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1.  Governança Radioelèctrica: Definició i Objectius
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1.  Governança Radioelèctrica: Principals eixos d’actuació

 Impuls

Impulsar el desplegament d’infraestructures de radiocomunicació adient 
per oferir la qualitat necessària i que aquest desplegament sigui ordenat, 
sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

 Control
Vetllar que el nivell de camp electromagnètic (CEM) generat per les estacions 
de radiocomunicació estigui sempre per sota de la normativa vigent.

 Planificació

Planificar el desplegament de les infraestructures de radiocomunicacions en 
àrees rurals (POAIR). Establir metodologies per identificar les zones del territori 
amb deficiències de servei i facilitar-ne la seva solució motivant el desplegament 
dels operadors d’infraestructures i serveis.

 Informació

Informar la ciutadania sobre els CEM, com funcionen els sistemes de comunicació
sense fils, les normatives vigents i els principals informes científics que avaluen la 
possible relació entre l’exposició als CEM i la salut.

 Regulació
Mitjançant lleis i normatives.



1.  Governança Radioelèctrica: Projectes i beneficiaris
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 Xarxa SMRF

o Què és? Xarxa d’equips de monitoratge de mesura del nivell de CEM 
provinent de les antenes de telefonia mòbil.

o Històric: Des de 2005 s’han anat instal·lant equips de monitoratge a 
diferents municipis de Catalunya en diferents fases.

o Situació actual: 236 equips de monitoratge instal·lats en 185 municipis.

o Lloc web xarxa SMRF actual: www.gencat.cat/antenes

 GECODIT

o Què és? Generació de consens entre ajuntaments, operadors i 
ciutadania per al desplegament d’antenes de telefonia mòbil en entorn 
urbà.

o Històric: Des de 2009 s’ha engegat el procés de consens a 19 municipis 
de Catalunya.

o Situació actual: S’han signat 7 pactes i la previsió és signar els 12 
restants abans d’acabar 2012.

1.  Governança Radioelèctrica: Principals projectes vigents



2.  Cofinançament europeu LIFE
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 LIFE

o Què és? Instrument europeu de cofinançament de projectes relacionats 
amb el medi ambient i la natura.

 Des de 1992 s’han cofinançat més de 3.500 projectes, amb unes 
ajudes totals d’uns 2.500 milions d’€.

o El setembre de 2009 la DGTSI (a través del CTTI) i la DGQA sol·liciten 
a la Unió Europea confinançament LIFE per al projecte “Radioelectric 
governance: environment and electronic communication policies 
for deployment of radiocom infrastructures”.

o El juny de 2010 la Unió Europea ens notifica que aprova el 
cofinançament LIFE per al projecte “Radioelectric governance: 
environment and electronic communication policies for deployment of 
radiocom infrastructures” i li assigna el codi LIFE09 ENV/ES/000505.

o El 25 d’agost de 2010 se signa l’acord de cofinançament.
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 Títol i codi: LIFE09 ENV/ES/000505 “Radioelectric governance: 
environment and electronic communication policies for deployment of 
radiocom infrastructures”.

 Pressupost total: 2,6M€ amb una màxima aportació de la Unió Europea 
d’1,16M€ (44% del total)

 Durada del projecte: 4 anys (1 de setembre de 2010 a 31 d’agost de 2014).

 Principals accions:

o Creació de nou centre de control xarxa SMRF.

o Adquisició de 100 equips de monitoratge.

o Adquisició de 50 equips portàtils SMP.

o Lloc Web de la Governança Radioelèctrica.

 Lloc web descriptiu del projecte:
o www.liferadioelectricgovernance.cat

2.  Cofinançament europeu LIFE: Radioelectric governance
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2.  Cofinançament europeu LIFE : 100 equips de monitoratge (I)

 Adquisició de 100 equips de monitoratge per afegir a la xarxa 
SMRF actual.

 Instal·lació dels 100 equips a 10 ciutats de Catalunya: Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 
L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa i Mataró.

 Característiques:

• 40 equips de mesura del nivell de CEM de banda 
ampla: telefonia mòbil, TDT, FM, AM, ...

• 10 equips de mesura del nivell de CEM provinent de línies 
d’alta tensió (xarxa SMBF).

• 50 equips de mesura del nivell de CEM provinents de 
les antenes de telefonia mòbil (com equips xarxa SMRF 
actual)



2.  Cofinançament europeu LIFE : 50 equips portàtils SMP (I)

 Adquisició de 50 equips portàtils SMP de mesura del nivell de 
CEM, per cedir-los a 54 ajuntaments

 Selecció dels 54 ajuntaments:

• 10 municipis on s’instal·len els 100 equips de monitoratge. 

• 19 municipis on s’està implementant el projecte GECODIT. 

• 25 municipis que són capital de comarca i no estan inclosos en 
els 2 casos anteriors.

• Previsió entrega: octubre 2012.

• Durada cessió: data entrega fins a 31 de desembre de 2014.

 Cessió equip portàtil SMP:

 8 municipis durada total compartida.
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2.  Cofinançament europeu LIFE : 50 equips portàtils SMP (II)

 Objectiu de la cessió dels equips portàtils SMP:

• Entregar una eina a aquests municipis per tal de poder fer 
mesures puntuals de CEM.

• Obtenir mesures de CEM del municipi, addicionals a les mesures 
obtingudes amb els equips de monitoratge de la xarxa SMRF.

• Mostrar les mesures de CEM a un lloc web públic.

• Extreure valoracions estadístiques dels nivells de les 

mesures de CEM als municipis de Catalunya.

• Obtenir un mapa de mesures de CEM del municipi.

• Crear un informe anual sobre l’estat dels nivells de CEM 

a Catalunya.
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2.  Cofinançament europeu LIFE : Calendari previst
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