MANIFEST DE LA CONFAVC (CONFEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS VEÏNALS DE
CATALUNYA) SOBRE CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA I MEDI AMBIENT

Existeix una creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre país,
corroborada per estudis científics independents i pels organismes europeus i
internacionals, envers els efectes incerts per a la salut de les persones, de les
radiacions electromagnètiques provinents de les antenes, estacions base, repetidors,
comptadors intel.ligents, xarxes Wi-Fi, xarxes de telefonia mòbil en general, així com
transformadors i torres d´alta tensió, instal·lades al nucli urbà de les ciutats.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS), a través de l'Agència Internacional per a la
Recerca del Càncer (IARC), va classificar el 31 de maig de 2011 els camps
electromagnètics de radiofreqüència com a “possible cancerigen en humans (grup 2B)”.
Cada vegada mes nombrosos estudis científics independents referits a la
contaminació electromagnètica (Informe STEWARD – Regne Unit, any 2000; Estudi
europeu REFLEX, 2004; Informe BIOINITIATIVE, 2007-2012; Estudi INTERPHONE – 13
països, 2010) posen en qüestió el actuals límits segurs establerts a les diferents
legislacions vigents al nostre i altres països i la possible relació d’aquests nivells amb
l’augment de casos de patologies que pateixen les persones exposades al radi
d’influència d’aquestes radiacions.
Diferents crides internacionals alerten del possible risc d’aquestes radiacions
sol·licitant l’aplicació a les legislacions adients dels principis de ALARA (“As Low As
Reasonably Achievable”) i d´aplicar el Principi de Precaució: Resolució de Viena (1998), la
Declaració de Salzburg (2000), la Declaració d'Alcalá (2002), la Crida Mèdica de Friburg
(2002), la Resolució de Catania (2002), la Crida d'Hèlsinki (2005), la Resolució de
Benevent (2006), la Resolució de Londres (2007), el Consell del Panell Internacional en
Camps Electromagnètics (2008), la Crida Holandesa (2009), la Resolució de Venècia
(2008), la Resolució de Benevent (2008), la Resolució de Porto Alegri (2009), la
Declaració de París (2009), la Convenció Internacional de Würzburg (2010), la Resolució
de Copenhaguen (2010), la Declaració de Seletun (2011), Resolució 1815 de l’Assemblea
Parlamentaria del Consell d’Europa (2011). És imprescindible destacar l'última Crida de la
EMFscientist (2015) a l'OMS, a l'ONU i als seus països membres, promoguda per més de
200 científics independents de la indústria de telecomunicacions, especialitzats en
bioelectromagnetisme amb més de 2.000 publicacions en la matèria.
Davant d´aquesta realitat, la CONFAVC vol propiciar els canvis legislatius necessaris,
que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable i compatible amb el
desenvolupament de les tecnologies. Alhora, vol realitzar una tasca de denúncia per la
falta d’ informació i transparència dels òrgans competents en aquests temes de salut

ambiental.
La CONFAVC vol defensar els serveis públics i fer-los independents de les indústries.
Així mateix, vol recolzar i defensar les investigacions realitzades per científics i
professionals independents.
La CONFAVC vol sumar els seus esforços amb totes les institucions i entitats de
Catalunya i arreu, apostant per la unitat d´acció i el compromís íntegre, honest i solidari
amb la Humanitat i amb el Planeta Terra.
PROPOSEM
• Que el nou govern de l´Estat derogui la Llei 9/2014 de Telecomunicacions.
Aquesta Llei estat rebutjada pel Consell Executiu de la Generalitat, pel Parlament
de Catalunya i pels Plens Municipals de molts Ajuntaments de Catalunya, no tan
sols perquè obvia la revisió dels nivells considerats segurs, si no perquè també
limita la capacitat de regulació del desplegament de les infraestructures de telefonia
que tenien les autonomies i municipis deixant en mans de les operadores tota la
llibertat per decidir segons el seu criteri exclusivament tècnic, sense cap
consideració envers la salut de les persones i el Medi Ambient, la instal·lació
d’aquests dispositius i xarxes. (Nota 1)

•

Que el Congrés dels Diputats aprovi una nova Llei seguint les recomanacions de
la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentaria del Consell Europeu, tenint en
compte que qualsevol reforma que afecti a les entitats locals i autonòmiques haurà
de comptar amb la participació de les mateixes. I tenint present que, qualsevol
reforma de la Llei de Telecomunicacions tingui en compte el dret a la salut i a la
vida per sobre dels beneficis econòmics i no atendre solament als interessos de
la indústria. Així mateix, actualitzar i analitzar estudis posteriors independents i
proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciutadans i ciutadanes.
(Nota 2)

•

Que el Parlament de Catalunya aprovi una resolució per implementar un procés
participatiu amb tots els actors implicats per a la redacció i aprovació d´una Llei
Catalana de Telecomunicacions, adaptant la llei a les resolucions europees i
internacionals, i amb l´assessorament de científics independents.

•

Que la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions de la contaminació
electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb el soroll, la
contaminació acústica i la contaminació lluminosa, que també són contaminació
atmosfèrica per formes d´energia. I, lògicament, igual que ho fa amb la
contaminació atmosfèrica de gasos (òxids de nitrogen o de sofre, ozó, etc., etc.) o
partícules (PM10, PM2,5). I que es realitzi aquesta actuació de manera coordinada
amb el Departament de Salut. (Nota 3)

•

Que el Parlament de Catalunya reconegui l'electrohipersensibilitat (EHS) com
a nova malaltia (discapacitat funcional) apareguda i lligada al desplegament massiu
dels sistemes sense fill, malaltia que creix de manera alarmant. Que sigui inclosa
en la Síndrome de Sensibilització Central com estan també la Sensiblitat Química
Múltiple, Fatiga Crònica, Fibromialgia, i una encara no inclosa com és la Lipoatrofia
Semicircular, relacionada amb la Síndrome de l´Edifici Malalt.
• Que l´Ajuntament de Barcelona, que presideix l´Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Fundació Mobile World Congress, assumeixi un lideratge
en l'aplicació del Principi de Precaució de la Llei de Sanitat, d'obligat
compliment per a les administracions públiques, també en l´àmbit de les
telecomunicacions, aplicant una catalogació de les diferents fonts emissores
segon la seva intensitat i capacitat de penetració. Cal donar-li prioritat a la
defensa dels interessos de la població enfront de les possibles pressions del
lobby de la indústria de les telecomunicacions. (Nota 4)

•

Que el Parlament de Catalunya aprovi una resolució ordenant la paralització
immediata de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables que han
començat a realitzar les companyies elèctriques, fins que es demostri que la no
repercussió per a la salut, la seguretat en la protecció de dades, i que sigui
tècnicament possible en relació a les característiques de cada habitatge i
proporcionada en relació a un estalvi del 20%. Les companyies apliquen
restriccions a la lliure competència, amb l’omissió de la Comisisió Nacional dels
Mercats i la Competència (CNMC), ja que s’impedeix l’exercici al dret de llogar o
comprar el nou comptador en el mercat lliure. Les elèctriques amenacen els veïns
si no volen canviar el comptador, quan no és obligatori fins al 31 de desembre de
2018. Cal recordar que el Parlament de Catalunya, el 8 d´octubre de 2014, va
aprovar una resolució sobre els comptadors telegestionables en la qual s´instava al
Govern de la Generalitat a instar al Govern de l´Estat a uns acords, que ni el
Govern Central ha complert, ni tampoc la Generalitat, ja que està donant suport a
les empreses en el seu procés d´instal.lació dels nous comptadors. I en aquests
moments, també s´està implantant la instal.lació dels comptadors d´aigua i de gas.
(Nota 5)

•

Que el Congrés dels Diputats acordi la paralització de manera immediata de la
instal·lació i obligatorietat dels nous comptadors telegestionables degut a que
el Govern de l´Estat ha incomplert amb la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de
2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades
obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”, i amb l´aplicació de les
recomanacions del l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre el
principi de precaució en relació als riscos sobre la salut de les persones dels
Camps electromagnètics generats pel desplegament de la instal.lació i la posada
en marxa dels nous comptadors. (Nota 6).

• Que el Parlament de Catalunya aprovi una llei, de manera similar a com ha fet
França, seguint el que marca el punt 8.3.2 de la Resolució 1815 respecte a la
instal·lació de Wifi a centres d'ensenyament i aules. (Nota 7)
• El Govern de la Generalitat ha d´assumir la protecció de la salut i la vida dels
infants i joves, uns col.lectius que cal protegir especialment. I sobretot, no oblidem
que la normativa vigent, el Real Decreto 1066/2001 no protegeix la salut humana.

•

Que el Síndic de Greuges de Catalunya insti a les administracions públiques a
aplicar les recomanacions europees i internacionals en relació als perills potencials
dels camps electromagnètics, en base al principi ALARA (as low as reasonably
achievable), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o
biològics i el principi de precaució.

•

Que els Ajuntaments apropin en els seus plens mocions per exigir la derogació de
l'actual Llei General de Telecomunicacions, i s'adhereixin a la Resolució 1815 del Consell
d'Europa i que qualsevol implementació municipal sigui coherent a aquesta
resolució. Demanem a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis
de Catalunya que s'impliquin en aquestes propostes. Així com tenir en consideració les
crides més recents i actuals fetes per científics independents.
Des de la CONFAVC animem a toles les institucions públiques, socials, sanitàries,
educatives, universitàries, sindicals, empresarials, culturals, etc... de Catalunya, de
l´Estat i a nivel internacional a adherir-se a aquest Manifest que defensa el dret a la
Salut i a la Vida de les persones, i protegir el Medi Ambient que necessitem tots per
viure. Volem una Catalunya i un món net de contaminació de qualsevol tipus.

La Confederació d´Associacions veïnals de Catalunya vol expressar el seu agraïment,
reconeixement i respecte a totes les persones afectades per malalties ambientals.
La Salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada. A. Shopenhauer
NOTES COMPLEMENTÀRIES DEL MANIFEST
Nota 1. Recurs del Consell Executiu de la Generalitat contra la Llei general de Telecomunicacions.
El Consell Executiu de la Generalitat va acordar el 3 de febrer de 2015 presentar un recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei general de Telecomunicacions per envair diverses competències
autonòmiques com ordenació del territori, urbanisme, mitjans de comunicació i continguts audiovisuals. El
Tribunal Constitucional, el 5 de març de 2015, va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat per
la Generalitat.

Demanem també que tots els Ajuntaments de Catalunya, que encara no ho han fet, presentin mocions de
rebuig contra la Llei General de Telecomunicacions, i sol·licitant la redacció d’una nova llei que sigui
respectuosa amb la salut, en base a les recomanacions europees i internacionals. Demanem a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l´Associació Catalana de Municipis que s’impliquin activament en aquesta proposta.

Nota 2. La nova Llei de Telecomunicacions ha de comptar amb la implicació de tots els actors afectats.
Demanem que el Govern central promogui un desplegament de les telecomunicacions escoltant a tots els
actors afectats per la Llei: els governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil (associacions i
col·lectius implicats) i als científics experts independents (les seves recerques i els seus punts de vista),
atenent a les recomanacions de la Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (maig
del 2011) sobre “Perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre el medi ambient”, així
com als Convenis internacionals relacionats (Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de 2006, i el Conveni de Aarthus de 1998, sobre l'accés a la informació).

Nota 3. La gestió de la contaminació electromagnètica per part del CTTI de la Generalitat.
Recordem que a Catalunya no es gestiona la contaminació electromagnètica per part de cap Departament. L
´únic Organisme oficial que s'ocupa d'això és el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
(CTTI) de la Generalitat de Catalunya, que exerceix una funció estricta de desplegament i control tecnològic,
tot afavorint els interessos de les multinacionals de la telefonia mòbil.

Nota 4. El Mobile World Congress
Les administracions, aprofitant també esdeveniments com el Mobile World Congress, han d’exigir a les
multinacionals de les telecomunicacions que inverteixin per potenciar l’ús de dispositius segurs i més
ecològics. I haurien d’alertar dels perills de l’ús precoç, indiscriminat i perllongat dels telèfons mòbils i altres
dispositius sense fils i educar sobre com reduir aquests riscos.
Demanem que l´Ajuntament de Barcelona revisi el projecte d'SMART CITY (Ciutat Intel·ligent) per a la ciutat de
BCN, perquè tots els seus objectius de servei i millora de la qualitat de vida siguin reformulats des del punt de
vista de la salut de les persones que hi viuran, seguint les recomanacions del Consell Europeu del 2011 en
quant a radiacions electromagnètiques.

Nota 5. Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya sobre els comptadors telegestionables (8 d
´octubre de 2014).
La proposta de que el Parlament aprovi una resolució es justifica perquè el Govern central no ha complert amb
les exigències de la resolució del Parlament de Catalunya el 8 d´octubre de 2014, en la qual s´insta al Govern
de l’Estat que: (Transcrivim la totalitat de la Resolució)
1. Compleixi la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en tots
els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors intel·ligents”:
1. Assegurar que els sistemes de mesura facilitin informació sobre l’hora exacta d’utilització i que
es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als
clients finals; i, alhora, garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la
transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals.
2. Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de
les instal·lacions del client final.
3. Compleixi la Directiva 2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica,
en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats “comptadors
intel·ligents”:
4. Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades
per síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis
científics necessaris per a avaluar si la utilització d’aquests aparells comporta cap risc per a la
salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la població infantil i juvenil i les

dones embarassades– i apliqui el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el
qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte
els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.
5. Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de formació
ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de lectura de
comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.
6. Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informació i
sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut humana,
campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat perquè sigui
executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.

Nota 6. Resolució del Parlament de Catalunya sobre la instal.lació dels comptadors telegestionables.
Demanem a tots els Ajuntaments de Catalunya a que aprovin en els seus Plens Municipals resolucions
demanant la paralització de la instal.lació dels comptadors telegestionables. Demanem a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l´Associació Catalana de Municipis que s’impliquin activament en aquesta proposta.

Nota 7. Resolució del Parlament de Catalunya sobre el Wi-Fi a les escoles
El 21 de març de 2013 va tenir lloc al Parlament de Catalunya un debat i votació de la proposta de resolució i
de les esmenes presentades sobre la substitució progressiva dels dispositius wi-fi a les escoles públiques i
concertades. El resultat va ser que el Parlament de Catalunya va optar per la supressió del punt 1 de la
proposta de resolució, que demanava l’aplicació del Principi de Precaució, és a dir que s’iniciés la retirada del
wi-fi de les escoles per protegir la salut dels nens i nenes. Dos dies abans que a Catalunya es rebutgés el
Principi de Precaució, a França aquest principi s’havia convertit en llei. Amb la nova configuració del actual
Parlament de Catalunya, instem a que s´aprovi aquest punt 1 de la resolució presentada.
Pel que fa a la protecció dels nens, el Consell d’Europa demana als Estats de la Unió Europea en el punt 8.3.1
de la Resolució 1815 “el disseny en l’àmbit dels diferents ministeris (educació, medi ambient i sanitat), de
campanyes d’informació dirigides als mestres, pares, mares i nens a fi d’advertir-los dels riscos específics de
l’ús precoç, indiscriminat i prolongat dels telèfons mòbils i d’altres dispositius que emeten microones”. A més,
en el punt 8.3.2 de la Resolució 1815 del Consell d’Europa es recomana la connexió a Internet per cable, així
com regular estrictament l’ús dels telèfons mòbils a les escoles. Cal aplicar el Principi de Precaució i
desmantellar totes les antenes wifi de les escoles de Catalunya. El Govern ha d´assumir la protecció de la salut
i la vida dels infants, un col.lectiu que cal protegir especialment. I sobretot, no oblidem que la normativa vigent,
el Real Decreto 1066/2001 no protegeix la salut humana.

Barcelona, 1 de juny de 2016.

