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1. INTRODUCCIÓ 

 

La presència de camps electromagnètics és un fenomen desconegut per gran 

part de la població ja que per entendre’l cal cert grau de coneixements de física 

i de tecnologia. 

 

Els CEM consten de dos components, l’elèctric i el magnètic que avancen en 

l’espai. En la majoria d’investigacions realitzades no s’ha trobat associació 

entre el component elèctric i efectes biològics. En canvi, en nombrosos estudis 

s’han associat efectes en la salut a l’exposició a camps magnètics com ara 

l’augment del risc de càncer. 

 

El cas dels CEM perjudicials emesos per telèfons mòbils és més popular ja que 

tant el govern com el sector periodístic hi han posat més èmfasi i se n’ha parlat 

nombroses vegades per televisió. 

 

 

2. MOTIVACIONS PERSONALS 

 

Els motius que m’han portat a fer aquest treball han sigut el grau de 

desconeixement del tema per part de la població i la poca concordança entre 

estudis i normatives. També el fet que el meu pare treballa en aquest sector, 

així que té coneixements que m’ha pogut transmetre i m’ha facilitat l’accés als 

aparells de mesura necessaris.  

 

 

3. OBJECTIUS 

 

Aquest treball de recerca es centra en els CEM emesos per línies elèctriques 

d’alta tensió en zones habitades. Els objectius principals són: 

 Donar una base teòrica dels conceptes necessaris per comprendre 

aquest projecte. 

 Esbrinar la intensitat de camp magnètic que arriba als habitatges situats 

prop de les línies elèctriques d’alta tensió que passen per la població de 

Navarcles. 

 Un cop mesurat aquest camp, es compararà amb la gran quantitat 

d’estudis, publicacions i normatives vigents. 

 Avaluar per una banda, si es respecten les normatives en les 

instal·lacions de la població de Navarcles, i per una altra, si les mesures 

preses superen els límits aconsellats en els estudis analitzats en aquest 

projecte. 

 Estudiar la possibilitat de protecció enfront els CEM. 
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4. METODOLOGIA 

 

La metodologia que s’ha utilitzat en el treball de camp és la següent: 

 

 Localitzar el recorregut de les línies a mesurar. 

 Establir uns punts i uns horaris de mesura. 

 Realitzar les mesures amb un aparell adequat. 

 Representar gràficament els resultats obtinguts. 

 Comparar els resultats amb els estudis i les normatives. 
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5. BASE TEÒRICA 

  

En aquest apartat es defineixen alguns conceptes bàsics necessaris per a la 

comprensió del projecte així com símbols i unitats utilitzats al llarg d’aquest. 

 

5.1 Glossari d’unitats 

 

Símbol Unitat Magnitud 

m Metre Longitud 

s Segon Temps 

H Henry Inductància elèctrica 

N Newton Força 

A Ampere Intensitat de corrent elèctric 

C Coulomb Càrrega elèctrica 

V Volt Voltatge elèctric 

Hz Hertz Freqüència 

T Tesla Densitat de flux magnètic o Inducció magnètica 

Av Ampere-Volta 
Força magnetomotriu. Producte del nº d’espires 

d’una bobina pels ampers que la travessen 

Wb Weber Flux magnètic 

 

 

5.2 Càrrega elèctrica 

 

La matèria és el resultat d’agrupació d’àtoms. Els àtoms estan constituïts pel 

nucli, format per protons i neutrons, i al voltant d’aquest nucli orbiten els 

electrons. 

 

La càrrega elèctrica es denomina per la lletra Q i la seva unitat és el Coulomb 

que es representa amb la lletra C. 

Els electrons tenen una càrrega negativa de 1’602 · 10-19 C, mentre que els 

protons tenen una càrrega també de 1’602 · 10-19 C però positiva. Els neutrons 

són elèctricament neutres. 
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La càrrega elèctrica total d’un cos serà un múltiple enter de la càrrega de 

l’electró. Les càrregues de mateix signe es repel·leixen entre si, mentre que les 

de signes contraris s’atrauen. 

 

Generalment els cossos materials són neutres, és a dir, tenen tantes càrregues 

positives com negatives. Si un cos perd electrons, quedarà carregat 

positivament, i si n’adquireix, quedarà carregat negativament. 

 

 

5.3 Conductivitat elèctrica 

 

La conductivitat elèctrica és la capacitat que té un material de permetre el pas 

del corrent elèctric a través d’ell mateix. 

 

Es representa amb la lletra grega  σ i les seves unitats són els [S/m]. 

 

Matemàticament es representa mitjançant la fórmula: 

 

 

      Eq. 1 

 

 

J= Densitat de corrent de conducció 

E=Camp elèctric 

 

Els materials conductors són aquells que deixen passar amb facilitat el corrent 

elèctric. En general, els metalls en són un bon exemple. 

Els materials aïllants, en canvi, són els que s’oposen o dificulten el pas del 

corrent com per exemple la fusta i els plàstics. 
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5.4 Corrent elèctric 

 

El corrent elèctric és el pas d’electrons a través d’un material entre dos punts a 

diferent voltatge.  

 

La intensitat del corrent (I)  és la quantitat de càrrega (Q)  per cada unitat de 

temps. 

S’expressa en [C/s], unitat que es denomina Ampere [A]. 

 

El corrent elèctric pot ser: 

- Continu: Els electrons es mouen en un sol sentit, del pol negatiu al pol 

positiu. És el generat per piles, bateries i cèl·lules fotovoltaiques. 

- Altern:  Els electrons canvien el sentit del moviment. És generat per un 

alternador i la seva producció té lloc a les centrals elèctriques. 

 

 

5.5 Voltatge 

 

També denominat tensió o diferència de potencial, és una magnitud física que 

es defineix com a energia que experimenta una càrrega positiva per ser 

transportada d’un punt a un altre. 

 

Es mesura en Volts que equivalen a amperes per ohms (A·Ω) 

 

 

5.6 Camp electromagnètic 

 

Un camp electromagnètic és un camp físic produït per la presència de cossos 

carregats elèctricament que s’estén a través de l’espai i afecta el comportament 

dels objectes. 

És la combinació d’un camp elèctric i un de magnètic.  
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El camp elèctric el produeixen les càrregues estacionàries i té origen a les 

diferències de voltatge. Es representa amb la lletra E i es mesura en [N/C] o en 

[V/m]. 

 

El camp magnètic el produeixen les càrregues en moviment (intensitat), per 

tant el seu origen són els corrents elèctrics. Actualment es representa amb la 

lletra B i es mesura en Tesles [T] que equivalen a [V·s/m2]. 

 

La propagació d’aquests camps s’anomena radiació electromagnètica, el 

camp elèctric i el magnètic són perpendiculars entre si i perpendiculars a la 

direcció de propagació tal com mostra la següent il·lustració: 

 

Fig. 1: Representació gràfica del component magnètic i l’elèctric d’un camp electromagnètic. 
Font: Wiquipèdia. 

 

 

Aquesta radiació pot ser de dos tipus en funció del seu efecte sobre els éssers 

vius, que dependrà sobretot de la seva freqüència1. 

 

- Radiació ionitzant: Té una freqüència prou gran com per ionitzar els 

àtoms o molècules exposats . Són capaces de modificar l’estructura 

química de les substàncies i produir efectes com la modificació de l’ADN 

de les cèl·lules. 

                                            
1
 Freqüència: Nombre de vegades que es repeteix un cicle (una longitud d’ona) per cada unitat 

de temps. Unitat de mesura: Hertz 
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- Radiació no ionitzant: No tenen suficient freqüència com per provocar la 

ionització dels materials exposats ni modificar l’ADN. 

 

 

5.7 Permeabilitat magnètica 

 

La permeabilitat magnètica és la capacitat que té un material per atreure i fer 

passar camps magnètics a través seu, també es pot dir que és el grau de 

magnetització d’un material en resposta a un camp magnètic. 

 

Es representa amb la lletra grega μ i les seves unitats són els [H/m] o els [N/A2] 

 

La permeabilitat magnètica relativa (μr) compara l’absoluta del material (μ) amb 

la del buit (μ0 = 4π × 10−7 T·m/A): 

 

 

    
 

  
 Eq. 2 

 

 

5.8 Reluctància 

 

La reluctància és la capacitat d’un material d’oposar-se al pas del flux magnètic 

tenint en compte l’àrea i la longitud de material utilitzat. La seva unitat és 

[Av/Wb], es representa amb la  lletra ℛ i es calcula amb la fórmula següent: 

 

ℛ   
 

 
 
 

 
 Eq. 3 

 

 

L = longitud del material 

A = àrea del material 

µ = permeabilitat magnètica absoluta del material 
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Fig. 2: Gàbia de faraday. Font pròpia. 

Fig. 3: Gàbia de Faraday. Font pròpia. 

Fig. 4: Gàbia de Faraday. Font pròpia. 

5.9 Gàbia de faraday 

 

Deu el seu nom al seu descobridor, el científic Michael Faraday que la va 

inventar l’any 1836 per demostrar la llei de Gauss2 . 

Es tracta d’una estructura o recinte 

tancat construït de material 

conductor en equilibri electrostàtic3. 

 

Quan la caixa metàl·lica es col·loca 

en presència d’un camp elèctric 

extern, les càrregues positives es 

queden quietes mentre que les 

negatives es mouen en direcció 

contrària al camp, un dels costats 

queda carregat negativament i 

l’altre positivament. 

 

 

Aquest desplaçament fa que es creï 

un camp elèctric de sentit contrari al 

camp extern, i així el camp elèctric 

total a l’interior del conductor és nul. 

Com que dins la caixa no hi ha 

camp, cap càrrega pot travessar-la. 

 

 

 

                                            
2
 Llei de Gauss: El flux elèctric total en una superfície tancada es zero. 

3
 Conductor en equilibri electrostàtic: Quan a un sòlid conductor carregat amb una certa càrrega 

se’l deixa prou temps, arriba a una situació d’equilibri electrostàtic en el qual no hi ha moviment 
de càrregues, i al seu interior el camp elèctric és nul. 
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5.10 Dissenys d’estudis 

 

S’entén per disseny d’estudi el conjunt de procediments, mètodes i tècniques 

pels quals, en una investigació, es recull una informació i s’analitzen els 

resultats. 

A continuació s’exposen alguns tipus d’estudis citats en aquest projecte: 

 

- In vivo: L’experimentació es realitza en un teixit viu. Ho són, per 

exemple, les proves amb animals i els assaigs clínics. 

 

- In vitro: Tècnica que es tracta de dur a terme un determinat experiment 

en un tub d’assaig o en un ambient controlat fora d’un organisme viu. 

 

- Epidemiològics: Són estudis realitzats a poblacions humanes que 

intenten relacionar determinats efectes sobre la salut amb una causa. 

Alguns exemples són els estudis de casos i controls: 

 

Estudi de casos i controls: Tipus d’estudi epidemiològic en el qual es 

selecciona un grup d’individus que tinguin una malaltia i un altre 

d’individus que no la tenen. Posteriorment es comparen els dos grups 

buscant la presència de l’exposició que es considera associada a la 

malaltia. 

 

Paràmetres d’estimació estadística: 

 

Risc relatiu (RR): Paràmetre d’estimació estadística, és la proporció de la 

probabilitat de l’esdeveniment que ocorre a un grup exposat a un factor 

determinat respecte a un grup no exposat. 

 

 

   
                     

                        
 Eq. 4 
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Risc d’oportunitats o Odds Ratio (OR): Paràmetre d’estimació estadística, 

és el quocient de les oportunitats de sofrir un esdeveniment d’un grup 

exposat a un factor entre les oportunitats d’un grup no exposat. Les 

oportunitats de cada grup es calculen mitjançant el quocient entre els 

individus que han estat afectats i els que no. 

 

 

   
                                     ⁄

                                           ⁄
 Eq. 5 

 

 

 

6. INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ 

 

La infraestructura elèctrica d’alta tensió està formada per un conjunt de línies 

de transport elèctric que constitueixen una malla que cobreix tot el territori per 

tal de subministrar l’energia des de les centrals de generació. 

 

Una línia elèctrica aèria de transport a alta tensió consisteix en una sèrie de 

torres metàl·liques que sostenen cables conductors per on flueix l’energia 

elèctrica. 

 

Una de les dades que caracteritzen millor les línies és el voltatge. Durant el 

transport, s’eleva per tal de disminuir les pèrdues, que depenen de 

l’escalfament per l’efecte joule i per tant de la intensitat de corrent que travessa 

el cable. A l’augmentar el voltatge es redueix la intensitat. Els voltatges de les 

línies d’alta tensió varien entre els 30 i 400 kV. 

 

Les línies elèctriques d’alta tensió consten de tres cables, per això es diu que 

són trifàsiques. Les línies acostumen a tenir 1 o 2 circuits però en poden tenir 

més. Les torres poden ser de diferents tipus, a continuació se’n mostren 

alguns. 

 

 



Treball de Recerca: CEM en Línies Elèctriques d’Alta Tensió 
  

16 
 

 

Fig. 5: Tipus de torres elèctriques 
Font: http://www.euitt.upm.es 

  

 

L’altura mínima dels cables respecte al terra ve determinada pel Reglament de 

Línies Elèctriques d’Alta Tensió a partir d’aquesta fórmula:  

 

 

Altura mínima en metres=           Eq. 6 

 

 

U = Voltatge en kV 

L’alçada ha de ser d’un mínim de 6 metres. 

 

La intensitat que passa per la línia no és constant, sinó que depèn de la 

demanda energètica que hagi de cobrir en cada moment. 

 

Segons el tipus d’instal·lació que subministra, les hores punta i hores vall 

variaran. Si la línia alimenta instal·lacions industrials o de serveis, les hores 

punta de consum seran sobretot en dies laborables. En el cas d’estar 

subministrant electricitat al sector domèstic, les hores de major demanda seran 

a les tardes de dies laborables, i puntualment, dies com per exemple de partit 

de futbol. 

 

Per altra banda, en hores vall, la línia pot estar subministrant una central de 

bombeig per aprofitar energia sobrant, o estar venent energia a altres països. 

Horitzontal 
Vertical 

(1 circuit) 

Vertical 

(2circuits) 

Delta 

http://www.euitt.upm.es/
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El consum també varia molt segons l’època de l’any i els dies de la setmana. La 

companyia Red Eléctrica Española (REE) proporciona informació de la 

demanda elèctrica al llarg del temps, a la seva web (www.ree.es). 

 

A l’hivern, el consum és notablement més elevat que a l’estiu, a continuació es 

mostra un gràfic del consum al mes de gener on el consum màxim va ser de 

39558 MW, seguit d’un del mes de juliol, on el consum màxim va ser de 37104 

MW. 

 

 

 

 

 

7.   

Fig. 6: Gràfic de demanda elèctrica a Espanya el mes de gener de 2013. Font: Red Eléctrica Española (www.ree.es). 
Modificacions pròpies. 

Demanda 

màxima: 

Fig. 7: Gràfic de demanda elèctrica a Espanya el mes de juliol de 2013. Font: Red Eléctrica Española (www.ree.es). 
Modificacions pròpies. 

Demanda 

màxima: 

37104 MW 
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Al limitar la visió dels gràfics a una setmana, podem observar que uns dies hi 

ha més demanda que d’altres, el gràfic de la Fig. 8 mostra la setmana del 2 al 8 

de setembre de 2013.  

 

Es pot veure que les hores punta de la demanda a Espanya són les 13h i les 

21h i el consum és més elevat els dies laborables que els caps de setmana: 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 8: Gràfic de demanda elèctrica a Espanya del 2 al 8 de juliol de 2013. Font: Red Eléctrica Española (www.ree.es). 
Modificacions pròpies 

DILLUNS        DIMARTS      DIMECRES       DIJOUS       DIVENDRES     DISSABTE     DIUMENGE 

13h 
13h 

13h 

13h 

13h 13h 13h 

21h 
21h 

21h 

21h 

21h 

21h 

21h 



Treball de Recerca: CEM en Línies Elèctriques d’Alta Tensió 
  

19 
 

7. CÀLCUL DE CAMP MAGNÈTIC EN LÍNIES ELÈCTRIQUES 

D’ALTA TENSIÓ 

 

L’expressió per calcular B en un conductor elèctric és: 

 

  
  

  
 
 

 
 Eq. 7 

 

I = Intensitat del corrent elèctric 

μ0 = Permeabilitat magnètica del buit ( 4π × 10−7   T·m/A ) 

d = distància al conductor 

 

S’utilitza la permeabilitat magnètica del buit perquè és molt semblant a la de 

l’aire. 

 

7.1 Mesura del camp magnètic d’un sol conductor 

 

Si representem gràficament l’expressió d’Eq. 7 amb una intensitat de 100 A ens 

dóna com a resultat la gràfica següent: 

 

 

Fig. 9: Representació gràfica del camp magnètic d’un conductor amb una Intensitat de 100A 
Font pròpia, Annex VIII. 
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7.2 Mesura del camp magnètic d’una línia trifàsica 

 

L’equivalent al gràfic de la Fig. 9 en línies elèctriques d’alta tensió trifàsiques 

que es pot trobar en bibliografies referents a aquest tema és: 

 

 

Fig. 10: Representació gràfica del camp magnètic en una línia trifàsica 
Font: http://www.pce-iberica.es 

 

 

Es pot observar que prop de la distància 0m. la 

corba en un cas trifàsic el pendent disminueix a 

causa de la interacció dels tres conductors. 

Tal i com s’ha dit més amunt, les línies 

elèctriques d’alta tensió estan constituïdes per 

tres conductors recorreguts per tres corrents 

desfasats 120°. El camp electromagnètic 

generat per aquests corrents és una magnitud 

vectorial que té el mateix desfasament de 120º.  

 

 

 

 

 

120° 120° 

120° 

A 

B 
C 

Fig. 11:Representació vectorial de tres 
camps desfasats 120º. Font pròpia. 

120° 

A B C 

Fig. 12: Representació temporal de tres camps electromagnètics desfasats 120º. Font pròpia. 

http://www.pce-iberica.es/
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5m 

Fig. 13: Representació de la distància entre punts de 
mesura. Font pròpia. 

Quan es mesura el camp magnètic a una certa distància d’una línia elèctrica, el 

que en realitat s’està mesurant és la suma vectorial dels tres camps. 

 

Si els tres camps fossin iguals, la suma vectorial seria 0. Com que la distància 

des del punt de mesura a cada un dels conductors és diferent, el camp generat 

per cada un d’ells també ho és, i per tant, en la suma vectorial no s’anul·len. 

 

 

7.3 Mètode experimental per deduir la corba de camp magnètic sota una 

línia trifàsica 

 

A la UPC4 de Terrassa, es realitzen experiments en els quals s’intenta reproduir 

a petita escala un sistema trifàsic per representar-ne els gràfics. 

 

Per fer-ho els estudiants connecten tres cables conductors alimentats per una 

font trifàsica regulable a una càrrega trifàsica. Aquests cables se sostenen 

gràcies a dos suports de fusta de manera que pengen simulant una línia 

elèctrica tal i com es mostra a la foto de la Fig. 14. 

 

 

 

                                            
4
 Universitat Politècnica de Catalunya. Edifici EET (Escola d’Enginyeria de Terrassa). 
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Càrrega trifàsica 

 

Fig. 14: Imatge de l'experiment realitzat. Font: Miquel Tost Candel, estudiant d'Enginyeria Elèctrica. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15: Representació del circuit trifàsic. Font pròpia. 

 

 

Les mesures es realitzen a diferents distàncies tal i com es faria en el cas d’una 

línia d’alta tensió. 

 

Les dades proporcionades per l’estudiant d’Enginyeria Elèctrica Miquel Tost 

Candel s’exposen a continuació. 

  

Distància a la fase 
central(m.) 

0 27,5 55 82,5 110 137,5 165 192,5 220 247,5 

Camp 
magnètic (µT) 

3,12 3,89 3,23 1,65 0,775 0,46 0,3 0,22 0,18 0,16 

 
Fig. 16: Taula de resultats. Font: Miquel Tost Candel, estudiant d'Enginyeria Elèctrica 
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La representació gràfica dels resultats de les mesures en aquest experiment va 

ser la següent: 

 

 

Fig. 17: Representació gràfica de les dades de la taula Fig. 16. 
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Fig. 18: Valors màxims de camp electromagnètic permesos. Font: Article de recomanació del consell de la 
Unió Europea, 1999. 

8. NORMATIVES DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS 

 

A Espanya, la normativa principal va ser presentada el 1999, on es defineixen 

els límits de camp magnètic en situacions generals, seguint les recomanacions 

del consell de la Unió Europea. El 2004 es va presentar una modificació de la 

normativa on s’incloïen normes independents per a treballadors exposats a 

camps electromagnètics. 

 

 

8.1 Interpretació de la normativa de 1999 

 

La taula mostra per cada rang de freqüència, el major grau d’inducció 

magnètica permesa. En el cas de les línies elèctriques d’alta tensió a Espanya, 

la freqüència és de 50Hz o 0,05 kHz. 

 

Segons la taula de la Fig. 18, les freqüències entre 0,025 i 0,8 kHz els 

correspon una inducció magnètica de  5/f, per tant: 

 

5/0’05 = 100 µT 



Treball de Recerca: CEM en Línies Elèctriques d’Alta Tensió 
  

25 
 

8.2 Canvis en la normativa de 2004 

 

En el cas d’una persona exposada a camps electromagnètics en ambient de 

treball, els valors màxims permesos d’exposició magnètica augmenten respecte 

les normatives de 1999 per el públic en general. A les línies elèctriques de 

0,05kHz de freqüència els correspon una inducció magnètica de 25/f , la qual 

cosa suposa un augment de 5 vegades el permès en habitatges: 

 

25/0,05 = 500 µT 

  

Fig. 19: Valors màxims de camp electromagnètic permesos. Font: Modificació de la recomanació de 1999 
del consell de la Unió Europea, 2004 
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9. PUBLICACIONS I INFORMES: LA SALUT I ELS CEM 

 

L’any 1979 Wertheimer i Leeper van informar d’un excés de mortalitat per 

càncer en nens que vivien en cases exposades a camps electromagnètics 

elevats. Tres anys més tard Milharn va informar que persones en llocs de 

treball potencialment exposats a camps electromagnètics podrien tenir un risc 

més elevat de leucèmia. Aquests dos informes van formar la base per a la 

hipòtesi que l’exposició a camps electromagnètics de baixa freqüència pot 

influir en l'origen de càncer. Precedides per aquests informes, des dels anys 

vuitanta fins l’actualitat, s’han fet una gran quantitat d’investigacions tractant 

d’aprendre més entre la relació dels CEM i la salut. 

 

Avui en dia, es poden trobar tant estudis que troben evidències d’efectes 

perjudicials per la salut com altres que neguen l’existència de perill. 

 

En aquest projecte s’han analitzat i classificat algunes publicacions i estudis 

segons la seva posició. 

 

 

9.1 Informes que neguen que la radiació electromagnètica afecti la salut: 

 

INFORME IBERDROLA, ANY 2008 

 

Aquest informe va ser presentat per la companyia elèctrica Iberdrola l’any 2008 

i defensa que per sota els 100µT els camps electromagnètics no suposen cap 

perill conegut per a la salut. 

 

“La Comunidad Científica piensa hoy, que los campos magnéticos ambientales 

de 50 hertzios, originados por la corriente eléctrica de suministro de energía, 

cuando son inferiores a 100 microteslas, no suponen ningún efecto 

nocivo conocido sobre la salud.” 
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“...la conclusión de la Comunidad, representada por las instituciones de 

prestigio en la materia, es que las débiles pruebas que parecían indicar la 

existencia de algunos efectos nocivos por la acción de campos 

electromagnéticos de 50 Hz. inferiores a 100 microteslas, no son tales 

pruebas.” 

 

 

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM D’ESPANYA 

 

El Ministeri de Sanitat i Consum d’Espanya va publicar un informe l’any 2001 

explicant que els CEM no ocasionen efectes adversos, i l’any 2003 en va treure 

un altre dient que tot i uns petits indicis de respostes cel·lulars davant 

l’exposició a camps electromagnètics, les proves no es consideren suficients 

com per modificar les lleis d’exposició als CEM. 

 

- INFORME 2001 

“la exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos 

adversos para la salud, dentro de los límites establecidos en la 

Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión 

Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición del público a campos 

electromagnéticos de 0 Hz. a 300 GHz.” 

 

 

- INFORME 2003 

“Estudios en células: Aunque la mayoría de los estudios in vitro no 

han revelado efectos de niveles atérmicos de exposición, algunos 

trabajos recientes llevados a cabo con métodos avanzados, han 

mostrado indicios de respuestas celulares (cambios en la 

fosforilación de proteínas o inducción de micronúcleos).” 

 

“Actualmente, no existen razones científicas o sanitarias suficientes 

que justifiquen una modificación de los límites de exposición a los CEM” 
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9.2 Informes que afirmen que la radiació electromagnètica afecta la salut: 

 

ESTUDI DE L’INSTITUT KAROLINSKA 

 

“Magnetic fields and cancer in people residing near Swedish high voltage power 

lines”, publicat l’any 1992 per Maria Feychting i Anders Ahlbom, professors 

d’epidemiologia a  la universitat de medicina  Karolinska Institutet de Suècia. 

 

L’objectiu d’aquest estudi va ser provar la hipòtesi que l’exposició a camps 

magnètics generats per les línies d’alta tensió incrementa la incidència de 

càncer. En particular, l’estudi va investigar casos de leucèmia i tumors 

cerebrals, entre altres càncers en infants. 

 

L’estudi es va dissenyar com a estudi de casos i controls, en base a la població 

composta per totes les persones que han viscut a menys de 300 metres de 

línies de 220 i 400 kV de Suècia entre l’any 1960 i el 1985. 

 

En el cas de la leucèmia infantil, el risc relatiu (RR) es va estimar a 2,7 ( IC del 

95%: 1,0-6,3)5 per un nivell d’exposició de 0,2 µT i a 3,8 (IC del 95%: 1,4-9,3) 

per exposicions a 0,3 µT. 

 

En adults, els RR per la LMC6 i la LMA7 en nivells d’exposició de 0,2 µT van ser 

estimats a 1,7 (IC del 95%: 0,8-3,5) i 1,7 (IC del 95%: 0,7-3,8) respectivament. 

 

 

INFORME OMS 

 

L’Organització Mundial de la Salut va publicar l’any 2001 els resultats d’estudis 

realitzats per l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer amb els 

quals van arribar a la conclusió que els CEM són possiblement cancerígens per 

a les persones.  

                                            
5
 IC: Interval de confiança: Números entre els quals s’estima que estarà cert valor amb una 

determinada probabilitat d’encert. 
6
 LMC: Leucèmia mieloide crònica 

7
 LMA: Leucèmia mieloide aguda 
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- AVALUACIÓ DE LA IARC (Agència Internacional per a la Investigació 

del Càncer) 

“En Junio del 2001, un grupo de trabajo de expertos científicos de la 

IARC revisaron estudios  relacionados a la carcinogenicidad de los 

campos eléctricos y magnéticos estáticos y de ELF. Usando la 

clasificación estándar de la IARC que pesa las evidencias de estudios en 

seres humanos, en animales y de laboratorio , los campos magnéticos 

ELF fueron clasificados como posiblemente carcinógenos a los 

seres humanos, basados en estudios epidemiológicos de leucemia en 

niños.” 

 

 

PUBLICACIÓ FUNDACIÓ TERRA, ANY 2000 

 

El document “Perspectiva ambiental” de la Fundació Terra explica de manera 

teòrica aspectes sobre els camps electromagnètics. 

 

He trobat important el fragment d’aquesta publicació on explica els canvis en 

l’activitat cerebral i els bioritmes: 

 

Les diferents ones cerebrals que mantenen el nostre cos en funcionament tot el 

dia són un reflex de l’activitat mental. 

 

La majoria dels bioritmes que regulen les funcions dels organismes formen part 

de l’herència genètica i poden veure’s alterats per factors externs, com la 

radiació electromagnètica. Una modificació externa de les ones endògenes pot 

repercutir en el metabolisme i les diverses funcions vitals com la respiració, el 

ritme cardíac i la producció de melatonina, la hormona que regula el ritme del 

son i intervé en el manteniment de les defenses immunitàries contra el càncer. 

  



Treball de Recerca: CEM en Línies Elèctriques d’Alta Tensió 
  

30 
 

ALTRES ESTUDIS 

 

La Fig.20 mostra una compilació d’estudis fins el 1999 sobre la relació entre la 

leucèmia infantil i els CEM, cadascun amb el “odds ratio” que va resultar. Es 

pot veure que en una gran majoria el valor de l’OR augmenta 

considerablement. 

 

Fig. 20: Compilació d’estudis epidemiològics en relació al càncer infantil i els CEM. 
Font original: ANGELILLO, I.F ; VILLARI, P.  Residential exposure to electromagnetic fields and 

chilhood leukaemia: a meta-analysis. Bulletin of the World Health Organization, 1999 
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10. ENTREVISTA  

 

Dr. Emilio Mayayo Artal 

Servei Anatomia Patològica de L’Hospital Joan XXIII de Tarragona i Professor 

de la Universitat Rovira i Virgili de Reus. 

 

“La tecnologia està avançant molt i les lleis estan antiquades, s’ha 

d’aplicar el principi de la precaució.” 

 

En què es basen els estudis per saber si els símptomes són culpa de les 

radiacions? 

 

Es realitzen diferents tipus d’estudis, en aquest cas els més utilitzats són: 

Els “in vitro”, que es realitzen sobre cèl·lules aïllades en plaques o tubs 

d’assaig. Els “in vivo”, que es realitzen sobre animals. I els estudis 

epidemiològics, que estudien la població sotmesa. 

 

Als diferents estudis es pot veure que els CEM indueixen alguns canvis 

biològics. Està clar que els agents físics afecten al funcionament de 

l’organisme, un exemple n’és la magnetoteràpia8. 

 

Quins factors fan que una persona sigui més vulnerable a la radiació? 

 

Cada organisme funciona d’una manera diferent, tal i com passa amb les 

al·lèrgies o els afectes del tabac, una persona pot ser més o menys sensible a 

un agent, per tant existeix una predisposició genètica. 

 

La radiació electromagnètica pot afectar la reproducció de les cèl·lules, que 

succeeix sobretot durant la infantesa per això s’ha d’intentar col·locar les 

escoles en les anomenades “àrees blanques”, on la radiació sigui mínima. 

 

 

                                            
8
 Magnetoteràpia: Considerada una pseudociència, és una pràctica que implica l’ús de camps 

magnètics sobre el cos com a tractament de dolors causats per inflamacions. 
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Quins símptomes o danys poden provocar? 

 

Els CEM poden afectar les estructures més febles del cos, així doncs es 

produeixen canvis immunològics i hormonals com en el cas de la melatonina. 

 

Es poden observar símptomes lleus com els de la “Síndrome microones”, que 

són fatiga, estrès, irritabilitat, nàusees, insomni, vertigen, etc. Aquests 

símptomes afluixen fins a desaparèixer si la persona deixa d’exposar-se a la 

radiació. 

 

Un exemple n’és la Torre Agbar de Barcelona, un alt percentatge de 

treballadors mostraven aquests símptomes i també lipoatròfia semicircular. 

 

Altres danys, més greus, són els càncers, bastants casos de CEM estudiats 

són casos de leucèmia. 
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11. AÏLLAMENT DE CAMPS MAGNÈTICS 

 

Tal i com s’ha exposat anteriorment (Base teòrica, pàg.10), els CEM estan 

formats per un component elèctric i un component magnètic. 

 

Si el que es vol és protegir un espai del camp elèctric, calen materials 

conductors d’aquest, com es fa en la caixa faraday. En el cas del camp 

magnètic necessitarem doncs, materials conductors de camp magnètic, i així, el 

camp passarà per aquests materials, i no travessant l’espai. 

 

La característica que determina en quina mesura deixa passar un camp 

magnètic un determinat material són la permeabilitat magnètica i 

conseqüentment, la reluctància. 

 

Els materials necessaris hauran de tenir una permeabilitat magnètica alta. La 

següent taula mostra una comparació de permeabilitats relatives d’alguns 

materials: 

 

Material (en làmines) Permeabilitat relativa (µr) 

Ferro 200 

Permalloy 45 (45 Ni - 55 Fe) 2500 

Mumetall (75 Ni - 5 Cu - 2 Cr - 18 Fe) 20000 

Supermalloy (79 Ni - 5 Mo - 15 Fe - 0,5 Mn) 100000 

Fig. 21: Permeabilitats magnètiques d’alguns materials 

 

 

El problema que sorgeix per poder protegir de possibles camps 

electromagnètics un habitatge, és el preu d’aquests materials, que acostumen a 

ser aliatges bastant cars. 

 

L’empresa Radiansa9 ven folis de mumetall en rotllos de 0,1 mm de gruix i 15 

cm. d’ample a 100€ cada metre. 

                                            
9
 Radiansa: Empresa dedicada a la protecció contra les radiacions electromagnètiques. Web: 

www.radiansa.com  
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12. CAS D’ESTUDI: MESURA DELS CEM DE LES LÍNIES 

D’ALTA TENSIÓ DE NAVARCLES 

 

El treball de camp del projecte ha consistit en mesurar els camps magnètics 

que emeten les dues línies d’alta tensió , una de 25 kV (Línia A). I l’altra de 110 

kV (Línia B), que passen per la població de Navarcles.  

 

 

12.1 Situació geogràfica  i informació demogràfica de Navarcles 

 

Població: Navarcles 

Codi postal: 08270 

Comarca: Bages 

Província: Barcelona 

Comunitat Autònoma: Catalunya 

 

Superfície: 5,53km² 

 

Població: 5973 habitants (any 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línia A 

Carrer Pedraforca 

Habitants aproximats: 41 

 

 

Línia B 

Avinguda Generalitat 

Habitants empadronats: 164 

  

Fig. 22: Situació de Navarcles al mapa de Catalunya. 
Font: http://www.baldufa.com 

Fig. 23: Situació de les línies estudiades al mapa de Navarcles. 
Font: Google Maps, edició pròpia. 

http://www.baldufa.com/
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Fig. 24: Fotografia de la línia A 
  
 

 

Fig. 25: Fotografia de la línia B 
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12.2 Horaris escollits per les mesures: 

 

Les mesuren han estat realitzades a les 10:30h i 23:00h dels dies 10 i 11 de 

juliol de 2013. 

 

El motiu pel qual s’han escollit aquestes hores és que a mig matí d’un dia 

laborable és una hora punta de consum elèctric ja que les fàbriques i comerços 

estan actius, i així es pot mesurar el nivell màxim de camp magnètic que pot 

emetre. També es va decidir fer una mesura a la nit perquè és una hora en la 

qual la gent és a casa i algunes línies estan actives durant la nit.  

 

Hauria estat ideal poder fer mesures freqüents durant un període de temps més 

llarg, però en aquest treball no ha estat possible.  

 

 

12.3 Situació dels punts de mesura respecte la línia: 

 

Cada línia ha estat mesurada des de 4 distàncies diferents (0, 5, 10 i 15 

metres) tal com es mostra al següent dibuix: 

 

 

 

  
d1 

d2 

d3 

d4 
d1 = 0m. 

d2 = 5m. 

d3 = 10m. 

d4 = 15m. 

 
Fig. 26: Esquema dels punts de mesura. Font pròpia. 
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12.4 Aparell de mesura 

 

Per fer les mesures de camps magnètics 

necessàries per aquest projecte, he 

utilitzat el mesurador TES-1393 prestat 

per l’Escola d’Enginyeria de Terrassa 

(UPC). Aquest aparell disposa d’una 

sonda que mesura en els tres eixos de 

l’espai, per determinar la radiació 

electromagnètica de transformadors, 

televisors, motors, línies elèctriques, etc. 

 

Especificacions tècniques: 

  

Abast 20/200/2000 mili Gauss 

Resolució 
0,01/0,1/1 mili Gauss 

0,001/0,01/0,1 micro Tesla 

Nombre d’eixos 3 

Ample de banda 30 Hz a 2000Hz 

Precisió 

±(3% + 3d) de 50Hz a 60Hz 

±(5% + 3d) de 40Hz a 200Hz 

-3dB a 30Hz de 30Hz a 2000Hz 

Datalogger 999 lectures 

Temps de mostreig Aprox. 0,5 segons 

Bateria 6 peces mida AAA de 1,5V 

Durada de la bateria Aprox. 100 hores 

Temperatura i humitat de 

funcionament 

0°C a 50°C per sota de 80% HR 

Temperatura i humitat 

d’emmagatzematge 

-10°C a 60°C per sota de 70% HR 

Pes Aprox. 165g 

Dimensió 154x72x35 mm 

Fig. 28: Taula de característiques del TES-1393, Font: http://www.tes.com.tw/1393 

 

 

Fig. 27: TES-1393 
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12.5 Resultats obtinguts: 

 

Els resultats de les mesures del camp magnètic en µT de la línia A són els 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camp magnètic (µT) 

 
Dimecres 10/07/2013 Dijous 11/07/2013 

Distància 
(m) 

Matí 
10:30h 

Nit 
23:00h 

Matí 
10:30h 

Nit 
23:00h 

0 0,26 0,27 0,24 0,23 

5 0,22 0,22 0,21 0,20 

10 0,17 0,18 0,17 0,16 

15 0,13 0,14 0,13 0,12 

Taula 1:Resultats de les mesures de la línia A 

 

 

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0 5 10 15

B (µT) 

Distància (m.) 

Dimecres 10/07/2013 a
les 10.30h

Dimecres 10/07/2013 a
les 23:00h

Dijous 11/07/2013 a les
10:30h

Dijous11/07/2013 a les
23:00h

Fig. 29: Resultats de les mesures de la línia A 



Treball de Recerca: CEM en Línies Elèctriques d’Alta Tensió 
  

39 
 

Els resultats de les mesures del camp magnètic en µT de la línia B són els 

següents: 

 

 

 Camp magnètic (µT) 

 
Dimecres 10/07/2013 Dijous 11/07/2013 

Distància 
(m.) 

Matí 
10:30h 

Nit 
23:00h 

Matí 
10:30h 

Nit 
23:00h 

0 1,05 0,45 1,51 0,53 

5 0,99 0,37 1,40 0,50 

10 0,75 0,28 1,08 0,39 

15 0,46 0,21 0,73 0,25 
Taula 2: Resultats de les mesures de la línia B 

 

 

 

Fig. 30 Resultats de les mesures de la línia B 
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12.6 Conclusions de les mesures 

 

Després d’analitzar les dades subministrades, es conclou que aproximadament 

205 persones de la població de Navarcles viuen enfront d’una línia d’alta tensió. 

De l’estudi realitzat en aquest treball de recerca es dedueix que: 

 Els 164 habitants de l’Av. Generalitat poden estar sotmesos a un camp 

magnètic de fins a 0,73µT. 

 Els 41 habitants del carrer Pedraforca poden estar sotmesos a un camp 

magnètic de fins a 0,14µT. 

 

S’ha comprovat que les línies estudiades compleixen les normatives vigents a 

Espanya, que estableixen com a nivell màxim 100µT. Tal i com s’ha exposat en 

alguns estudis referents a l’impacte dels CEM sobre la salut, com per exemple 

el de l’institut de Karolinska, es constata que un camp magnètic pot tenir 

efectes biològics a llarg termini a partir de 0’2µT. Per tant, es pot arribar a la 

conclusió que segons aquests estudis els 164 habitants de l’Av. Generalitat 

tenen un risc més elevat de patir una malaltia produïda per els CEM que la 

resta de la població de Navarcles. 

 

 

13. CONCLUSIONS PERSONALS 

 

Durant la realització del treball, he hagut de llegir molta informació i articles 

sobre els afectes biològics provocats per camps electromagnètics. He pogut 

comprovar que les opinions respecte aquesta qüestió es divideixen en dos 

grups amb idees totalment oposades. 

 

Tot i així, després d’haver consultat una quantitat considerable d’estudis 

realitzats per institucions de prestigi científic, personalment crec que els CEM 

poden afectar la salut de les persones. Penso que s’hauria d’haver pres més 

precaució en dissenyar la infraestructura elèctrica, ja que ara és difícil de 

modificar, i caldria tenir-ho en compte per a futures instal·lacions. 
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Després de l’entrevista amb el Doctor Emilio Mayayo Artal, m’he adonat que els 

metges que volen estudiar aquest problema tenen dificultats per aconseguir 

recursos per a les seves investigacions. Crec que a les administracions no els 

interessa que es realitzin aquestes investigacions. En parlar-ne amb 

l’ajuntament de Navarcles em vaig adonar que no són conscients d’aquest 

problema i que no n’han fet cap estudi o mesura. El que més em sorprèn és 

que després de parlar amb ells, continuen sense mostrar-hi interès. 
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