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Situació legal de les antenes de telefonia 
mòbil

La normativa actual (la Llei 9/2014, de 9 
de maig, General de Telecomunicacions) 
aprovada pel Ministeri d’Industria, Energia 
i Turisme, permet que qualsevol veí pugui 
col·locar una antena a la teulada de casa 
seva i cobrar de les companyies operadores 
de telefonia una important compensació 
econòmica per a fer-ho.

Per tant, la llei permet a quasevol veí 
cobrar per a instal·lar legalment una 
antena a pocs metres dels veïns i sense 
rebre l’impacte radiològic de la instal·lació 
al propi habitatge, ja que a sota l’antena no hi 
ha radiació.

Aquesta situació legal deixa les 
administracions públiques sense capacitat 
d’acció. La llei dóna màniga ampla a les 
companyies per a instal·lar les antenes 
sense cap límit de distància en relació als 
habitatges.

Proposta de trasllat de les antenes del 
campanar fora de la zona urbana

Amparat per la mateixa legislació, el Bisbat 
de Terrassa ha signat un conveni econòmic 
amb la companyia Vodafone i ha col·locat 

cinc antenes al campanar de l’església amb 
més de 25 cases a menys de 100 metres de 
distància.

Davant d’aquesta situació, i amb la 
intenció de minimitzar l’impacte d’aquesta 
instal·lació i de les que puguin venir en 
un futur a Bellaterra, l’EMD ha demanat 
a la companyia Vodafone que traslladi les 
antenes del campanar fora de la zona urbana, 
concretament en un terreny de titularitat 
municipal a la zona dels Pous, que l’EMD 
cedeix de forma gratuïta.

Aquest terreny està situat a més de 100 
metres dels primers habitatges de la zona. 
I també compta amb una altitud superior a 
tots els habitatges de Bellaterra. 

Aquest emplaçament alternatiu més elevat 
permet oferir una major cobertura de 
telefonia mòbil i amb una menor radiació. 

_

La Llei permet, a qualsevol 
veí, posar una antena a la 
teulada de casa
_

_

Aquesta situació legal deixa 
l’EMD i l’Ajuntament de 
Cerdanyola sense capacitat 
d’acció
_

_

El Bisbat de Terrassa i 
Vodafone ha acordat intal·lar 5 
antenes al campanar amb 25 
cases a menys de 100 metres
_

_

L’EMD ha proposat a 
Vodafone traslladar les 
antenes del campanar fora de 
la zona urbana de Bellaterra 
i a més de 100 metres de les 
primeres cases
_

_

El terreny proposat té una 
altitud superior a tots els 
habitatges de Bellaterra
_



Ubicació actual_

Proposta de trasllat_
Els Pous_

Escola Ramon Fuster_

Església_



100 metres al voltant de la ubicació actual_

100 metres al voltant de la proposta de trasllat_

El terreny alternatiu als Pous per a les antenes del campanar està situat a 266 metres d’alçada, el 
que suposa 30 metres per sobre del Camí Antic. En un radi de 100 metres no s’hi ubica cap casa. 
L’alçada de les antenes permet donar cobertura a més zones de Bellaterra i fer-ho amb una menor 
potència i irridiació.

Les antenes del campanar tenen més de 25 cases a menys de 100 metres. L’alçada del campanar 
situa les antenes a la mateixa alçada que molts habitatges, multiplicant així l’impacte 
electromagnètic que reben els veïns.


