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1. Introducció
L’enorme popularització de la telefonia mòbil durant els darrers anys no només ha
significat una gran revolució tecnològica, sinó que també ha implicat una
transformació molt important des del punt de vista social, econòmic i mediambiental.
Mai abans en la història de la humanitat l’aparició d’una nova tecnologia havia tingut
una acceptació tan gran per part de la societat en tan poc temps.
La telefonia mòbil és un sistema de radiocomunicació, com també ho són d’altres tan
populars com la ràdio o la televisió. Tots els sistemes de radiocomunicació utilitzen
ones electromagnètiques per transmetre i rebre veu, imatge i dades. Sense els
sistemes de radiocomunicació la societat que avui coneixem no seria possible.
La implantació a les muntanyes de torres amb antenes de televisió i de ràdio han
permès que, durant dècades, la societat hagi pogut gaudir d’aquests serveis. La
telefonia mòbil, a diferència de la ràdio o la televisió, necessita que hi hagi antenes
més a prop dels usuaris, per poder oferir serveis de veu i dades de qualitat en
mobilitat.
L’aparició de les primeres antenes de telefonia mòbil dins dels entorns urbans va
generar una certa inquietud en la ciutadania. D’una banda, per l’impacte visual que
generaven algunes instal·lacions d’antenes i, de l’altra, per la percepció de risc per a
la salut d’una part de la ciutadania causa de l’exposició als camps electromagnètics
generats per les antenes. La Unió Europea va recollir aquesta inquietud ciutadana
en les enquestes realitzades els anys 20071 i 20102.
Com a conseqüència d’aquesta inquietud ciutadana, el desplegament de les antenes
de telefonia mòbil ha presentat dificultats, sobretot per la pressió exercida als
ajuntaments. Conscient d’aquesta problemàtica, el Parlament Europeu, en la
Resolució 2008/2211(INI)3, entre altres aspectes, encoratjava els operadors, les
autoritats públiques i les associacions de ciutadans, a trobar solucions
consensuades en relació amb el desplegament de les antenes de telefonia mòbil.
També, i per garantir la informació als ciutadans sobre aquesta temàtica, feia una
crida als estats per publicar mapes on es mostrin els nivells d’exposició als camps
electromagnètics de radiofreqüència i suggeria que aquests mapes fossin
accessibles des d’Internet, perquè es puguin consultar. En la mateixa Resolució
també instava la Comissió Europea a presentar un informe anual sobre el nivell
d’exposició a camps electromagnètics a la Unió Europea.

1

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/ebs272a_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_en.pdf
3
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/757/757441/757441es.pdf
2
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2. Generalitat de Catalunya: accions generades
Conscient també de la problemàtica associada al desplegament de les antenes de
telefonia mòbil i, per tant, de la deficiència de servei en mobilitat associat, la
Generalitat de Catalunya des de fa anys ha anat desenvolupant diferents línies
d’actuació de control, planificació, regulació, impuls i informació en aquesta àrea.
Per destacar-ne algunes, entre les principals accions de control, l’any 2005 va crear
la xarxa SMRF (sistema de monitoratge de radioFreqüència), formada per equips de
monitoratge de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic de
radiofreqüència provinent de les antenes de telefonia mòbil, i que actualment és la
xarxa d’aquesta tipologia més gran del món, amb més de 300 equips de monitoratge
instal·lats a 184 municipis de Catalunya.
Entre les accions de planificació i impuls, l’any 2008 la Generalitat de Catalunya va
engegar el projecte GECODIT (generació de consens pel desplegament de les
infraestructures de telefonia mòbil) a 18 municipis de Catalunya. El principal objectiu
del projecte GECODIT és la generació de consens entre ajuntaments, operadors de
telefonia mòbil i ciutadania en relació amb el desplegament de les antenes de
telefonia mòbil. Els resultats en els municipis on s’ha desenvolupat aquest procés ha
estat molt satisfactori per a totes les parts.
2.1

Governança radioelèctrica

L’any 2009, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i la
Direcció General de Qualitat Ambiental van dissenyar la política de la Governança
radioelèctrica. Es va sol·licitar cofinançament europeu, i l’any 2010 la Comissió
Europea i la Generalitat de Catalunya van signar un acord de cofinançament a través
de l’instrument LIFE per al període 2010-20144 per desenvolupar el projecte LIFE09
ENV/ES/000505Radioelectric
governance:
environment
and
electronic
communication policies for deployment of radiocom infrastructures.
El projecte LIFE09 ENV/ES/000505 (en endavant, Governança radioelèctrica)
inclou tot un conjunt d’accions, que tenen com a principal objectiu oferir a la
ciutadania una àmplia informació relacionada amb els camps electromagnètics i el
funcionament dels sistemes de radiocomunicació, compartint així les indicacions de
la Resolució 2008/2211(INI) del Parlament Europeu. En aquest sentit, entre els
aspectes més destacats, es van adquirir 100 equips de monitoratge de mesura del
nivell de camp electromagnètic per afegir a la xarxa SMRF existent i instal·lar-los a
10 de les ciutats amb més població de Catalunya. També es van adquirir 50 equips
portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència per cedirlos a una sèrie d’organismes de Catalunya (ajuntaments i consells comarcals),
perquè poguessin realitzar mesures del nivell de camp electromagnètic de
radiofreqüència a desenes de municipis de Catalunya.
4

L’any 2014 es va sol·licitar una extensió de la durada del projecte fins al 30 de setembre de 2015,
que va ser aprovada per la Comissió Europea.
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Les mesures realitzades amb els equips de monitoratge de la xarxa SMRF i amb els
equips portàtils es mostren al lloc web de la Governança radioelèctrica
http://governancaradioelectrica.gencat.cat.
En aquest lloc web també es pot consultar una àmplia informació sobre què són els
camps electromagnètics i com funciona la telefonia mòbil (mitjançant una secció de
divulgació interactiva), així com també consultar la normativa vigent i els principals
estudis internacionals que analitzen la relació entre exposició a camps
electromagnètics de radiofreqüència i possibles efectes perjudicials per a la salut.
El projecte Governança radioelèctrica també preveu la creació i difusió d’un
informe anual que mostri els nivells d’exposició a camps electromagnètics de
radiofreqüència de la població de Catalunya, a partir de les mesures realitzades pels
equips de monitoratge i pels equips portàtils.
Com a part del projecte Governança radioelèctrica, la Generalitat de Catalunya va
realitzar una enquesta l’any 20115, on més del 60% dels enquestats indicaven que
voldrien tenir més informació sobre què són els camps electromagnètics i, en aquest
sentit, el 75% indicava que preferirien que aquesta informació fos facilitada per la
Generalitat de Catalunya i per organismes de salut. El 60% dels enquestats van
manifestar que confiarien en la informació que la Generalitat de Catalunya publiqués
relacionada amb aquests temes.
Les accions dutes a terme dintre del projecte de la governança radioelèctrica estan
alineades amb les recomanacions i els suggeriments indicats pel Parlament Europeu
(Resolució 2008/2211(INI)), així com també amb les principals demandes que la
ciutadania de Catalunya va indicar a través de l’enquesta realitzada per la
Generalitat de Catalunya l’any 2011. Concretament:
o Projecte GECODIT
Relacionat amb la recomanació del Parlament Europeu d’encoratjar a trobar
solucions consensuades entre els operadors, les autoritats públiques i les
associacions de ciutadans en relació amb el desplegament de les antenes de
telefonia mòbil.
o Realitzar mesures del nivell de camp electromagnètic
Creació de la xarxa SMRF d’equips de monitoratge i cessió de 50 equips
portàtils, relacionat amb la crida del Parlament Europeu als estats membres a fer
mesures del nivell d’exposició als camps electromagnètics de radiofreqüència.
o Creació del lloc web de la Governança radioelèctrica
Relacionat amb la recomanació del Parlament Europeu i de l’enquesta a la
ciutadania de Catalunya d’oferir informació sobre els camps electromagnètics i el
funcionament dels sistemes de radiocomunicació, així com també mostrar els
5

http://governancaradioelectrica.gencat.cat/documents/10180/51436/Enquesta%202011%20a%20Cata
lunya.pdf
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nivells mesurats d’exposició a camps electromagnètics en mapes publicats a
Internet.
o Creació d’un informe anual del nivell d’exposició a camps electromagnètics de la
ciutadania en general
Relacionat amb la recomanació del Parlament Europeu a la Comissió Europea de
presentar un informe anual sobre el nivell d’exposició a camps electromagnètics a
la Unió Europea.
Totes les accions incloses al projecte de la Governança radioelèctrica tenen un doble
objectiu. D’una banda, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat de veu i
dades en mobilitat, perquè pugui realitzar les seves activitats socials i econòmiques i,
d’altra banda, que el desplegament d’antenes de telefonia mòbil, necessari per poder
oferir aquests serveis de qualitat, sigui suficient, ordenat i respectuós amb les
persones i amb el medi ambient.

3. Normativa sobre exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a
Catalunya
Les diferents administracions públiques han de vetllar i garantir que la ciutadania,
independentment d’on visqui, pugui accedir als beneficis de la societat de la
informació en mobilitat, així com vetllar i garantir que es compleixen les normatives
vigents.
A Catalunya, les emissions electromagnètiques generades pels sistemes de
radiocomunicació han de complir la normativa RD 1066/20016, que estableix els
nivells màxims d’exposició a camps electromagnètics als quals pot estar exposat el
públic en general.
Els nivells màxims indicats en el RD 1066/2001 són els mateixos nivells màxims que
els indicats a la Recomanació del Consell de la Unió Europea de l'any 1999
(1999/519/CE)7 que, al seu torn, són els mateixos que els indicats per l'ICNIRP8
(Comissió Internacional de Protecció contra les Radiacions No Ionitzants) l'any 1998.
Gran part dels estats de la Unió Europea apliquen exactament la mateixa normativa
que hi ha vigent a Catalunya. És important indicar que els nivells màxims permesos
indicats a la normativa per al públic en general incorporen un factor de seguretat de
50, que respon al principi de precaució9.
6

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament que estableix les
condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i
mesures de protecció sanitària contra emissions radioelèctriques.
7
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999H0519:19990712:ES:PDF
8
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdlesp.pdf
9
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_es.htm
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Els nivells màxims permesos d’exposició a camps electromagnètics de
radiofreqüència indicats als RD1066/2001 estan directament relacionats amb la
freqüència d’emissió de cada sistema de radiocomunicació. Així tenim, per exemple:
Gamma de freqüències

Servei

530 – 1605 KHz
88 – 108 MHz
470 – 862 MHz
900 – 2600 MHz
2400MHz i 5000MHz
2450MHz
2500MHz

Ràdio AM
Ràdio FM
TDT
Telefonia mòbil
WiFi
Forns de microones
WiMAX

Nivell màxim
permès
(V/m)10
87
28
29
41
61
61
61

Amb la informació científica que es disposa actualment sobre possibles efectes per
al cos humà, es coneix que, depenent de la potència, del temps d'exposició i de la
part del cos exposada a camps electromagnètics de radiofreqüència (ràdio, televisió,
telefonia mòbil i WiFi, entre d'altres), aquesta part del cos pot arribar a experimentar
un increment de la temperatura: és el que s'anomena efecte tèrmic.
No obstant això, hi ha centenars d’estudis que han anat analitzant i analitzen altres
relacions entre exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència i possibles
efectes perjudicials per a la salut. Diversos organismes internacionals experts en la
matèria (ICNIRP, OMS11, SCENIRH12) revisen periòdicament els principals estudis
internacionals sobre aquests temes. En aquest sentit, d’acord amb el que disposen
aquests organismes, actualment no hi ha evidència concloent d'una relació causaefecte entre l'exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència i efectes
perjudicials per a la salut, si els nivells d'exposició són per sota dels nivells màxims
permesos indicats per l’ICNIRP.
L’Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC) va classificar l’any 2011 els
camps electromagnètics de radiofreqüència dins la categoria de Grup 2B13, possible
carcinogen per als éssers humans, en base a evidència limitada en estudis
epidemiològics i en animals d’experimentació. L'evidència epidemiològica es va jutjar
com a limitada en base a un increment de risc per a gliomes i neurinomes acústics
associat amb l’ús de telèfons mòbils, observat en alguns estudis epidemiològics.
Evidència limitada significa que s’ha observat una associació positiva entre exposició a
camps electromagnètics de radiofreqüència 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. Per això, es segueixen impulsant programes de
10

Els nivells d’exposició a camps electromagnètics es poden indicar en diferents unitats. Les unitats
més habituals són el camp elèctric (V/m) o la densitat de potència (W/cm2 o mW/m2).
11
http://www.who.int/es/
12
Comitè científic sobre els riscos sanitaris emergents i nous - Scientific Committee on Emerging and
Newly Identified Health Risks http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm
13
International
Agency
for
Research
on
Cancer
http://www.iarc.fr/en/mediacentre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
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recerca, especialment enfocats a exposicions en períodes llargs de temps (més de 15
anys) i en nens i adolescents.

4. Nivells d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència al voltant
d’una antena
El senyal emès per les antenes dels sistemes de radiocomunicació són ones
electromagnètiques que es propaguen en línia recta i a la velocitat de la llum. La
potència del senyal és més gran únicament a prop i en la direcció de màxima
emissió de l’antena, i disminueix molt ràpidament a mesura que ens allunyem
d’aquesta. El senyal encara disminueix més quan travessa sostres, parets o altres
obstacles.
Al dibuix següent es mostren 5 tipologies diferents d’espais d’exposició a camps
electromagnètics de radiofreqüència provinents de les antenes de telefonia mòbil.

1. Mesura exterior
Aquí es troben els espais amb els nivells més alts. És una zona situada
generalment fins a 3 o 4 metres i en la direcció de màxima emissió de l’antena.
Aquesta zona no és accessible a les persones perquè forma part de la zona de
protecció associada a l’antena. És l‘única zona on es podrien mesurar nivells
superiors als indicats en la normativa.
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2. Mesura exterior
Espais exteriors situats fins a uns 10 metres de l’antena i en la direcció de
màxima emissió. Aquesta zona ja es troba fora de la zona de protecció i, per tant,
els nivells són inferiors als màxims indicats a la normativa. Aquí ja poden accedirhi les persones, encara que generalment són zones de poc trànsit de persones:
teulades, terrats...
3. Mesura interior
Espais interiors del mateix edifici on es troben les antenes al terrat. Els nivells són
baixos perquè, d’una banda, les antenes del mateix terrat no apunten directament
cap a aquests espais i, de l’altra, les parets i els sostres del mateix edifici atenuen
fortament el senyal.
4. Mesura exterior
Espais exteriors situats entre 10 i 20 metres de l’antena aproximadament, al
mateix edifici on es troben les antenes o en edificis veïns. Els nivells ja són més
baixos perquè, a més de la disminució del nivell a causa de la distància,
generalment les antenes no apunten directament a aquestes zones, ja que es
desaprofitaria la capacitat de donar servei des de l’antena.
5. Mesura interior
Espais interiors dels edificis veïns a l’edifici on es troben les antenes. Tenen
nivells baixos, ja que, a més del que s’ha indicat al punt anterior, les parets de
l’edifici atenuen el senyal.
4.1

Nivells mesurats amb els equips de monitoratge

Com ja s’ha comentat, Catalunya disposa de la xarxa SMRF d’equips de monitoratge
de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència més gran
del món, amb més de 300 equips instal·lats a 184 municipis de Catalunya. Aquests
equips mesuren de forma contínua el nivell del camp electromagnètic i envien les
mesures automàticament a un centre de control propietat de la Generalitat de
Catalunya.
Hi ha equips de monitoratge instal·lats a totes les comarques de Catalunya i hi ha
més equips de monitoratge a les poblacions amb més habitants, ja que,
generalment, també hi ha més antenes de telefonia mòbil.
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a
e
equips.
A continua
ació es mo
ostra un grràfic amb el
e nombre d’equips dde monitorratge en
relació am
mb el nivell mitjà de ca
amp electrromagnètic
c mesurat ddurant l’any 2014:

4.2

Nivells me
esurats am
mb els equ
uips portà
àtils

Els 50
0 equips portàtils de mesu
ura del nivell
n
de camp eleectromagnè
ètic de
radiofre
eqüència s’han ced
dit a diferrents orga
anismes de Catalunnya: ajunta
aments,
consells comarca
als i el Cos d’Agents Rurals de Catalunya
a.
Els 50
0 equips portàtils cedits
c
messuren el nivell de camp eleectromagnètic de
radiofre
eqüència de
d tota la banda
b
de ffreqüèncie
es de 100k
kHz a 8GH
Hz, és a dirr, que a
més de la teleffonia mòb
bil, també mesuren el nivell de campp electrom
magnètic
s de radioccomunicaciió, com l’AM, l’FM, laa TDT, el WiFi
W o el
procedent d’altress sistemes
WiMAX
X, entre d’a
altres. En aquest
a
sen
ntit, és inte
eressant indicar que een algunes
s de les
mesure
es amb un
n nivell mé
és alt messurat, la te
elefonia mò
òbil implicaava un % inferior
respectte del total del nivell mesurat, i l’FM o l’A
AM eren ells serveis qque aporta
aven un
% méss alt respe
ecte del nivell
n
total de camp
p electromagnètic dee radiofreq
qüència
mesura
at.
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Totes le
es mesure
es realitzad
des amb ells equips portàtils
p
es poden connsultar al lloc web
gencat.ca
de la G
Governança
a radioelèc
ctrica (http
p://governa
ancaradio
oelectrica.g
at).
A conttinuació, es
e mostra el mapa amb la diistribució geogràfica
g
a dels mun
nicipis i
Consells Comarccals als qua
als s’han ccedit els eq
quips portàtils des dee l’any 2012
2:

es van rea
Addicio
onalment a les mesu
ures que e
alitzar l’an
ny 2013, l’ any 2014 es van
cedir e
equips porttàtils al Co
os d’Agentts Rurals de
d Catalun
nya, que hhan permès
s poder
realitza
ar mesuress del nivell de camp e
electromag
gnètic de radiofreqüè
r
ència al vo
oltant de
les infra
aestructure
es de radio
ocomunica
ació en serrvei en sòl rural. Així , de l’any 2014
2
es
disposa
a de messures realiitzades am
mb els eq
quips portàtils tant en sòl urrbà (de
municip
pis de dife
erent tipolo
ogia: ciutatts grans i poblacions
s mitjanes i petites) com en
sòl ru
ural (on generalm
ment les infraestru
uctures de
d
radioccomunicaciió són
majorità
àriament d’altres
d
tip
pus de se
erveis diferents a la
a telefoniaa mòbil, com per
exemple l’AM, l’F
FM, la TDT
T o el WiM
MAX i tamb
bé es trobe
en més alluunyades de nuclis
de població).
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Amb els 50 equips portàtils cedits, durant l’any 2014 s’han realitzat mesures a 1.446
llocs, amb un total de 4.180 mesures realitzades. Els llocs mesurats en sòl urbà on
s’han realitzat les mesures han estat llars d’infants, centres educatius d’infantil,
primària i secundària, centres d’atenció primària, hospitals, residències i centres
geriàtrics, parcs públics i domicilis particulars, entre d’altres.
El nivell màxim d’exposició més restrictiu a la normativa per la banda de
freqüències de 100kHz a 8GHz és de 28 V/m. Aquest és el valor màxim permès
d’exposició que considerarem pels nivells mesurats per aquests equips.
Tots els nivells de les 4.180 mesures realitzades amb els equips portàtils als 1.446
llocs mesurats durant l’any 2014 són inferiors als nivells màxims indicats per la
normativa.
A la taula següent es mostra el resum dels nivells de totes les mesures realitzades
amb els equips portàtils durant l’any 2014 (tant en sòl urbà com en sòl rural),
indicant, per a cada tipus de lloc mesurat, el nombre de mesures d’exterior i d’interior
realitzades:

Llars d'infants
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres educatius infantil i primària
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres ensenyament obligatori
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centre d'atenció primària
Mesures exteriors
Mesures interiors
Hospitals
Mesures exteriors
Mesures interiors
Residències i centres geriàtrics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Domicilis particulars
Mesures exteriors
Mesures interiors
Parcs públics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Altres
Mesures exteriors
Mesures interiors
Total

Nombre
d'informes
119

151

103

21

11

75

128

47

791

1.446

Nombre de
mesures
390
178
212
657
305
352
484
166
318
53
34
19
29
14
15
232
80
152
364
152
212
92
92
‐
1.879
1.485
394
4.180

Nivell mitjà
mesurat (V/m)
0,26
0,38
0,17
0,47
0,64
0,32
0,34
0,46
0,27
0,33
0,41
0,19
0,23
0,29
0,17
0,27
0,46
0,17
0,67
0,98
0,46
0,54
0,54
0,71
0,82
0,28
0,55

Nivell màxim
mesurat (V/m)
2,69
2,69
1,87
4,84
4,84
3,35
4,84
2,45
4,84
2,80
2,80
0,63
0,89
0,89
0,68
2,65
2,65
1,63
14,43
14,43
13,09
3,40
3,40
‐
20,01
20,01
5,88
20,01
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Totes lles mesurres realitza
ades pel C
Cos d’Age
ents Rurals
s en sòl rrural són incloses
dintre d
del tipus Alltres de la taula ante rior.
El nivell més alt mesurat
m
am
mb els equ
uips portàtiils (20,01 V/m)
V
corresspon preciisament
a una m
mesura realitzada pe
el Cos del s Agents Rurals al voltant
v
d’u na infraestructura
de radiocomuniccació en entorn
e
rura
al, on l’apo
ortació ma
ajoritària aal nivell de
e camp
electromagnètic de radiofre
eqüència m
mesurat és
é degut a l’FM i a la TDT, i no a la
telefonia mòbil.
A continuació, ess mostra el nombre d
del total de
e mesures realitzadees amb els
s equips
portàtilss (sòl urbà
à i rural) du
urant l’any 2014, en relació
r
amb
b el nivell m
mesurat:

4.2.1 Mesures en
e sòl urb
bà
quips portà
àtils han permès re
ealitzar mesures en
n sòl urbàà en espa
ais que
Els eq
genera
alment esta
an més allunyats de les antenes de telefonia mòb il i a força
a menys
alçada,, és a dir, aquells es
spais que ssón ocupats habituallment per les person
nes. Per
tant, elss nivells de
e les mesu
ures realitzzades amb els equips
s portàtils ssón, generralment,
força m
més baixoss que els nivells me
esurats am
mb els equips de moonitoratge, que es
troben, com s’ha indicat an
nteriormentt, generalm
ment a prop de les anntenes, a alçades
similarss i a ubicaccions de màxima
m
dire
ectivitat de
e les antene
es.
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A la taula següent es mostra el resum dels nivells de les 3.029 mesures realitzades
amb els equips portàtils als 913 llocs durant l’any 2014 en sòl urbà, indicant, per a
cada tipus de lloc mesurat, el nombre de mesures exteriors i interiors realitzades, així
com també els nivells mitjans mesurats:

Llars d'infants
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres educatius infantil i primària
Mesures exteriors
Mesures 'interiors
Centres ensenyament obligatori
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres d'atenció primària
Mesures exteriors
Mesures interiors
Hospitals
Mesures exteriors
Mesures interiors
Residències i centres geriàtrics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Domicilis particulars
Mesures exteriors
Mesures interiors
Parcs públics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Altres
Mesures exteriors
Mesures interiors
Total

Nombre
d'informes

Nombre de
mesures

Nivell mitjà
mesurat (V/m)

119

390
178
212
657
305
352
484
166
318
53
34
19
29
14
15
232
80
152
364
152
212
92
92
‐
728
334
394
3.029

0,26
0,38
0,17
0,47
0,64
0,32
0,34
0,46
0,27
0,33
0,41
0,19
0,23
0,29
0,17
0,27
0,46
0,17
0,67
0,98
0,46
0,54
0,54

Nivell màxim
mesurat (V/m)
2,69
2,69
1,87
4,84
4,84
3,35
4,84
2,45
4,84
2,80
2,80
0,63
0,89
0,89
0,68
2,65
2,65
1,63
14,43
14,43
13,09
3,40
3,40

0,45
0,66
0,28
0,42

17,68
17,68
5,88
17,68

151

103

21

11

75

128

47

258

913

Les mesures realitzades amb els equips portàtils (a diferència de les mesures
realitzades amb els equips de monitoratge), també han permès apreciar la diferència
de nivell de les mesures realitzades a l’interior respecte de les realitzades a l’exterior
dels llocs mesurats. En aquest sentit, el nivell de les mesures realitzades a l’interior
de la gran majoria dels 913 llocs mesurats en sòl urbà l’any 2014 és entre el 41% i el
63% inferior al nivell de les mesures realitzades a l’exterior d’aquests mateixos llocs.
Aquesta diferència, com ja s’ha indicat anteriorment, és deguda a l’atenuació que
ofereixen les parets i els sostres dels edificis.
El nivell més alt mesurat amb els equips portàtils en sòl urbà (17,68 V/m) correspon
a una mesura on l’aportació majoritària al nivell de camp electromagnètic de
radiofreqüència mesurat és degut a l’FM i no a la telefonia mòbil.
Informe anual 2014 del nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya
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A contiinuació, ess mostra el nombre d
de mesure
es realitzad
des amb eels equips portàtils
p
en sòl u
urbà l’any 2014, en relació
r
amb
b el nivell mesurat:
m

e sòl rura
al
4.2.2 Mesures en
C
Com s’ha comentat, durant l’a
any 2014 s’han
s
cedit equips poortàtils de mesura
d
del nivell de
d camp electromagn
nètic de ra
adiofreqüèn
ncia al Coss d’Agents
s Rurals
d
de Catalun
nya, per ta
al de realitzzar mesure
es al voltan
nt de les innfraestructtures de
rradiocomu
unicació ub
bicades en sòl rural.
D
Durant l’a
any 2014 s’han re
ealitzat 1.1
151 mesu
ures a T
Terres de l’Ebre,
T
Tarragona i Barc
celona, a
al voltant de 533 infraaestructure
es de
rradiocomu
unicació. Durant l’a
any 2015 s’estan
s
realitzant meesures a la resta
d
d’àrees pe
endents (Ca
atalunya C
Central, Girrona i Lleid
da).
T
Totes les mesures
m
re
ealitzades en sòl rurral al voltan
nt de les innfraestructtures de
rradiocomu
unicació só
ón exteriorrs i s’han realitzat fin
ns a una ddistància màxima
m
a
aproximad
da de 200 metre
es al vo
oltant de les infrraestructurres de
rradiocomu
unicació.
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A continua
ació es mo
ostra el no
ombre de mesures realitzadess amb els equips
p
portàtils en
n sòl rural l’any 2014 , en relació
ó amb el nivell mesu rat:
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5. Conclusions dels nivells mesurats de camp electromagnètic de
radiofreqüència
En relació amb els nivells mesurats pels equips de monitoratge de la xarxa SMRF
i pels equips portàtils, es pot extreure:
o Tots els nivells mesurats compleixen la normativa vigent i poden ser
consultats
al
lloc
web
de
la
Governança
radioelèctrica
http://governancaradioelectrica.gencat.cat.
o Els nivells mesurats estan directament relacionats amb la distància a les
antenes, a si la mesura s’ha realitzat a una alçada similar a on es troben les
antenes i a si la mesura s’ha realitzat en la direcció de màxima emissió
d'alguna de les antenes. Així, els nivells més alts mesurats es troben
únicament a pocs metres de les antenes, a una alçada similar de les antenes i
en la direcció de màxima emissió d'alguna d’aquestes antenes. En tota la
resta de casos, els nivells mesurats són molt més baixos.
o Les mesures realitzades amb els equips de monitoratge permeten observar
els nivells mesurats durant llargs períodes de temps i analitzar així les
possibles variacions temporals dels nivells mesurats.
o Les mesures realitzades amb els equips portàtils en sòl urbà permeten obtenir
mesures a llocs on les persones romanen més temps (llars d’infants, centres
d’ensenyament, residències geriàtriques, places públiques, domicilis
particulars, etc.), així com comprovar que els nivells mesurats són inferiors als
nivells mesurats amb els equips de monitoratge, perquè majoritàriament els
llocs mesurats amb els equips portàtils es troben generalment a més distància
i a menys alçada de les antenes.
o Els nivells de les mesures interiors són generalment de l’ordre del 9% i el 78%
inferiors al de les mesures exteriors realitzades, a causa de l’atenuació de les
parets i els sostres dels edificis.
o Els nivells més alts mesurats amb els equips portàtils en sòl rural,
corresponen a entorns molt propers a les infraestructures de
radiocomunicació, i on l’aportació majoritària en relació al nivell total de camp
electromagnètic de radiofreqüència mesurat és deguda a serveis d’FM, AM i
TDT, i no a serveis de telefonia mòbil.
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6. Recomanacions relacionades amb el desplegament de les antenes de
telefonia mòbil
En relació amb el desplegament de les antenes de telefonia mòbil, especialment en
sòl urbà, podem indicar:
o Seria convenient que les administracions locals, els operadors de telefonia mòbil i
agents representatius de la ciutadania col·laborin de forma més estreta en el
desplegament de les antenes de telefonia mòbil, per generar un clima de
confiança mutu. D’aquesta manera s’aconseguirà, d’una banda, un desplegament
d’antenes de telefonia mòbil suficient, ordenat i respectuós amb les persones i
amb el medi ambient i, de l’altra, que la ciutadania pugui gaudir de serveis de
qualitat de veu i dades en mobilitat per poder realitzar les seves activitats socials i
econòmiques.
o En la planificació del desplegament d’antenes de telefonia mòbil, els operadors
haurien d’incorporar els conceptes “ALARA” (as low as reasonably achievable, és
a dir, “tan baix com sigui raonablement possible”) i ALATA (as low as
technologically achievable, és a dir, “tan baix com sigui tecnològicament
possible”), en relació a la reducció del nivell d’exposició als camps
electromagnètics de radiofreqüència provinent de les antenes. En aquest sentit:


El desplegament d’antenes de telefonia mòbil en sòl urbà s’hauria de
realitzar de la forma més proporcionalment distribuïda possible.



Un cop decidida la ubicació d’una antena de telefonia mòbil:


L’operador hauria de minimitzar tant com sigui possible l’exposició a
camps electromagnètics als espais més propers a les antenes on
puguin romandre persones i, especialment, minimitzar l’orientació de
les antenes cap a aquests espais.



Les antenes s’haurien d’ubicar a la posició més elevada possible del
pal on estan instal·lades.

o Considerem necessari que les administracions públiques posin a disposició dels
operadors de telefonia mòbil sòl públic disponible per tal que ells mateixos
n’analitzin la viabilitat radioelèctrica per instal·lar-hi antenes de telefonia mòbil.
o Per reduir l’impacte visual, les antenes i els altres equipaments associats
s’haurien d’integrar a l’entorn tant com sigui raonablement possible.
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7. ANN
NEXOS
7.1

C
Comparattiva dels nivells
n
me
esurats pe
els equips
s de monittoratge en
ntre els
a
anys 2013
3 i 2014

A conttinuació mostrem
m
una
u
compa
arativa de
els nivells mesuratss pels equ
uips de
monitoratge entre
e els anys 2013 i 201
14.
uips de mo
onitoratge són
s fixos e
en un mate
eix punt i, per
p tant, am
mb la comp
parativa
Els equ
de les mesures entre
e
l’any
y 2013 i 20
014 tenim una idea de la tenddència dels
s nivells
mesura
ats.
7.1.1 Nivells me
esurats pe
els equips de monito
oratge de mesura eexclusivam
ment del
nivell de camp ele
ectromagn
nètic de telefonia
t
mòbil de les band
des de
ffreqüèncie
es de 900M
MHz, 1800M
MHz i 2100
0MHz
El nombre
e d’equips de monittoratge de mesura exclusivam
e
ment del nivell
n
de
ccamp elecctromagnèttic de radio
ofreqüència de telefo
onia mòbil de les ban
ndes de
ffreqüèncie
es de 900M
MHz, 1800 MHz i 210
00MHz que
e han estatt en servei durant
ttot l’any 20
013 i 2014 és de 270
0.
El nivell màxim
m
d’e
exposició m
més restrictiu a la normativaa per aque
estes 3
bandes de
e freqüències (900M Hz, 1800M
MHz i 2100
0MHz) és dde 41 V/m
m, per la
banda de
e 900MHz. Aquest és el va
alor màxim
m permès d’exposic
ció que
cconsiderarrem pels nivells mesu
urats per aquests
a
equips.
A continua
ació mostre
em la com
mparativa, mes
m a mes
s, entre elss nivells mesurats
m
l’any 2013
3 i els nivells
n
messurats l’an
ny 2014, per a aqquells equ
uips de
monitoratg
ge de mesura exclussivament del
d nivell de camp ellectromagn
nètic de
radiofreqüència de telefonia m
mòbil de les
s bandes de
d freqüènncies de 900MHz,
z:
1800MHz i 2100MHz

c s’observa
a una lleug
gera tendència d’auggment del nivell
n
de
De l’anàlissi del gràfic
ccamp elecctromagnèttic de radiiofreqüènc
cia mesura
at de telefoonia mòbill de les
bandes de
e freqüènc
cies de 900
0MHz, 180
00MHz i 2100MHz. A
Aquest inc
crement
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ha estat aproximada
a
ament del 9% anua
al des del 2013. Aqquest augm
ment és
d
degut a la implantac
ció de nove
es antenes
s de telefonia mòbil ddurant els darrers
d
dos anys. No obsta
ant això, i com es pot apreciar en el gràfic, els
s nivells
mesurats continuen essent mo
olt per sotta dels niv
vells màxim
ms indicats
s per la
normativa vigent.
7.1.2 Nivells me
esurats pe
els equips de monito
oratge de mesura deel nivell de camp
e
electromag
gnètic de radiofreq üència de
e tota la banda dee freqüènc
cies de
100kHz a 8GHz (ban
nda ampla )
El nombre
e d’equips de monittoratge de mesura exclusivam
e
ment del nivell
n
de
ccamp elecctromagnèttic de tota
a la banda
a de freqüències de 100kHz a 8GHz
(banda am
mpla) que han
h estat e
en servei durant l’any
y 2013 i 20014 és de 24.
El nivell màxim
m
d’exposició m
més restric
ctiu a la normativa
n
per la ba
anda de
ffreqüèncie
es de 100kHz a 8G
GHz és de
e 28 V/m. Aquest éss el valor màxim
permès d’exposició que con siderarem pels nive
ells mesu rats per aquests
a
e
equips.
A continua
ació mostre
em la com
mparativa, mes
m a mes
s, entre elss nivells mesurats
m
l’any 2013
3 i els nivells
n
messurats l’an
ny 2014, per a aqquells equ
uips de
monitoratg
ge de mesu
ura del nive
ell de cam
mp electrom
magnètic dee tota la ba
anda de
ffreqüèncie
es de 100K
Khz a 8GHzz:

D
De l’anàlissi del grà
àfic s’obse
erva que no
n hi ha gaire varriació dels nivells
m
mesurats durant aq
quests do
os anys. Això
A
és perquè
p
aqquests equ
uips de
m
monitoratg
ge estan instal·lats majoritàriament a prop d’inffraestructu
ures de
rradiocomu
unicació on
n no hi ha a
antenes de
e telefonia mòbil, sinóó antenes d’altres
sserveis, co
om l’AM, l’FM, el W
WiMAX, etc
c. i, en aq
quests tipuus de serrveis de
rradiocomu
unicació, ge
eneralmen
nt, hi ha me
enys canvis posteriorrs d’instal·lació de
m
més anten
nes. També
é és intere
essant indic
car que, co
om es pot apreciar, el nivell
m
mitjà mesu
urat al volltant d’aqu
uestes infrraestructure
es de rad iocomunic
cació és
g
generalme
ent més altt que el nivvell mitjà mesurat
m
al voltant d’innfraestructtures de
rradiocomn
nunicació de
d telefonia
a mòbil.
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7.2

Total de mesures realitzades amb els equips portàtils durant els anys
2013 i 2014

Entre els anys 2013 i 2014 s’han realitzat un total de 8.435 mesures a 2.822 llocs
diferents. Les mesures realitzades l’any 2013 es poden consultar a l’Informe anual
2013 del nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya14.
A la taula següent es mostra el resum dels nivells de totes les mesures realitzades
amb els equips portàtils durant els anys 2013 i 2014 (sòl urbà i sòl rural) i s’indica,
per a cada tipus de lloc mesurat, el nombre de mesures d’exterior i d’interior
realitzades:

Llars d'infants
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres educatius infantil i primària
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres ensenyament obligatori
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres d'atenció primària
Mesures exteriors
Mesures interiors
Hospitals
Mesures exteriors
Mesures interiors
Residències i centres geriàtrics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Domicilis particulars
Mesures exteriors
Mesures interiors
Parcs públics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Altres
Mesures exteriors
Mesures interiors
Total

Nombre
d'informes

Nombre de
mesures

276

853
416
437
1.822
830
992
1.004
396
608
345
136
209
164
46
118
584
218
366
495
201
294
424
423
1
2.744
1.945
799
8.435

426

226

127

32

179

179

256

1.121

2.822

Nombre mitjà Nivell màxim
mesurat (V/m) mesurat (V/m)
0,23
0,32
0,15
0,32
0,44
0,23
0,32
0,40
0,27
0,24
0,33
0,17
0,45
0,38
0,48
0,28
0,40
0,21
0,81
1,19
0,56
0,45
0,45
0,15
0,62
0,76
0,27
0,44

2,69
2,69
1,87
5,91
5,91
3,35
4,84
2,85
4,84
3,21
3,21
2,73
8,20
1,41
8,20
4,36
4,36
2,05
14,43
14,43
13,09
3,40
3,40
0,15
20,01
20,01
10,28
20,01

14

http://governancaradioelectrica.gencat.cat/documents/10180/5044679/Informe%20anual%202013%20
exposici%C3%B3%20CEM%20de%20radiofreq%C3%BC%C3%A8ncia%20a%20Catalunya.pdf
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A continuació, ess mostra el nombre d
del total de
e mesures realitzadees amb els
s equips
portàtilss (tant en sòl urbà com
c
en sò
òl rural) durant els an
nys 2013 i 2014, en
n relació
amb el nivell messurat:

Els nivells de les 8.435 mesures
m
rrealitzades
s amb els equips p
portàtils als 2.822
llocs mesurats
s durant els anys 2013 i 2014
2
són tots infe riors als nivells
màxim
ms indicatts per la normativa.
n
.
Totes les mesure
es que es van
v dur a tterme l’any
y 2013 am
mb els equiips portàtils cedits
als dife
erents orga
anismes de
e Catalunyya van serr en sòl urb
bà. L’any 22014 es va
an cedir
equips portàtils al Cos d’Ag
gents Rura ls de Catalunya, per realitzar m
mesures del nivell
de cam
mp electro
omagnètic de radiofrreqüència al voltant de les innfraestructu
ures de
radioco
omunicació
ó en sòl rural. Així, d e l’any 2014 es disposa de meesures realitzades
tant en sòl urbà com
c
en sòl rural.
Totes le
es mesure
es realitzad
des pel Coss d’Agents
s Rurals en
n sòl rural eestan inclo
oses
dintre d
del tipus Alltres de la taula ante rior.

Informe a
anual 2014 del nivell d’exposició a campss electromagnè
ètics de radioffreqüència a C
Catalunya

Pà
àgina 24

7.2.1 Mesures en sòl urbà
Durant l’any 2013 es van realitzar 4.255 mesures a 1.376 llocs ubicats en sòl urbà i
l’any 2014 s’han realitzat 3.029 mesures a 913 llocs ubicats en sòl urbà. Per tant,
entre 2013 i 2014 s’han realitzat 7.284 mesures a 2.289 llocs diferents.
A la taula següent es mostra el resum de les mesures realitzades amb els equips
portàtils durant els anys 2013 i 2014 en sòl urbà, i s’indica per a cada tipus de lloc
mesurat, el nombre de mesures exteriors i interiors realitzades, com també els
nivells mitjans mesurats.

Llars d'infants
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres educatius infantil i primària
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres ensenyament obligatori
Mesures exteriors
Mesures interiors
Centres d'atenció primària
Mesures exteriors
Mesures interiors
Hospitals
Mesures exteriors
Mesures interiors
Residències i centres geriàtrics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Domicilis particulars
Mesures exteriors
Mesures interiors
Parcs públics
Mesures exteriors
Mesures interiors
Altres
Mesures exteriors
Mesures interiors
Total

Nombre
d'informes

Nombre de
mesures

Nivell mitjà
mesurat
(V/m)

Nivell màxim
mesurat
(V/m)

276

853
416
437
1.822
830
992
1.004
396
608
345
136
209
164
46
118
584
218
366
495
201
294
424
423
1
1.593
794
799
7.284

0,23
0,32
0,15
0,32
0,44
0,23
0,32
0,40
0,27
0,24
0,33
0,17
0,45
0,38
0,48
0,28
0,40
0,21
0,81
1,19
0,56
0,45
0,45
0,15
0,44
0,60
0,27
0,37

2,69
2,69
1,87
5,91
5,91
3,35
4,84
2,85
4,84
3,21
3,21
2,73
8,20
1,41
8,20
4,36
4,36
2,05
14,43
14,43
13,09
3,40
3,40
0,15
17,68
17,68
10,28
17,68

426

226

127

32

179

179

256

588

2.289
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A contiinuació, ess mostra el nombre d
de mesure
es realitzad
des amb eels equips portàtils
p
en sòl u
urbà duran
nt els anys 2013 i 20 14 en relac
ció amb el nivell messurat:

7.3

T
Telefonia mòbil: un
nes quante
es dades

A contiinuació ind
diquem alg
gunes dade
es relacion
nades amb
b la telefonnia mòbil, per fernos una
a idea de la
l situació actual i de
e les previs
sions a currt i mitjà terrmini.
ociedad de
e la Información en España
E
2001415, que publica
Segonss l’informe de La So
Fundacción Teleffónica, durant l’anyy 2014, la
a telefonia
a mòbil hha arribat a una
penetra
ació mundial de 95,5
5 línies perr cada 100
0 habitants, 2,4 puntss percentua
als més
que l’a
any 2013. Així, actu
ualment, e
el nombre de línies de telefonnia mòbil al món
supera els 6.600
0 milions166, 5 vegad
des superrior al nom
mbre de líínies fixes
s, 1.155
milionss. Europa UE15 és la regió de
el món am
mb més pe
enetració, i supera les 120
línies p
per cada 10
00 habitants.
A Cata
alunya, el 97,1% de les llars catalanes disposa d’almenys
d
un telèfon
n mòbil,
l’1,6% percentuall superior al
a 2013, i e
el 67,8% de
e les micro
oempresess utilitzen el
e servei
de banda ampla mòbil, cos
sa que imp
plica un inc
crement de
el 9,1% peercentual re
especte
l’any 20
013, i a less emprese
es en gene
eral l’ús de
el servei de
e banda am
mpla mòbiil és del
82,4%.
15

http://www.funda
aciontelefoniica.com/arte_
_cultura/sociedad-de-la-informacion//informe-sociiedad-dela-inform
macion-en-esspana-2014/
16
ICT Sa
attistics, The
e worls in 201
14. ITU. 2014
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A nivell mundial, es calcula que el tràfic de dades mòbils va créixer un 81% l’any
2013, arribant a la xifra de 1,5 exabytes cada mes. Per fer-nos una idea, aquesta
xifra és 18 vegades el tràfic total de tot internet l’any 2000. A regions com Orient
mitjà i Àfrica, el tràfic de dades mòbils va créixer el 70% l’any 2013.
A Espanya, el 81,7% dels usuaris d’internet accedeixen a internet través d’un
dispositiu mòbil, respecte el 70,2% que ho feien l’any 2013. Això vol dir que l’any
2014, 21,44 milions d’usuaris a Espanya han accedit a internet en mobilitat, 4 milions
més que l’any 2013. La penetració de banda ampla mòbil a Espanya va créixer el
26,6% entre el primer trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014.
El 81% dels telèfons mòbils a Espanya són telèfons intel·ligents, essent el país amb
una penetració més gran d’aquest tipus de terminals dels 5 estats més grans de la
UE, amb 10 punts percentuals per sobre de la mitjana17. A Espanya, el 31% de la
població (47% del segment entre 18 i 26 anys) consulta el seu telèfon mòbil cada
vegada que té cinc minuts. El 88% de les llars disposa almenys d’un telèfon
intel·ligent i el 54,4% disposa de tauleta. El 84% de les petites empreses i el 86% de
les mitjanes atorguen a les tecnologies de la informació un paper molt important a les
seves empreses.
Per primera vegada, el temps d’accés a mitjans digitals utilitzant dispositius en
mobilitat (telèfons intel·ligents i tauletes) supera el que s’esmerça amb PC (53%
davant del 47%). El temps de consum a algunes de les principals xarxes socials és
principalment en mobilitat: el 68% en el cas de Facebook, el 86% a Twitter i el 98% a
Instagram.
17

Comscore, The role in mobile online shopping and buying. Dades de març de 2014.
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