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Al Consell Municipal  

Maria José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, en 
la seva condició de regidores del grup municipal de la CUP Capgirem Barcelona 
a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació, manifesten: 

Al Plenari del Consell Municipal del 22 de juliol de 2016 es va aprovar una 
proposició respecte els comptadors telegestionables amb els següents acords: 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització 
preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables a causa 
dels incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, 
del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència 
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els 
comptadors telegestionables i amb l’aplicació de les recomanacions del 
Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la 
instal·lació dels nous comptadors. 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a que acordi una suspensió 
temporal en el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors 
telegestionables degut a que el Govern central no ha donat cap resposta 
satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 d´octubre de 
2014 sobre els nous comptadors en relació a la protecció de dades dels 
consumidors, ni a la protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es 
realitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut, i la seguretat 
en la protecció de dades. 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a 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 la contaminació acústica, la 
contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació 
atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.  
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a que informi a través dels mitjans 
de comunicació a la població sobre els acords d’aquesta Comissió, destacant la 
petició a la Generalitat i al govern Central de paralitzar la instal·lació dels 
comptadors telegestionables, i del dret de les persones a oposar-se a la seva 
instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les empreses la seva restitució en el cas 
que s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver estat informats 
adequadament. Així mateix, informar els veïns i veïnes de Barcelona pels 
diferents canals de l’Ajuntament de la ciutat.  
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat a recolzar la paralització 
immediata de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables d’Endesa i 



que els veïns i veïnes puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir 
la compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la 
Comunitat de Catalunya. 
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, per mitjà de l’Agència 
Catalana del Consum, i per mitjà de les Oficines Municipals d’Informació al 
Consumidor, s’atenguin les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a 
expressar la seva negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents, es a 
dir: l’opcionalitat. I la seva demanda de restitució del comptador antic en el 
cas de que s’hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. 
L’Agència Catalana de Consum i les Oficines Municipals d’Informació 
recolzaran la decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu comptador 
antic i donar suport als ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i 
vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls restitueixi immediatament. 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a que coordini les actuacions 
derivades d’aquests acords a la CONFAVC, als Grups Parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya i a 
les associacions municipalistes FMC, ACM i AMI. 
Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de 
llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, un estudi, amb 
anàlisi i verificació dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat 
de tot el necessari per al seu desplegament i posada en marxa d'aquests 
aparells en relació a la salut de les persones. Havent-se demostrat la 
innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la 
xarxa elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la “lliure competència”. 
Novè.- Instar al Govern de la Generalitat a que exigeixi a les empreses de 
llum, aigua i gas, que presentin en un termini de sis mesos, per a una 
implementació real i consensuada amb els diferents agent socials un estudi que 
d'acord amb la lliure elecció de la instal·lació del comptador per part del client 
final: 
a) Garanteixi el compliment de 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”. 
b) Asseguri 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. 
c) Garantir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la 
transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals. 
d) Que permetin 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. 
e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les seves antenes i 
concentradors així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la 
implementació d'aquests dispositius. 
f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran immissions 
electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels 
habitatges posant en perill la salut de les persones. 



Desè.- Instar al Govern de la Generalitat a que, 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, amb professionals independents, 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 (nivells tan baixos com sigui 
possibles), 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. 
Onzè.- Crear la Taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir 
sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors 
intel·ligents, formada pels grups polítics del Parlament de Catalunya, els 
departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement, 
l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i 
universitats catalanes. 
Dotzè.- Instar al Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius 
necessaris i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, 
compatible amb el desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació 
del Principi ALARA (nivells tan baixos com sigui possibles) i el Principi de 
Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública. 
Tretzè.- Instar al Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatives 
necessaris i urgents que facin operativa la Resolució 1815 (27 maig 2011) de 
l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa sobre perills potencials dels 
camps electromagnètics i els seus efectes sobre el Medi Ambient i la Salut de les 
persones. Així mateix, exigir la revisió d'aquesta resolució de gairebé 5 anys i 
analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la 
salut dels ciutadans. 
Catorzè.- Constituir una Comissió Municipal de seguiment de l’aplicació 
d’aquests acords de la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció on hi estiguin presents tots els grups 
polítics municipals i organitzacions socials promotores de la proposta com ara 
Plataforma Stop comptadors, AFIFAC (Associació d'Afectades de Fibromiàlgia 
i Síndrome de Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts,  Associació 
ADAMUJER,  Sindicat SIPCTE i Observatori de Salut Ambiental (OSA). 

Al Plenari del Consell Municipal del 25 de novembre de 2016 vam realitzar una 
proposició de seguiment en que preguntàvem 

“En quin estat es troben els acords presos, sobre tot pel que fa tant a la 
constitució de la Taula de seguiment, i estudi dels impactes que pugui tenir 
sobre la salut i la privacitat el desplegament dels anomenats comptadors 
intel·ligents, com a la constitució de la Comissió Municipal de seguiment de 
l’aplicació d’aquests acords?” 

El regidor d’aigua i energia, Eloi Badia, va respondre llavors que “...s’ha enviat 
la carta als ministres d’Economia, Indústria i Compatibilitat i d’Energia, 
Turisme i Agenda Digital una vegada s’han constituït els ministeris, també 
s’ha fet arribar la carta a la Conselleria de Salut Pública de Catalunya, a la 



Direcció de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat i a l’Agència 
Catalana de Consum. La setmana vinent s’informarà les oficines municipals 
d’informació als consumidors sobre la proposició aprovada...”.  

El 9 de gener de 2017 vam rebre un correu en relació a les Oficines Municipals 
d’Informació al Consumidor que deia:  
“per indicació del regidor de Presidència, Eloi Badia, els  hi comuniquem que, a 
banda de la informació que el regidor els hi va facilitar al Plenari del 25 de 
novembre de 2016,  des de l’OMIC ens confirmen ja han desenvolupat una fitxa 
protocol per tal que totes les oficines tinguin la informació i puguin informar 
correctament al consumidor sobre el tema dels comptadors elèctrics”. 
Dos dies després, l’11 de gener vam sol·licitar aquesta fitxa protocol al Govern de 
l’Ajuntament. 
Un mes després, el 13 i el 15 de febrer de 2017, a manca de resposta concreta de 
la fitxa protocol tant al nostre grup municipal com a la Plataforma Stop 
Comptadors, vam tornar a sol·licitar-la, sense rebre de moment cap document. 
Sorprenentment, el 16 de març el Twitter de l’Ajuntament de Barcelona va 
piular: “Vols saber com funcionen els comptadors intel·ligents? Avui a les 
16.00 h, l'OMIC ho explica”. 
A l’enllaç indicat a la piulada de l’Ajuntament s’indica que: “La segona 
sessió se centrarà en el funcionament dels comptadors intel·ligents, quins 
avantatges tenen en termes de control de consum, potència i accés a 
la informació. D’altra banda, es donarà resposta als dubtes més habituals i 
a certs temors associats a la implantació d’aquest nou sistema”. 
Recordem que el primer punt de la proposició aprovada en relació a aquests 
comptadors, amb el vot favorable de Barcelona en Comú i el PSC, era: 
“Instar al Govern de la Generalitat i de l’Estat a una paralització 
preventiva de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables 
a causa dels incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 
2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20 % per al 
2020 d’eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades 
obtingudes amb els comptadors telegestionables i amb l’aplicació de les 
recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la 
salut en la instal·lació dels nous comptadors”. 
Per tot això, presentem la següent  

Pregunta 

Per què el Govern de Barcelona en Comú incompleix la proposició aprovada el 
22 de juliol de 2016 al Plenari del Consell Municipal en relació als comptadors 
telegestionables, així com per què no trasllada a la Plataforma Stop Comptadors 
i al nostre grup municipal la fitxa protocol realitzada per l’OMIC? 



A 16 de març de 2017, Barcelona (Països Catalans)


