QÜESTIONARI ALS PARTITS POLÍTICS
“LES 5 PROPOSTES DE LA CONFAVC SOBRE LA CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA”

1.
Adherir-se a la Resolució 1815, de 27 de maig de 2011, de l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa.

La CUP-CC considera important adherir-se a aquesta Resolució, tot i que considerem que els
nivells que proposa (0,6V/m en espais habitats) estan obsolets i poden provocar problemes de
salut. La considerem un principi de precaució, però voldríem la revisió d´aquesta resolució,
analitzar estudis posteriors i més actuals i proposar nous valors per protegir i defensar la salut
de la ciutadania.
Ens hem reunit amb diferents col·lectius i plataformes de salut ambiental, que ens han exposat
la problemàtica en molts barris i pobles dels Països Catalans, és per això que estem treballant
en una iniciativa parlamentària sobre els requeriments de les instal·lacions de telefonia mòbil,
radiocomunicació i dels anomenats comptadors intel·ligents, amb l’objectiu d’instar al Govern
a efectuar les modificacions legislatives necessàries per tal d’actualitzar i restringir els límits de
les emissions electromagnètiques, prenent com a referència, com a mínim, els estipulats en
aquesta Resolució 1815 del Consell d’Europa.

2.
Derogar de la Llei de Telecomunicacions que limita l’autonomia dels municipis per
regular la instal·lació d’antenes de telecomunicació i no contempla l´aplicació de la OMS del
principi de precaució en relació a la protecció de la salut de la població.
No tindrem plenes competències per legislar en el sector de les Telecomunicacions fins assolir
la independència. Tot i això, considerem que la Llei de Telecomunicacions s’hauria de derogar
per tal de no limitar l’autonomia municipal pel que fa a la regulació de la instal·lació d’antenes,
doncs una de les principals problemàtiques és justament, el poc marge de maniobra que tenen
els Ajuntaments a l’hora de triar els emplaçament d’aquestes instal·lacions, imposades des de
l’Estat i en benefici de les companyies. El principi de precaució hauria d’estar per sobre de tota
nova instal·lació en àrees habitades.

3.
Aprovar una nova llei seguint les recomanacions de la Resolució 1815 de l’Assemblea
Parlamentaria del Consell d´Europa, prioritzant la salvaguarda de la salut i el medi ambient
davant els interessos econòmics.
Els problemes de salut ambiental són una evidència, avalada per nombrosos estudis científics.
Els interessos econòmics estan ara per davant de les salut de les persones i el medi ambient,
provocant greus conseqüències i passant per sobre pel dret fonamental a la salut i a un medi
ambient de qualitat. En aquest sentit, estem a favor de crear una Llei catalana de

telecomunicacions que posi per davant les persones i el medi ambient i respecti els drets dels
afectats per la radiació electromagnètica.

4. Paralitzar la instal·lació de comptadors de telegestió de llum, gas i aigua, per manca de
consens sobre el possible estalvi energètic i l´encariment de les factures, per la seva possible
afectació a la salut i per manca de garantia en la protecció de dades. A països europeus com
Alemanya i Anglaterra no es realitzarà el desplegament massiu d´aquest sistema de
comptadors.
Tot i que aparentment els comptadors de telegestió són una eina que aposta
sostenibilitat, els estudis científics i mèdics realitzats darrerament posen en entredit
innocuïtat. A banda, són eines que no garanteixen la protecció de dades personals,
compatibles en tota la xarxa elèctrica i dificulten enormement el dret a decidir en un
lliure de competència.
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Des de la CUP-CC estem treballant per tal que el Parlament aprovi una proposta de resolució,
en el menor temps possible, per tal de paralitzar el seu desplegament sense les garanties
mínimes pel que fa a la salut de les persones, la lliure competència i la protecció de dades
personals. Tot i això, som conscients del retard que portem en aquest àmbit, doncs ja s’han
instal·lat aquests comptadors en bona part de la geografia catalana. La limitació de
competències per part de l’Estat i la manca de control del mercat energètic i de
telecomunicació dificulta el control efectiu sobre les empreses.

5. Aprovar mesures legals per tal de crear ambients amb nivells mínims de contaminació
electromagnètica, especialment a la població més vulnerable, com per exemple, suprimint la
instal·lació de Wifi a escoles, i establir la connexió per cable. En aquest sentit, França ha
aprovat una llei sobre la instal·lació de Wifi a les escoles.
El principi de precaució s’hauria de fer valer de forma immediata no només en les escoles sinó
en altres llocs públics (Ajuntaments, Universitats, biblioteques, arxius, hospitals, etc.). Un dels
principis rectors de l’Administració pública catalana hauria de ser garantir un medi ambient de
qualitat i saludable en les seves instal·lacions.
En aquest sentit, el desplegament de les connexions per cable han de ser una prioritat.

