
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 19 DE

DESEMBRE  DE  2016  SOBRE  LES  ANTENES  DE  TELEFONIA DEL MUNICIPI  DE

REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Les tecnologies de la informació i de les comunicacions estan cada vegada més presents

a la nostra societat. Aquestes tecnologies, en gran mesura, ajuden al fet que la societat

sigui  més  pròspera,  alhora  que  els  professionals  les  fan  servir  per  afavorir  els  seus

negocis i empreses, fer-los més eficients i àgils, i en general, guanyar competitivitat. 

L'arribada  d'Internet  al  públic  en  massa  juntament  amb  l'apogeu  de  la  tecnologia  de

telèfons  intel·ligents  ha  derivat  en  que  les  companyies  de  telecomunicacions  hagin

incrementat els seus esforços en proporcionar serveis, i per tant, cobertura 3G, 4G i WiFi,

a  la  major  quantitat  de  territori  possible,  provocant  que  la  Comissió  del  Mercat  de

Telecomunicacions hagi de regular la llibertat d'aquestes empreses i no permetre que se

sotmeti a l’arbitrarietat la col·locació d'antenes a fi d'establir una regulació, vetllant per la

salut pública. 

Quan  s'instal·la  una  antena  de  telefonia,  es  mesura  i  es  comprova  la  freqüència  de

radiació per evitar que incideixi negativament en la salut dels ciutadans. 

No obstant això, i més enllà de la vida útil dels dispositius i peces elèctriques, i encara que

aquestes antenes col·locades legalment  hagin de mantenir-se i  realitzar  mesuraments

periòdics  per  comprovar  el  seu  correcte  funcionament  i  certificar  que  l'emissió  de

components electromagnètics no sobrepassa el permès per llei, en determinats moments

de densitat de població, o per l'antiguitat d'aquests dispositius fabricats en lot, no es pot

garantir que totes les antenes estiguin funcionant dins del marc legal en tot moment. 

El  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  davant  de  les  emissions

radioelèctriques  s'indica  al  CAPÍTOL IV,  article  9.3  que  “(…) amb  caràcter  anual,  el

Ministeri de Ciència i Tecnologia, sobre la base dels resultats obtinguts a les esmentades



inspeccions i a les certificacions presentades pels operadors, elaborarà i farà públic un

informe sobre l’exposició  a emissions radioelèctriques”.  A més,  segons  l’article  9.4 “el

Ministeri  de  Sanitat  i  Consum  tindrà  accés  a  la  informació  sobre  el  resultat  de  les

inspeccions i certificacions a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article. Les

autoritats  sanitàries  de  les  Comunitats  Autònomes  seran  informades  pel  Ministeri  de

Sanitat i Consum quan ho sol·licitin”.

Queda justificada la possible falta d'eficiència dins del marc radioelèctric de la totalitat

d'antenes de telefonia,  i  que un excés en l'emissió  d'aquest  marc radioelèctric  podria

provocar efectes nocius contra la salut dels nostres veïns. Tot això sense perdre de vista

que l'article 43.1 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Instar el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de la Secretaria d'Estat

per a Telecomunicacions i per a la Societat de la Comunicació, a que faci arribar a aquest

Ajuntament  els  resultats  de  l'informe  sobre  exposició  a  emissions  radioelèctriques  al

territori nacional que segons l'article 9 del RD 1066/2001 s'ha de fer amb caràcter anual. 

L’esmentat  informe  té  per  objecte  descriure  les  actuacions  realitzades  pel  Ministeri

durant l'any:

 - Verificar el compliment dels límits de l'exposició radioelèctrica originats per les estacions

de radiocomunicació autoritzades mitjançant la instal·lació de mesuradors SMRF d'alta

sensibilitat  d'emissions radioelèctriques de telefonia mòbil,  que envien les dades a un

centre de control en temps real. 

-  Comprovar  les  certificacions  emeses  pels  tècnics  competents  en  què  s'assegura  el

compliment dels límits d'exposició originats per les estacions radioelèctriques autoritzades

per emetre o autoritzades per instal·lar. 

- Atendre a la demanda de tercers sobre els nivells d'exposició radioelèctrica i la seva

adaptació a la normativa en vigor.

L'informe  facilitat  pel  Ministeri  es  publicarà  any  rere  any  a  la  pàgina  web  de

l’Ajuntament. 

Segon.  Que l'Ajuntament de Reus reporti,  com ha fet  en el  passat,  les memòries de



participació del municipi en el projecte de la Governança Radioelèctrica. 

Tercer.  Que  la  web  de  l’Ajuntament  de  Reus  disposi  d’un  vincle  adreçat  al  web  del

Ministeri  d’Energia,  Indústria  i  Turisme  on  es  pugui  consultar  el  Mapa  Dinámico  de

Emisiones  Radioeléctricas  de  Telefonía  Móvil,  que  contempla  el  nivell  real  existent

d'energia electromagnètica radiada al medi ambient en el nostre municipi perquè, en el

cas  de  sobrepassar  els  nivells  establerts  per  la  legislació  actual  vigent,  es  pugui

comunicar als organismes competents responsables d'evitar aquesta situació. 

Reus, 19 de desembre del 2016

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


