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1 OBJECTIU DE LES MESURES 
 
A petició del regidor d’urbanisme de l’ajuntament de Masquefa, Xavier Manuel i Altés, es 
redacta el present informe per tal de conèixer els valors de camp elèctric i magnètic en diferents 
punts del municipi propers a la línia de 400 kV que creua el seu nucli urbà. Les mesures es van 
realitzar en els punts d’interès fixats pel mateix Ajuntament.  
 

2 DEFINICIÓ DEL MARC VIGENT LEGAL 
 
Les línies elèctriques aèries d’alta tensió necessàries pel transport i la distribució de l’energia 
elèctrica des dels punts de generació fins els punts de consum es caracteritzen per una tensió 
determinada i un corrent que varia en funció de la demanda d’energia elèctrica. Aquesta 
circulació d’energia pels cables de les línies fa que es generin camps electromagnètics al seu 
voltant  
 
Amb la informació de què es disposa fins ara, no hi ha evidència científica que confirmi una 
possible relació causal entre l’exposició a emissions electromagnètiques no ionitzants i 
l’aparició posterior d’alguna malaltia de tipus greu (a excepció de les radiacions infraroja o 
ultraviolada, que sí poden desembocar en greus malalties com per exemple el càncer de pell). 
 
Per aquesta raó, existeix una normativa que limita el valor d’aquests camps electromagnètics 
d’acord a experiències realitzades. El Reial Decret 1066/2001 del 28 de setembre (BOE nº234 
del 29 de setembre de 2001) va aprovar el Reglament que estableix condicions de protecció del 
domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció 
sanitària davant les emissions radioelèctriques, fixant uns valors límit dels camps 
electromagnètics pel públic en general. S’entén per zones de públic aquelles en les que poden 
romandre habitualment persones no professionalment exposades a emissions 
electromagnètiques i que no han rebut informació ni formació específica sobre el tema. 
 
Els valors màxims admesos per aquestes zones per al públic en general són de 5 kV/m pel camp 
elèctric i 100 µT pel camp magnètic, com a restriccions bàsiques recomanades per l’Associació 
Internacional de Protecció Radiològica (IRPA) l’any 1990. 
 

3 DISPOSICIÓ DE LES MESURES 
 
Totes les mesures es van realitzar a les proximitats de la línia aèria d’alta tensió de dos circuits 
dúplex de 400 kV. Un dels circuits connecta les subestacions d’Ascó i Pierola. I l’altre, les 
subestacions de Begues i Sentmenat. Ambdós circuits comparteixen el mateix traçat en el seu 
pas pel municipi de Masquefa. 
 
La línia travessa el terme municipal per arribar a la subestació de Pierola, punt de connexió d’un 
dels seus circuits. Arriba al municipi des del sud en direcció nord-oest fins que creua la Variant 
de Masquefa. Llavors canvia en direcció nord passant entre el nucli urbà i Can Parellada. 
 
Totes les mesures es van realitzar a una alçada de 1 metre respecte el nivell del terra. Les 
mesures del camp electromagnètic es van prendre en les condicions de càrrega en el dia i l’hora 
en què van ser efectuades, sense previ avís a la companyia. 
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4 EQUIP DE MESURA 
 
Es va emprar l’equip de mesura Wandel & Glotermann GMBH, model EFA-3, pel camp 
elèctric, i Wandel & Glotermann GMBH, model EFA-2, pel camp magnètic. L’equip emprat per 
a fer aquestes mesures es pot observar a la figura 1. 
 

 
Figura 1. Sonda col·locada a la rotonda del C/ de la Pau,  

al costat del Camp de Futbol Municipal 
 

5 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES 
 
Les mesures van ser preses el dijous dia 3 de novembre de 2005, entre les 10:00 h i les 12:00 h. 
El dia era solejat, sense núvols, i les dades meteorològiques de l’estació de mesura més 
pròxima, situada als Hostalets de Pierola, estan especificades a la taula 1. 
 

Hora Temperatura Direcció del 
vent 

Velocitat del 
vent Humitat Pressió Radiació

  oC graus m/s % hPa W/m2 
10:00 - 10:30 20.1 148 1.5 61 981 531 
10:30 - 11:00 20.8 145 1.0 59 980 562 
11:00 - 11:30 21.8 158 0.4 56 980 528 
11:30 - 12:00 23.0 152 0.4 55 980 535 
12:00 - 12:30 23.5 171 0.4 56 980 598 
12:30 - 13:00 23.0 149 1.3 57 979 571 
13:00 - 13:30 22.1 131 0.8 61 979 317 
13:30 - 14:00 21.9 121 0.8 61 978 356 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
Taula 1. Evolució semihorària de l’estació de ELS HOSTALETS DE PIEROLA.  

Valors semihoraris del dia 03/11/05 
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6 MESURA DELS CAMPS ELECTROMAGNÈTICS EN 
LES SITUACIONS DETECTADES 

 
Les mesures que es varen realitzar es recullen a la taula 2, on s’indiquen els valors obtinguts per 
al camp elèctric, en V/m, i per al camp magnètic, en µT. A l’annex A es pot trobar un plànol de 
la zona estudiada, on hi figura la referència de cada punt i les mesures corresponents. 
 

Lloc Ref. 
punt Característiques del lloc 

Camp 
elèctric 
(V/m) 

Camp 
magnètic 

(µT) 
C/ Alberalla amb 
Carretera Vella 01 Al costat de la tanca d’una parcel·la 

edificada 59 0,29 

C/ Alberalla  amb       
C/ Bages 02 Plaça que forma l’encreuament dels dos 

carrers. Centre de transformació proper 191,2 0,47 

C/ Alberalla  amb       
C/ Granollers 03 Al costat de la tanca d’una parcel·la 

edificada 1343 1,06 

Rambla que creua el   
C/ Bages 04 Rambla que uneix el C/ Granollers i la 

Carretera Vella, creuant el C/ Bages 22,67 0,06 

Rambla que creua el   
C/ Bages 05 Rambla que uneix el C/ Granollers i la 

Carretera Vella, creuant el C/ Bages 20 0,057 

Carretera Vella 06 Al costat de la tanca d’una parcel·la 
edificada 70,9 0,3 

C/ Granollers amb 
passatge adjacent línia 07 Passatge de darrere les cases del          

C/ Picasso i el corredor de la línia 50,9 0,11 

Passatge adjacent al 
corredor de la línia 08 Passatge de darrere les cases del          

C/ Picasso i el corredor de la línia 12,9 0,09 

Sota l’eix              
de la línia 09 Els conductors passen a una alçada 

elevada 1650 0,64 

Sota l’eix              
de la línia 10 Franja on la fletxa dels conductors és 

més propera al terra 4100 1,44 

Sota un conductor      
de la línia  11 Franja on la fletxa dels conductors és 

més propera al terra 4000 1,36 

Parcel·la adjacent al   
C/ Granollers 12 Sobre la línia de Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya 90,4 0,135 

Rotonda de la Carretera 
de Martorell 13 Al costat de la tanca d’una parcel·la 

edificada 68,83 0,576 

Rotonda del            
C/ de la Pau 14 Al costat del Camp de Futbol Municipal 36,6 0,43 

Barranc al costat        
de  la línia 15 Continuant pel C/ Oliveres en direcció a 

la línia (punt més elevat que el nº 14) 149 0,43 

 
Taula 2. Valors del camp electromagnètic a les proximitats de la línia de 400 kV  

que travessa el municipi de Masquefa 
 
Per a poder avaluar el compliment de la normativa en referència als camps electromagnètics 
creats per les línies elèctriques d’alta tensió del municipi, es necessita, en primer lloc, el 
percentatge de càrrega de cadascuna de les línies mesurades. Segons dades obtingudes de Red 
Eléctrica, s’ha estimat que el percentatge de càrrega de la línia per a l’interval horari en què es 
van realitzar les mesures, és del 13,53%.  
 
Com es pot veure, el percentatge de càrrega de la línia està molt per sota del valor màxim. 
D’aquesta manera, les línies estan en condicions d’absorbir màxims puntuals de càrrega així 
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com la possible fallada d’alguna d’elles. Cal tenir present que les mesures van ser fetes sense 
avís previ a la companyia. 
 
A partir del percentatge de càrrega estimat es poden obtenir els valors típics (al 50% de càrrega) 
i màxims (al 100% de càrrega) aproximats dels camps electromagnètics que les línies poden 
generar en els punts on s’han realitzat les mesures. Els resultats del camp magnètic als diferents 
punts considerats s’exposen a la taula 3. El camp elèctric, en canvi, es pot considerar constant ja 
que depèn del nivell de tensió de la línia i, a no ser que es produeixi una fallada important del 
sistema, les línies funcionen sempre al mateix nivell de tensió. 
 

Lloc Ref. 
punt 

Camp magnètic 
(µT) Càrrega Camp magnètic 

típic (µT) 
Camp magnètic 

màxim (µT) 
C/ Alberalla amb 
Carretera Vella 01 0,29 13,53% 1,072 2,143 

C/ Alberalla  amb       
C/ Bages 02 0,47 13,53% 1,737 3,474 

C/ Alberalla  amb      
C/ Granollers 03 1,06 13,53% 3,917 7,834 

Rambla que creua el   
C/ Bages 04 0,06 13,53% 0,222 0,443 

Rambla que creua el   
C/ Bages 05 0,057 13,53% 0,211 0,421 

Carretera              
Vella 06 0,3 13,53% 1,109 2,217 

C/ Granollers amb 
passatge adjacent línia 07 0,11 13,53% 0,407 0,813 

Passatge adjacent al 
corredor de la línia 08 0,09 13,53% 0,333 0,665 

Sota l’eix             
de la línia 09 0,64 13,53% 2,365 4,730 

Sota l’eix             
de la línia 10 1,44 13,53% 5,322 10,643 

Sota un conductor de la 
línia 11 1,36 13,53% 5,026 10,052 

Parcel·la adjacent al    
C/ Granollers 12 0,135 13,53% 0,499 0,998 

Rotonda de la Carretera 
de Martorell 13 0,576 13,53% 2,129 4,257 

Rotonda del           
C/ de la Pau 14 0,43 13,53% 1,589 3,178 

Barranc al costat        
de  la línia 15 0,43 13,53% 1,589 3,178 

 
Taula 3. Camp magnètic típic i màxim 

 
Els camps electromagnètics a les taules 2 i 3 no superen en cap cas els valors màxims definits 
per la normativa de l’IRPA, de 5 kV/m pel camp elèctric i 100 µT pel camp magnètic. Per tenir 
una visió d’aquests resultats a la taula 4 es presenten els valors assolits en tant per cent respecte 
als màxims fixats pel reglament. 
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Camp magnètic Lloc Ref. 

punt 
Camp 
elèctric Típic Màxim 

C/ Alberalla amb      
Carretera Vella 01 1,18% 1,07% 2,14% 

C/ Alberalla  amb           
C/ Bages 02 3,82% 1,74% 3,47% 

C/ Alberalla  amb           
C/ Granollers 03 26,86% 3,92% 7,83% 

Rambla que creua el         
C/ Bages 04 0,45% 0,22% 0,44% 

Rambla que creua el         
C/ Bages 05 0,40% 0,21% 0,42% 

Carretera                  
Vella 06 1,42% 1,11% 2,22% 

C/ Granollers amb el 
passatge adjacent línia 07 1,02% 0,41% 0,81% 

Passatge adjacent al   
corredor de la línia 08 0,26% 0,33% 0,67% 

Sota l’eix                  
de la línia 09 33,00% 2,37% 4,73% 

Sota l’eix                  
de la línia 10 82,00% 5,32% 10,64% 

Sota un conductor           
de la línia 11 80,00% 5,03% 10,05% 

Parcel·la adjacent al         
C/ Granollers 12 1,81% 0,50% 1,00% 

Rotonda de la           
Carretera de Martorell 13 1,38% 2,13% 4,26% 

Rotonda del                
C/ de la Pau 14 0,73% 1,59% 3,18% 

Barranc al costat            
de  la línia 15 2,98% 1,59% 3,18% 

 
Taula 4. Comparació amb el reglament 

 
 
Tant el camp elèctric com el magnètic disminueixen a mesura que incrementa la distància entre 
el punt de mesura i la línia, d’acord a la forma d’una campana de Gauss,. Per tal de comprovar-
ho, s’han realitzat una sèrie de mesures al carrer Granollers, en intervals de 5 metres en la 
perpendicular aproximada a la línia. El conductor més baix en aquest punt es troba a una alçada 
d’uns 22 metres. Les mesures obtingudes es recullen a la taula 5. 
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Distància 
(m) 

Camp 
elèctric 
(V/m) 

Camp 
magnètic 

(µT) 
Eix 2940 1,26 
5 2690 1,29 

10 2550 1,23 
15 1970 1,11 
20 1290 0,94 
25 594 0,79 
30 403 0,69 
35 224 0,57 
40 95 0,48 
45 16 0,42 
50 41 0,35 
55 78 0,32 
60 89 0,27 

 
Taula 5. Mesures en intervals de 5 metres, al carrer Granollers 

 
Representant les dades gràficament i suposant la simetria de les mesures respecte l’eix de la 
línia elèctrica, obtenim les següents corbes de camp elèctric i camp magnètic representades a la 
figura 2. 
 

Mesures de camp electromagnètic al carrer Granollers
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Figura 2. Representació gràfica de les mesures de camp electromagnètic al carrer Granollers 
 
 
Tal i com es pot observar, les campanes obtingudes presenten una lleugera distorsió sota l’eix 
de la línia. Això es degut a la disposició dels conductors en l’estructura de la torre, podent 
influir tant sobre el valor màxim del camp resultant a nivell de terra com en el punt on es troba 
aquest màxim. 
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També es pot observar que a partir dels 45 metres la corba de camp elèctric, aquesta torna a 
créixer lleugerament. Això es degut a què la influència de la línia elèctrica ja s’ha perdut i que 
apareixen altres factors, com podrien ser materials enterrats o altres conductors elèctrics 
propers, que distorsionen el camp elèctric que genera la línia elèctrica. 
 

7 RESUM DE RESULTATS 
 
D’acord a la taula 4 i observant els punts on s’han realitzat les mesures en els plànols de l’annex 
A, només en els punts que es troben sota la mateixa línia, en la franja en què els conductors 
passen més a prop del terra, s’obtenen valors elevats de camp elèctric. En tot cas, el camp 
elèctric arriba a valors de l’ordre del 80% del valor màxim permès i el camp magnètic, tant sols 
al 10%. 
 
Els altres punts d’interès on s’han obtingut valors significativament més elevats que la resta són 
també sota la mateixa línia, on els conductors passen a una altura elevada, i a cantonada del 
carrer Alberalla amb el carrer Granollers, on s’hi troba una parcel·la edificada. En aquest cas 
s’han obtingut valors propers al 30% del valor màxim de camp elèctric i entre el 4% i 8% del 
camp magnètic màxim permès. 
 
La resta de mesures són inferiors al 5% del valor màxim permès en camp elèctric i magnètic.  
 

8 CONCLUSIONS 
 
Tots els valors de camp elèctric i camp magnètic es poden considerar segurs atès que les 
mesures obtingudes són molt inferiors als límits recomanats per la reglamentació vigent i pels 
organismes internacionals. 
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