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QÜESTIONARI ALS PARTITS POLÍTICS
“LES 5 PROPOSTES DE LA CONFAVC
SOBRE LA CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA”
PROPOSTA 1.- Adherir-se a la Resolució 1815, de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea
Parlamentària del Consell d’Europa, recollint i aplicant les seves recomanacions en el
desplegament legislatiu. Així mateix, exigir la revisió d´aquesta resolució de fa cinc anys i
analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels
ciutadans.
RESPOSTA DEL PARTIT:
Esquerra Republicana estem a favor de la Resolució del Consell de Europa 1815, del 27 de maig
sobre els CEM d’Alta Freqüència (Mòbils, Wifi, antenes), la qual pel principi de precaució recomana
que les radiacions no superin els 0,6V/m en espais habitats. En aquest sentit al Parlament de
Catalunya, presentarem en breu, alguna iniciativa parlamentaria sobre els requeriments de les
instal·lacions de telefonia mòbil i de radiocomunicació, instant al Govern a les modificacions
legislatives necessàries per actualitzar els límits de les emissions de les instal·lacions de telefonia
mòbil i de radiocomunicació, prenent com a refèrencia les recomanacions de Resolució del Consell
de Europa 1815, del 27 de maig sobre els CEM d’Alta Freqüència

PROPOSTA 2.- Derogar la Llei 9/2014 de Telecomunicacions.
RESPOSTA DEL PARTIT:
Ens agradaria tenir plenes competències en aquest sector, mentrestant ERC està treballant per dur
a terme les modificacions legislatives necessàries per adequar la legislació a les recomanacions del
Consell d’Europa, que emanen de la de la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentaria del
Consell d´Europ sobre els perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el
medi ambient i la salut de les persones.
PROPOSTA 3.- Aprovar una nova Llei de Telecomunicacions seguint les recomanacions de la
Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentaria del Consell d´Europa sobre els perills
potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient i la salut de
les persones.
RESPOSTA DEL PARTIT:
En els darrers anys, els efectes de l’exposició de les persones a les ones radioelèctriques és motiu
d’estudi. A mesura que es coneixen nous informes que aporten evidències dels efectes secundaris,
la societat va prenent consciència de la importància de minimitzar la radiació, sobretot per aquelles
persones que pateixen síndromes de sensibilitat central (SCC), en especial electrohipersensibilitat.
Per aquests motius estem completament a favor d’elaborar i aprovar una llei catalana de
Telecomunicacions que tingui en compte aquests criteris.
PROPOSTA 4.- Aprovar una moratòria de la instal·lació i desplegament, dels nous
comptadors de telegestió, que permeti revisar l´Ordre IET/290/2012 en base a la Directiva
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2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012 "que sigui tècnicament possible, financerament
raonable i proporcional en relació amb l'estalvi potencial d'energia i eficiència energètica".
Que permeti avaluar també tots els aspectes relatius a la protecció de dades, i a la protecció
de la salut seguint les recomanacions de la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentaria del
Consell d´Europa.
RESPOSTA DEL PARTIT:
Esquerra republicana considerem que ja anem tard per aprovar una moratòria, les ultimes dades
ens diuen que prop del 55% dels nous comptadors de telegestió ja estan instal·lats. Així doncs, tot i
coincidir en diferents aspectes que argumentarien una moratòria, ERC segueix treballant per
aconseguir plenes competències en aquestes matèries i que des de Catalunya es pugui decidir la
regulació del sector elèctric i més concretament en el pla de substitució de comptadors, sempre
atenent a les recomanacions d’Europa en base a la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012
PROPOSTA 5.- Aprovar una Llei d´implantació del sistema d’accés a internet per mitjà de la
connexió per cable a les escoles i aules, suprimint la connexió inalàmbrica WiFi, així com
regulant estrictament l’ús dels telèfons mòbils a les escoles, en coherència amb les
recomanacions de la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentaria del Consell d´Europa.
RESPOSTA DEL PARTIT:
Esquerra Republicana està compromesa en el desplegament de la fibra òptica i la connexió per
cable com a mesura d'eficiència tecnològica, prioritzant aquest tipus de connexió en funció dels
recursos i sempre que sigui possible. En el cas concret de les escoles, seguint el principi de
precaució, considerem important engegar un programa d'implantació de connexió per cable a les
aules que haurà de ser progressiu en funció dels recursos i que haurà de ser d'implantació estricte i
immediata en aquelles escoles on hi hagin infants que pateixin electrohipersensivilitat.

