mesures a escoles, s’han analitzat els procedents de Bèlgica,
Canadà, Espanya (de Catalunya i País Basc), Grècia, Hongria, Regne Unit i Suïssa. Pel que fa
als estudis de mesures en altres entorns, s’han analitzat els procedents d’Alemanya,
Àustria, Bèlgica i Països Baixos, Eslovènia, Estats Units, França, Grècia, Romania i Suècia.
Pel que fa als estudis de mesures en laboratori s’han analitzat els realitzats al Regne Unit i
Suïssa.
D’aquesta anàlisi es desprèn que:
-

Els nivells d’exposició a CEM de Wi-Fi en aules indicats als diferents estudis
internacionals revisats es troben a uns marges similars als nivells mesurats a les
aules catalanes.

-

Els nivells d’exposició indicats als estudis són, generalment, molt més baixos que
els nivells de referència de l’ICNIRP per la banda de freqüència de Wi-Fi de 2,4GHz
(61 V/m), fins i tot quan les mesures es realitzen forçant els pitjors escenaris
possibles, amb els APs i/o els ordinadors portàtils configurats per treballar amb
cicles de treball i taxes de transmissió de dades molt alts. Els estudis de
mesuraments "reals" a aules amb tecnologia Wi-Fi solen mostrar nivells
d’exposició molt més baixos que els estudis que analitzen els pitjors escenaris
possibles.

-

Atès que la tecnologia Wi-Fi emet d’una manera no contínua i que els dispositius
Wi-Fi connectats a una xarxa Wi-Fi poden romandre una gran part del temps a
l'espera del seu torn per transmetre, la mitjana temporal de la potència emesa per
aquests dispositius pot ser considerablement menor que l’obtinguda amb cicles de
treball poc realistes que analitzen els pitjors escenaris, o quan es mesuren nivells
màxims d’exposició durant un pols continu de RF. S'ha indicat que en una possible
(però relativament poc realista) classe de nens en edat escolar, amb els ordinadors
transmetent de forma simultània arxius grans a través d'una única xarxa Wi-Fi, es
podria generar una potència total aproximada de 100 mW (sumant les potències
de tots els ordinadors portàtils i els punts d’accés), que és aproximadament similar
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a la potència total transmesa per un sol telèfon mòbil (Kenneth R. Foster and
Moulder 2013)

5. Possibles efectes adversos sobre la salut dels camps electromagnètics generats
pels dispositius Wi-Fi
Aquest apartat presenta els principals posicionaments d’organismes i grups d'experts
nacionals i internacionals en relació a les radiofreqüències i els seus possibles efectes
sobre la salut. Els posicionaments es refereixen, en general, a les radiofreqüències i quan
particularitzen ho fan majoritàriament sobre telèfons mòbils. Així doncs, tenint en compte
la darrera de les conclusions citades en el capítol anterior, cal concloure que els efectes
que puguin tenir els dispositius Wi-Fi serien d’una intensitat considerablement inferior als
que se citen per als telèfons mòbils.

5.1 Posicionaments d’organismes internacionals
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 2006, en referència a les estacions de base i
les tecnologies sense fil, exposa que els resultats disponibles de nombroses mesures en
llocs d’accés públic indiquen que l’exposició de la població acostuma a ser molt inferior als
límits establerts per les normes internacionals. D’altra banda, nivells similars d’exposició a
camps de RF d’igual intensitat i menor freqüència, com els senyals de ràdio FM i televisió,
produeixen absorció de radiació fins a 5 vegades superiors a les produïdes per les xarxes
sense fil. Quant als efectes dels senyals de RF en general, indica que els límits d’exposició
per a la protecció de la salut elaborats per l’ICNIRP l’any 1998 es consideren una base
adequada per establir els límits d’exposició de la població. Com a conclusió estableix que,
tenint en compte els molt baixos nivells d’exposició i els resultats de les investigacions
reunides fins al moment, no hi ha cap prova científica convincent de què els dèbils senyals
de RF procedents de les estacions de base i de les xarxes sense fil tinguin efectes adversos
en la salut.
Posteriorment el 2011, fent referència als telèfons mòbils, detalla que l’efecte a curt
termini és principalment l’escalfament dels teixits, tot i que, degut a que la major part de
l’energia és absorbida per la pell i altres teixits superficials, l’augment de temperatura al
cervell o altres òrgans, és insignificant. Pel que fa als efectes a llarg termini conclou que els
estudis realitzats amb animals coincideixen en què l’exposició a llarg termini no augmenta
el risc de contraure càncer. En relació als estudis epidemiològics, esmenta l’estudi
INTERPHONE, indicant que dóna certs indicis d’un augment de risc de glioma en persones
que es trobaven en el 10% del grup amb més hores acumulades per ús del telèfon mòbil,
encara que no es va observar una tendència uniforme de l’augment de risc en relació a un
major temps d’ús de l’aparell i no es pot concloure que hi hagi una relació causal fins al
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moment. La OMS exposa la necessitat de continuar investigant, aprofundint en el grup de
població dels joves.
També exposa que els estudis realitzats fins la data no indiquen que l’exposició ambiental
als camps de RF augmenti el risc de càncer o de qualsevol altra malaltia. Sobre altres
efectes en la salut, com canvis en l’activitat cerebral, temps de reacció i els patrons de son,
indica que no semblen tenir gran repercussió en la salut.
L’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) va classificar l’any 2012 els
CEM de RF dins la categoria de Grup 2B, en base a un increment de risc per a gliomes i
neuroma acústic associat amb l’ús de telèfons mòbils.
La categoria 2B la utilitza per als agents per als quals existeix evidència limitada de
carcinogenicitat en humans i menys que evidència suficient de carcinogenicitat en animals
d'experimentació. També es pot utilitzar quan hi ha evidència inadequada de
carcinogenicitat en humans però hi ha suficient evidència de carcinogenicitat en animals
d'experimentació. En el cas de les RF, l'evidència epidemiològica es va jutjar com a
limitada. Evidència limitada de carcinogenicitat significa que s’ha observat una associació
positiva entre exposició a l’agent i càncer, per la qual es considera que una interpretació
causal és possible, però no es pot descartar amb una confiança raonable l’efecte de l’atzar,
el biaix o la confusió. La major part de les evidències provenen de l’estudi INTERPHONE i
d’un estudi de Suècia. Encara que els dos estudis són susceptibles al biaix, l’IARC va arribar
a la conclusió que els resultats no podien ser descartats i que la interpretació causal entre
l’exposició de CEM de RF dels mòbils i el glioma i el neuroma acústic era possible. La
relativa debilitat de les associacions en l'estudi INTERPHONE i les inconsistències entre els
seus resultats i els de l'estudi suec va conduir a l'avaluació de l'evidència limitada de
glioma i neuroma acústic. L'evidència experimental animal també va ser avaluada com a
limitada. Pel que fa a l'evidència mecanicista, es va arribar a la conclusió que els resultats
dels estudis efectuats proporcionen només una feble evidència rellevant per les RF sobre
el càncer induït en éssers humans.
La Comissió Internacional per a la Protecció de les Radiacions No-Ionitzants (ICNIRP),
l’any 2009, constata que els resultats d’estudis epidemiològics realitzats fins la data no
donen cap evidència consistent ni convincent d’una relació causal entre l’exposició a
radiofreqüències i cap efecte advers per a la salut, tenint en compte que els estudis
consultats tenen masses deficiències per a descartar una possible associació. També fa
èmfasi sobre la preocupació per la qualitat d’avaluació de tots els estudis consultats i
denota que hi ha una falta d’investigació sobre els efectes adversos sobre els nens.
Poc després de l'avaluació de l’IARC, l’ICNIRP va publicar l’any 2011 una revisió de
l'evidència sobre si l'ús de telèfons mòbils augmenta el risc dels principals tipus de tumor
cerebral, el glioma i meningioma. Es conclou que els dèficits metodològics limiten les
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conclusions que es poden extreure d’INTERPHONE, però els seus resultats, juntament amb
els d'altres estudis i els resultats de tendències d'incidència de tumors cerebrals,
suggereixen que és poc probable que hi hagi un augment substancial en el risc de tumors
cerebrals en adults fins 10-15 anys després del primer ús dels telèfons mòbils. Tanmateix,
en l’actualitat no es tenen dades corresponents del risc de tumors infantils i en adults per
períodes de més de 15 anys. Els autors van concloure que, encara que segueix havent
certa incertesa, la tendència en l'evidència acumulada és cada vegada major sobre la
hipòtesi que l'ús del telèfon mòbil no pugui causar tumors cerebrals en adults.
El Comitè Científic dels Riscos Sanitaris Emergents i Recentment Identificats (SCENIHR),
l’any 2009, conclou que és poc probable que els camps de RF utilitzats en tecnologies de
comunicació sense fils incrementin les possibilitats de produir càncer a la població.
Tanmateix, determina que són necessaris diferents estudis per clarificar si una llarga
exposició als telèfons mòbils pot incrementar el risc de càncer per a un individu que utilitza
el telèfon amb freqüència i per examinar els efectes sobre els nens. Per altra banda,
constata que no s’ha demostrat consistentment cap efecte sobre la salut en exposicions
per sota dels límits establerts per l’ICNIRP, tenint en compte que la base de dades
d’avaluació contínua és limitada, especialment per exposicions de baix nivell a llarg
termini. Així mateix, assenyala que no hi ha base científica per a la modificació dels nivells
que es varen establir en la Recomanació de 1999 i assenyala que les exposicions a sistemes
WLAN o WI-FI són habitualment menors a les emeses pels telèfons mòbils.
L’any 2013 l’SCENIHR va publicar la revisió realitzada dels estudis sobre els quals l’IARC
basa la seva avaluació, i estudis més recents i les seves conclusions preliminars principals
van ser les següents: els estudis epidemiològics sobre l'exposició a RF no indiquen de
manera inequívoca un augment del risc de tumors cerebrals; un nombre important
d'estudis in vivo han donat resultats majoritàriament negatius; segueix sent poc clara la
importància biològica dels petits canvis fisiològics que poden produir-se; en general hi ha
una manca d'evidència que les emissions de RF afectin funcions cognitives en els éssers
humans; hi ha un fort pes total de l'evidència en contra d'un efecte dels camps de RF de
baix nivell en la reproducció o el desenvolupament.
La Xarxa Europea d'Avaluació de Riscos sobre la Salut de l’exposició a camps
electromagnètics (EFHRAN) va fer una avaluació de l’evidència dels efectes l’any 2012. Va
arribar a la conclusió que l’evidència en relació als tumors cerebrals en adults i l’ús dels
telèfons mòbils es pot considerar limitada. Revisant els estudis suecs de Hardell va indicar
que els seus resultats no semblen coincidir amb les tendències temporals informades
recentment de les taxes d'incidència de glioma dels països nòrdics i d’altres llocs. Per a
altres malalties considerades, el grup va arribar a la conclusió que l'evidència fins ara era
inadequada.
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5.2 Posicionaments d’organismes nacionals de diversos països
L’Agència Australiana de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica indica el 2013,
respecte a les xarxes d’àrea local sense fil, que en un ús normal d’aquests dispositius les
exposicions de RF generalment es troben per sota dels límits establerts per la normativa
australiana, els quals són molt similars als establerts per l’ICNIRP i adoptats per la CE.
Tanmateix, si s’utilitzen amb les seves antenes molt properes al cos, es pot estar exposat a
nivells més propers als límits que estableixen la normativa. Així mateix, indica formes per
reduir l’exposició a RF de les xarxes d’àrea local sense fil.
L’organisme de salut del Govern de Canadà estableix uns límits recomanats d’exposició
humana a RF molt similars als establerts per l’ICNIRP, i indica que aquests límits incorporen
amplis marges de seguretat per proporcionar un alt nivell de protecció a tots els
canadencs contra tots els efectes adversos sobre la salut coneguts i per protegir tots els
grups d’edat. Actualment, està revisant la proposta de baixar els nivells a 44,90 V/m i
57,70 V/m per a la banda de freqüències de Wi-Fi de 2.400 MHz i 5.000 MHz
respectivament. El Govern ofereix unes recomanacions als usuaris de telèfons mòbils per
tal que puguin reduir l’exposició a les RF. El Govern indica que no són per a l’exposició als
dispositius sense fil, pel fet que la intensitat i la distribució d’energia de RF emeses per
aquests i absorbits pel cos són molt diferents.
El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat d’Espanya el 2005 conclou que l’aplicació
del Reial Decret 1066/2001, abans esmentat, ha permès garantir la salut dels ciutadans
enfront l’exposició de les radiacions radioelèctriques, que els nivells mesurats en tot el
territori estan molt per sota dels límits considerats com a segurs pels comitès i
organitzacions nacionals i internacionals i que actualment, a la llum del coneixement
científic, no hi ha motius sanitaris que justifiquin un canvi dels límits d’exposició establerts.
L’Agència Francesa per a l'Alimentació, Medi Ambient i Seguretat i Salut Ocupacional
(ANSES) el 2013, en relació a les RF, telecomunicacions mòbils i tecnologia sense fil,
exposa que no és possible concloure que en l'actualitat els efectes biològics observats es
relacionen amb efectes sobre la salut. Pel que fa als efectes no cancerígens sobre el
sistema nerviós central, indica que l'evidència és insuficient per concloure que hi ha un
efecte de les RF en els éssers humans sobre les funcions cognitives, la qualitat del son i la
funció auditiva a curt termini, ritmes circadians, el risc de les malalties neurodegeneratives
i altres malalties neurològiques. Tanmateix s’ha observat un efecte fisiològic a curt termini
en relació a la potència espectral de l’electroencefalograma durant les etapes del son. Pel
que fa al càncer, es va avaluar l’evidència que, en general, era insuficient. No obstant, va
concloure que hi havia evidència limitada de glioma en els grans usuaris. L'evidència
també és limitada per al neuroma acústic. Una sèrie d'estudis específics en animals sobre
l'exposició Wi-Fi en relació a efectes sobre la qualitat de l'esperma, el sistema de
desenvolupament, la descendència, el sistema immunològic i estudis citogenètics, van
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mostrar que, en general, no es va observar cap efecte, però els estudis són limitats
metodològicament i l'evidència científica és insuficient. Es destaca la necessitat de vigilar
els possibles efectes sobre els nens.
La Direcció General d’Educació d’Israel ha establert l’any 2014 un programa educatiu per
a l’ús responsable dels dispositius Wi-Fi i els equips electrònics, i ha indicat que a les
escoles bressol no s’ha d’utilitzar sistema Wi-Fi, que a les de 1r a 3r grau ha d’haver una
limitació de connexió/ús per setmana i que a cada classe hi haurà un punt d'accés a
Internet amb fil, proper al lloc del professor, el qual serà l’únic que hi tindrà accés.
L’Institut Noruec de Salut Pública exposa el 2012 que el telèfon mòbil és la principal font
d’exposició individual degut a la curta distància al cap quan s’està parlant. Indica que
alguns estudis publicats han observat respostes biològiques que no impliquen efectes
adversos i que són equiparables a les respostes del cos humà a influències com el fred o la
calor. Considera que l’augment de risc observat en alguns estudis de casos i controls són
inconsistents amb els resultats d’estudis de tendències temporals basats en les dades del
registre del càncer en qualsevol país nòrdic o altres països. Exposa que, en general, les
dades disponibles no mostren associació entre l’exposició a camps de RF dels telèfons
mòbils i tumors de ràpid creixement, entre els quals els gliomes cerebrals. Per als tumors
de creixement lent, inclosos els meningiomes i neuromes acústics, les dades disponibles
fins ara no indiquen un augment del risc. No obstant això, és massa aviat per excloure
completament la possibilitat que pugui haver una associació, ja que el període d'ús dels
telèfons mòbils és encara massa curt. Els estudis de càncer en animals i els que han
utilitzat microorganismes i cèl·lules proporcionen més evidència que l’exposició a camps
de RF febles no condueix al càncer. Pel que fa a salut reproductiva, indica que, en general,
hi ha pocs indicis que l'exposició a camps de RF feble afecti negativament la fertilitat i els
pocs estudis que hi ha no aporten proves que l'exposició a camps de RF febles durant
l'embaràs tingui efectes adversos en el fetus. En general, els estudis realitzats no
presenten evidència que els camps de RF febles tinguin efectes adversos sobre el sistema
cardiovascular, el sistema immunològic ni l’hormonal. S’ha realitzat un nombre limitat
d’estudis amb nens i adolescents, però els resultats fins al moment no proporcionen
evidència que els nens difereixin dels adults pel que fa a possibles efectes sobre el sistema
nerviós.
L’informe indica que l’exposició general de la població noruega està per sota dels nivells
establerts per l’ICNIRP, i per això considera que hi ha una bona protecció de la salut.
Reconeix que encara persisteix una certa incertesa respecte a l’ús dels mòbils, que es
considera petita. I respecte a altres fonts, la incertesa és insignificant. No recomana
modificar els actuals límits d’exposició. Exposa que no es donen les condicions per
justificar l’aplicació del principi de precaució. La Norwegian Radiation Protection Authority
el 2013 facilita informació sobre com reduir l’exposició en l’ús del mòbil i de les xarxes
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d’àrea local sense fil de routers, però, no recomana que la connexió de xarxes d’àrea local
sense fil hagin de ser substituïdes per les xarxes de cable.
L’Agència de Protecció de la Salut del Regne Unit el 2013 indica que, fins a la data, no hi
ha evidència que l'exposició a senyals de RF de Wi-Fi i WLAN afecti negativament la salut
de la població general. Exposa que els senyals són de molt baixa potència i que els
resultats fins ara mostren que les exposicions es troben dins de les directrius de l’ICNIRP.
Sobre la base dels estudis realitzats, aquesta Agència exposa que no veu cap raó perquè
els dispositius Wi-Fi no hagin de seguir utilitzant-se en les escoles i en altres llocs. No
obstant això, com amb qualsevol nova tecnologia, indica que un enfocament de precaució
sensat és mantenir la situació sota revisió.
L’Autoritat Sueca de Seguretat Radiològica el 2014 exposa que la majoria d’estudis a
nivell cel·lular no donen suport a un efecte de les RF sobre dany o mort cel·lular i només
mostren mínims efectes en l’expressió de proteïnes. Pel que fa als estudis en animals,
exposa que proporcionen dèbils indicacions de possibles efectes sobre estrès oxidatiu i
funció cerebral, incloent comportament i emocions. Quant a estudis en humans, dos dels
tres estudis sobre funció cognitiva subratllen la conclusió que no hi ha un efecte
demostrable, mentre que el tercer estudi indica un millor rendiment sota l’exposició. Fa
esment a l’estudi epidemiològic del grup de Hardell indicant que els seus resultats estan
en contradicció amb els estudis recents i previs de tendències temporals, els quals no
observen un fort increment de casos de glioma en la darrera dècada..
L’Oficina Federal de la Salut Pública del Govern suís el 2007 exposa, en referència als
efectes del WLAN sobre la salut, que basant-se en l’estat actual dels coneixements i
mesuraments disponibles d’exposició, la radiació emesa per les xarxes d’àrea local sense fil
és massa feble per tenir un impacte greu en la salut a causa d'un augment de la
temperatura després de l'absorció. Els efectes a llarg termini i no tèrmics no s’han
investigat prou, i considera que els estudis disponibles sobre els efectes de l’exposició als
CEM d’alta freqüència a dosis baixes per sota dels llindars actuals no suggereixen risc per a
la salut de les xarxes d’àrea local sense fil. Els valors màxims en què es basa la normativa
del país són els mateixos que els recomanats per l’ICNIRP. D’altra banda, al seu web
ofereixen uns consells per a les persones que prefereixin reduir al mínim la seva exposició
personal.

6. Resolucions del Parlament Europeu
El Parlament Europeu va aprovar el 4 de setembre de 2008 una Resolució sobre la Revisió
Intermèdia del Pla d’Acció Europeu sobre Medi Ambient i Salut 2004-2010. Aquesta
resolució, en relació als CEM, constata que els límits d’exposició són obsolets i no aborden
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la qüestió dels grups vulnerables i fa esment al principi de precaució, per la qual cosa
demana al Consell que modifiqui la seva Recomanació 1999/519/CE, amb la finalitat de
fixar valors límit d’exposició més exigents.
D’altra banda, el 2 d’abril de 2009 el Parlament Europeu va aprovar la Resolució sobre les
consideracions sanitàries relacionades amb els CEM. En ella, insta a la Comissió a què revisi
el fonament científic i l’adequació dels límits de CEM fixats i demana que sigui el Comitè
científic dels riscos sanitaris emergents i recentment identificats (SCENHIR) qui efectuï
aquesta revisió. D’altra banda, suggereix a la Comissió que es reorienti en part el
finançament comunitari d’estudis sobre els CEM cap a una campanya general de
sensibilització dels joves europeus en matèria de bones pràctiques en l’ús dels telèfons
mòbils i els aparells domèstics. Així mateix, demana que incrementin els fons
d’investigació per investigar els efectes nocius de la multi exposició a diferents fonts de
CEM, en particular quan afecti a la població infantil.
D’acord amb el que s’exposa en el l’apartat anterior, diferents organismes internacionals,
entre els quals el SCENHIR, han mantingut fins la data l’avaluació dels possibles efectes
sobre la salut dels CEM de RF i han seguit publicant els seus corresponents posicionaments
i informes.
D’acord amb la Comunicació de la Comissió COM (2000) sobre el principi de precaució, la
implementació d’aquest principi ha de començar amb una avaluació científica del risc per
a les persones tan completa com es pugui, seguida de la gestió del risc, que es caracteritza
per sospesar els riscos i els beneficis associats a una tecnologia. Aquest procés de gestió
del risc ha de ser transparent i ha d’involucrar totes les parts implicades per tal de valorar
correctament les diferents opcions o mesures. Com a conclusió, la Comissió fa èmfasi en la
importància de distingir entre la decisió d’actuar i la de no actuar, i les mesures resultants
de recórrer al principi de precaució, que han d’ajustar-se als principis generals aplicables a
totes les mesures de gestió del risc. També fa referència a la necessitat que qualsevol
decisió que es prengui vagi precedida d’un estudi de l’evidència científica disponible. Per
tant, una decisió basada en el principi de precaució no vol dir que les mesures suggerides
s’adoptin d’una manera arbitrària o discriminatòria.
En la mateixa línia, l’OMS, en referència a l’exposició a CEM, indica que es justifica la
utilització de criteris de precaució, però no recomana la reducció dels valors guia de les
recomanacions sobre l’exposició a algun nivell arbitrari en nom de la precaució; que al
construir noves instal·lacions o dissenyar nous dispositius domèstics convé tenir en
compte solucions de baix cost que redueixin els nivells d’exposició, i que les accions que es
portin a terme han de ser proporcionals al nivell de protecció que es considera oportú, han
de ser comparables a aquelles que s’hagin pres en situacions on les dades científiques són
més concloents i han d’estar basades en l’anàlisi cost/benefici.
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7. Conclusions
De l’avaluació científica del risc dels CEM emesos pels dispositius Wi-Fi revisada per
diferents organismes internacionals, es desprèn que, tenint en compte els molt baixos
nivells d’exposició i els resultats de les investigacions reunides fins al moment, no hi ha
proves científiques convincents de què els dèbils senyals de RF provinents dels dispositius
Wi-Fi tinguin efectes adversos sobre la salut.

D’altra banda, els nivells d’exposició detectats en diversos estudis realitzats, inclòs el dut a
terme a les aules d’escoles catalanes, són molt inferiors als establerts com a segurs per
diversos organismes científics que investiguen aquest tema, així com per la Recomanació
del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea 1999/519/CE, de 12 de juliol,
relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics entre 0 HZ fins a 300
GHz i pel Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que
estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les
emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront a emissions
radioelèctriques. Per aquest motiu, considerem que hi ha una bona protecció de la salut
de la població.

Per tot això, entenem que, d’acord a l’estat de coneixement actual i als estudis realitzats
fins la data, no hi ha motius que justifiquin que els sistemes Wi-Fi no puguin ser utilitzats a
les escoles. No obstant això, cal continuar amb el seguiment acurat de la recerca científica
que es realitzi sobre aquesta matèria pels diferents organismes competents i dels criteris i
recomanacions que puguin sorgir en base a nous coneixements o evidències i adaptar, en
tot moment, les polítiques de gestió del risc davant qualsevol canvi que es pugui produir al
respecte.

Així mateix, la comunicació i la informació a la població són aspectes claus i importants per
disminuir dubtes i alarmes socials, alhora que un dret de la ciutadania, especialment pel
que fa als possibles efectes sobre la salut dels CEM, i és important que aquesta informació
es mantingui actualitzada en tot moment d’acord a l’estat dels coneixements i sota bases
científiques. D’altra banda, es pot valorar positivament oferir uns consells a la ciutadania
que vulgui reduir la seva exposició personal als CEM de les diferents freqüències i
tecnologies.
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ANNEX II: Acrònims
AQuAS: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
AP: Punt d’accès (Access point)
ASPCAT: Agència de Salut Pública de Catalunya
CEM: Camps electromagnètics
CREAL: Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
CTTI: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya
EEG: Electroencefalograma
EFHRAN: Xarxa Europea d’Avaluacuió de Riscos de Salut dels camps electromagnètics
(European Healt Risk Asessn+ment Network on Electromagnetic Fields Exposure)
FM: Freqüència Modulada
GSM: Sistema Global de Comunicacions Mòbils
IARC: Agència Internacional per a la Recerca del Càncer
ICNIRP: Comissió Internacional per la protecció de les radiacions no ionitzants (International
Commision on Non-lonizing Radiation Protection)
OMS: Organització Mundial de la Salut
PIRE: Potencia isòtropa radiada equivalent
RF: Radiofreqüència
RD 1066/2001: Reial Decret, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que
estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d'emissions radioelèctriques.
SAR: índex d’absorció específica d’energia (Specific energy absorption rat)
SCENIHR: Comitè Científic dels Riscos Sanitaris Emergents i Recentment identificats
(Scientific
Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)
SNC: Sistema nerviós central
Wi-Fi: Wireless Fidelity
WLAN: Wireless local area network
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