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I. INTRODUCIÓN  

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo clasifica o ambito de planeamento 

S-80-R Macal como solo urbanizable delimitado definindo  os seus condicionamentos 

básicos respecto dos usos autorizados e a súa intensidade e aproveitamento. O seu 

desenvolvimento, polo tanto, se fara mediante a redaccion dun Plan Parcial o cal sera o 

instrumento de ordenación que ten por finalidade establecesr as condicions de 

urbanización e de edificación do solo nel inculido.  

O presente documento denominado Estudo de Contaminación Electromagnética, sera 

complementario do Estudo de Sustentabilidade Ambiental, Impacto territorial e 

Paisaxístico (ESAITP) redactado conforme ao artígo 65 da Leí 9/2002, de 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA). 

Dita Lei establece que, dentro da documentación necesaria dos Plans Parciais nos que 

non é necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, se redácte un Estudo de 

Sustentabilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico.  Ademais as normas 

urbanísticas del Plan xeral de Vigo establecen no Artigo 40.3 de Condicions ambentais de 

desenvolvemento, que "Todos os planeamentos de desenvolvemento de solo urbano non 

consolidado ou de solo urbanizable conterán un estudio específico que analiza á 

prevención da contaminación acústica e electromagnética dentro do seu propio ámbito”.  

Polo tanto con este documento sometese o Plan Parcial do sector S-80-R Macal a analise 

ambiental, concretamente no relativo á contaminación electromagnetica. 

 
II. OBXECTO DO ESTUDIO 

O presente Estudio de Contaminación Electromagnética ten como obxeto fundamental 

establecer as principais fontes de contaminación presentes no entorno do Sector na 

actualidad, evaluar as modificacions previsibeis que a este respeito poidan derivarse do 

desenvolvemento do Sector, e determinar a compatibilidade dos usos propostos fronte a 

este tipo de contaminación. 

Os obxectivos son os seguintes:  

 Estudar e analizar a posible contaminación electromagnética que poida ser xerada 

por liñas eléctricas, subestacións eléctricas e calquera outro tipo de instalación dentro 

do ámbito de ordenación do Plan Parcial S-80-R Macal.  

 Establecer as posibles repercusións de indole ambiental, especialmente para a saúde 

humana en relación cos usos propostos.  

 A formulacion de propostas de medidas correctoras para a redución ou eliminación da 

posible contaminación electromagnetica xerada, para o que se tera en conta, como 

referencia xeral, as recomendacións efectuadas polo Consello o 12 de xullo de 1999 

(1999/519/CE), relativa á exposición do público en xeral a campos electromagnéticos.  

 O establecemento das recomendacións necesarias para o cumprimento da lexislación 

vixente sobre medidas de protección da saúde humana e o medio ambiente fronte á 

contaminación electromagnética, considerando, entre outras normas, o Real Decreto 

1066/2001, de 28 de setembro, que aproba o regulamento que establece condicións 

de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas 

e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas; a Lei 32/2003, de 

3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións (Iimitacións e servidumes derivadas da 

aplicación do seu artigo 32.1) e o Real Decreto 863/2008, de 23 de maio, polo que se 

aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 32/2003.  
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III. ÁMBITO DE ESTUDIO 

O ámbito de estudio, o sector S-80-R Macal, localizase no sur do termino municipal de 

Vigo,  na confluencia de catro parroquias, Beade, Matamá, Castrelos e Valadares. A sua 

morfoloxia segue a directriz do Vial de Clara Campoamor e o seus limites situanse a 

ambas marxes. Conta cunha superficie delimitada de 204.484.51 m2. 

Ubicacion do ambito de estudio dentro do termino municipal de Vigo 

 
IV. MARCO LEGAL 

A normativa vixente en materia de contaminación electromagnética, cuias especificacions 

considera o presente estudio, é a que se expresa de seguido. 

 
1. LEXISLACIÓN EUROPEA 

 Directiva 2004/40/CE do Parlamento Europeo e do Con sello, de 29 de abril de 2004, 

sobre as disposicións mínimas de seguridade e saúde relativas á exposición dos 

traballadores aos riscos derivados dos axentes físicos (campos electromagnéticos); 

(OOUEL 30 Abril).  

 Recomendación do Consello do 12 de xullo de 1999 (1999/519/CE), relativa á 

exposición do público en xeral a campos electromagnéticos (O Hz a 300 GHz).  

 
2. LEXISLACIÓN NACIONAL 

 Real Decreto 863/2008, de 23 de maio, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento da Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións, no 
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relativo ao uso do dominio público radioeléctrico (BOE 7 Xuño).  

 Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeral de Telecomunicacións (BOE 4 Novembro).  

 Orde CTE/23/2002, de 11 de xaneiro, pola que se establecen condicións para a 

presentación de determinados estudios e certificacións por operadores de servizos de  

 radiocomunicacións (BOE 12 xaneiro).  

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro, que aproba o Regulamento que 

establece condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás 

emisións radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións 

radioeléctricas (BOE 29 setembro).  

 Lei 54/1997, de 27 de novembro, do sector eléctrico (BOE 28 Novembro).  

 
3. LEXISLACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALlCIA 

 Orde de Innovación e Industria de 18 Agosto de 2008, pola que se regula o réxime de 

inspeccións das instalacións eléctricas de baixa tensión (DOG 29/08/2008).  

 Orde de 3 de maio de 2007 de modificación da de 28 de outubro de 2002, da 

Consellería de Industria e Comercio, pala que se establece o programa aplicable para 

a realización das operacións de mantemento e se establecen os prazos de emenda 

dos defectos tipo que se detecten nas operacións de inspección e mantemento das 

instalacións eléctricas de distribución (OOG 29 Xuño).  

 Instrución 4/2007, de 7 de maio, de interpretación e aplicación de determinados 

preceptos do Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, polo que se aproba o 

Regulamento electrotécnico para baixa tensión (0084 Xuño).  

 Decreto 275/2001 de 4 Outubro polo que se establecen determinadas condicións 

técnicas específicas de deseño e mantemento ás que se deberán someter as 

instalacións eléctricas de distribución (008 25/10/2001).  

 Lei 9/2004, de 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia (DOG 26 Agosto, 

BOE 23 Setembro). 

 Recomendación do Consello de 12 de xullo de 1999 (1999/519/CE) relativa á 

exposición do público en xeral a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). 

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro, polo que se aproba o Regulamento que 

establece condicions de protección do dominio público radioeléctrico, restriccions ás 

emisions radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte ás emisions 

radioeléctricas. 

 Lei 32/ 2003, de 3 de novembro, General de Telecomunicaciones (limitacions e 

servidumes derivadas da aplicación do seu artígo 32.1). 

 Real Decreto 863/2008 polo que se aprosa o regulamento de desenvolvemento da Lei 

32/2003  

 
V. CONSIDERACIÓNS XERAIS  

A noción de campo utilízase en física para indicar a influencia dun obxecto sobre o seu 

contorno.  

Toda carga eléctrica produce un campo eléctrico. A tensión eléctrica xera campos 

eléctricos. Canto máis elevada é a tensión dun aparello ou instalación maior é o campo 

eléctrico resultante. A súa unidade de medida no sistema internacional é o V/m 

(voltio/metro). O seu valor decrece moi rapidamente coa distancia.  

O campo magnético aparece como consecuencia do desprazamento de cargas eléctricas 

(circulación de corrente). Canto máis elevada é a intensidade de corrente, tanto máis 
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aumenta o campo magnético. A súa unidade de medida no sistema internacional é o 

Tesla (T). De maneira similar ao campo eléctrico diminúe moi rapidamente coa distancia.  

Para frecuencias moi baixas como a de 50 Hz (denominada frecuencia industrial por ser  

á que se produce, transporte e distribúe a enerxía eléctrica en España) os campos 

eléctrico e magnético non se atopan axustados (isto é, son independentes entre si), polo 

que a expresión campos electromagnéticos de 50 Hz non é correcta. Resulta máis 

adecuado falar de campos eléctricos e de campos magnéticos de 50 Hz 

 
1. RADIACIÓN NON IONIZANTE  

Unha radiación non ionizante é aquela cuia enerxía non é suficente como para provocar a 

rotura de Iigazóns moleculares e, polo tanto, causar alteracións celulares nos organismos.  

Os campos eléctricos e magnéticos de 50 Hz sitúanse na zona máis baixa do espectro 

electromagnético, isto é, a zona máis afastada das radiacións ionizantes e, polo tanto, 

trátase dunhas ondas moi pouco enerxéticas incapaces non só de romper ligazóns senón 

tamen doutros efectos que se producen a frecuencias máis elevadas, como provocar 

quecemento celular.  

 
2. A CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

A contaminación electromagnética ou electropolución é a contaminación producida polos 

campos eléctricos e magnéticos, tanto estáticos como variabeis, de intensidade non 

ionizante. O espectro e as frecuenzas electromagnéticas non ionizantes son as seguintes: 

 

Banda Frecuencia (f) 
Lonxitude onda 

(λ) 
Aplicacions 

EHF Extremada alta 
frecuencia  

300 GHz – 30 GHz 1mm – 10 mm 
- Comunicacions diversas 
- Radar de navegación 

SHF Super alta 
frecuencia  

300 GHz – 30 GHz 10mm - 100mm 
- Radar, radio satélite 
- Usos industriais 
- Fisioterapia 

UHF Ultra alta 
frecuencia  

3 GHz – 300 MHz 100mm - 1m 

- Telefonia mobil 
- Fornos microondas 
- Fisitoerapia TV, GSM 
- Usos industriais e medicos 

VHF Moi alta 
frecuencia  

300 MHz – 30 
MHz 

1m - 10m - TV, Radio FM 

HF Alta frecuencia  30 MHz – 3 MHz 10m - 100m 
- Diatermia 
- Anti-roubo. Radioafición 
- Soldadura plásticos 

MF Mediana frecuencia  30 MHz – 300 KHz 100m - 1km - Radio AM 

LF Baixa frecuencia  300 KHz – 30 KHz 1km - 10km 
- Calentamiento por inducción 
- Procesos industriales 

ELF Extremada baixa 
frecuencia  

30 KHz – 0 Hz 10 - - 

- Ultrasons. Resonancia 
magnética 
- Procesado industrial, 
xeneradores 
- Técnicas de audio 
- Transporte energía eléctrica 

Fonte: UIT (Unión Internacional de Telecomunicacions) 
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De xeito que os campos electromagnéticos poden inducirse con frecuencias baixas (LF) 

ou extremadamente baixas (ELF), tal é o caso dos xenerados polas líñas de conducción 

eléctrica, frecuencias medias (MF) e radiofrecuencias (RF), de 10 MHz a 300 GHz, como 

os producidos polas antenas de televisión, radio ou telefonía móbil. 

O presente estudio de contaminación electromagnética centrase nas radiacions de 

frecuencia extremadamente baixa (ELF), especialmente as producidas polos 

transformadores y as líñas de conducción eléctrica, e nas radiofrecuencias (RF), 

concretamente na radiación xenerada por antenas de telefonía móbil, repetidores de radio 

e televisión, etc. E é que este tipo de fontes son as de maior incidencia na poboación 

xeral, causando desconfianza e preocupación, ao tempo que teñen entidade territorial 

suficente coma para ser consideradas no marco da evaluación ambiental dun plan de 

índole urbanística. Non obstante, non hai que esquecer que dentro de cada vivenda se 

xeneran campos eléctricos e magnéticos orixinados polos electrodomésticos. A 

intensidade destes campos é variabel dependendo da configuración, a marca e o punto 

dende o que se toma a medida. 

 
3. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE BAIXA FRECUENCIA (ELF) 

3.1 Campos eléctricos 

En presenza dunha carga eléctrica positiva ou negativa prodúcense campos eléctricos 

que exercen forzas sobre as outras cargas presentes no campo. A intensidade do campo 

eléctrico midese en voltios por metro (V/m). 

Calquer condutor eléctrico cargado xenera un campo eléctrico asociado que está 

presente anque non flúa a corrente eléctrica. Canto maior sexa a tensión máis intenso é o 

campo eléctrico a unha determinada distancia do conductor. Os campos eléctricos son 

máis intensos canto menor é a distancia á carga ou ao conductor cargado que os xenera 

e a sua intensidade diminue rápidamente ao aumentar a distancia. 

O problema do campo eléctrico pode resolverse de xeito relativamente fácil por 

apantaiamento. As paredes, os edificios e as árbores reducen a intensidade dos campos 

eléctricos xenerados polas líñas de conducción eléctrica situadas no exterior das casas 

ata nun 90%. Ademáis cando as líñas están soterradas no chan os campos eléctricos que 

xeneran casi non poden detetarse na superficie. 

 
3.2 Campos magnéticos 

Os campos magnéticos orixinanse polo movemento de cargas eléctricas polo que, ao 

contrario que os campos eléctricos, só aparecen cando flue a corriente. A intensidade dos 

campos magnéticos midese en amperios por metro (A/m), ainda que na investigacion 

usase máis frecuentemente como magnitude a densidade de fluxo (en microteslas, μT). 

Canto maior sexa a intensidade da corriente maior será a intensidade do campo 

magnético. Por otra banda, ao igual que os campos eléctricos, os campos magnéticos son 

máis intensos nos puntos cercanos a sua orixe e a sua intensidade disminue rápidamente 

conforme aumenta a distancia dende a fonte. 

No caso dunha líña eléctrica o valor do campo magnético dependerá do diseño da líña e 

da cantidade de corriente que pase por ela nun intre dado, poidendo variar enormemente 

según a demanda, dependendo así da hora do día ou a estación do año na que nos 

atopemos. Non hai pois, unha distancia única ou estandard para todas as líñas eléctricas 

na que os campos se fagan inapreciabeis, o valor desta distancia varía co tipo de líña, a 

intensidade que transporta y a demanda dos usuarios. 
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Fuente: Colexio Oficial de físicos 

 

O apantaiamento magnético é mui costoso. Os materiais comuns, coma as paredes des 

edificios non bloquean os campos magnéticos dado que estos poden viaxar a travéso de 

calquer material (ar, condutores, persoas...). Certos criterios de deseño para os cableados 

na construcción e nas instalacions eléctricas de vivendas e oficinas, poden reducir 

apreciabelmente os niveis ambentais de densidade de campo magnético, pero non 

conquiren eliminar o campo senon que provocan unha redistribución do campo, 

“modificando” a sua forma. Isto é o que acontece co soterramento das líñas de condución 

eléctrica que redistribuen o campo. 
 

3.3. Campos electromagnéticos xerados por liñas de alta tensión 

As liñas de alta tensión xeran ao seu arredor campos eléctricos e magnéticos variables de 

frecuencia extremadamente baixa (50 Hz en Europa),  

Para unha determinada tensión, a intensidade do campo eléctrico pode variar dunhas 

liñas a outras dependendo das características das liñas, o número de circuitos e a súa 

disposición xeométrica. O campo magnético nunha liña tamén cambia segundo a 

intensidade de corrente que circula en función da demanda de potencia.  

As medidas realizadas na vertical do punto medio entre apoios para as Iiñas españolas de 

maior tensión (400 kV) proporcionan valores de 3-10 kV/m para o campo eléctrico e 1-20 

μT para o campo magnético, Estes valores decrecen coa distancia dá liña, de maneira 

que o rango de valores para 100 metros de distancia é de 0,02-0,15 kV/m para o campo 

eléctrico e de 0,02-0,30 μT para o campo magnético.  
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O campo eléctrico apantállase facilmente cos elementos usados na construción polo que 

a súa intensidade no interior dun inmoble pode ser até 103-104 menor que no exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O espectro de frecuencias. Fonte: Campos eléctricos e magnéticos de 50 Hz. Análise do 

estado actual dos coñecementos, 2001, REE 
 

Presentase de seguido unha taboa, elaborada por REE, que mostra o campo magnético 

xenerado a distintas distancias do centro da líña, nun plano horizontal a un metro de 

altura sobre el terreno, situado baixo o tendido no tramo de máxima frecha (16 metros), 

quedando a altura mínima ao terreo en 12.5 metros. O cálculo considera unha corriente 

de 1000 A. 

 
Distancia ao centro do van  Campo Magnético (μT)  

A 0 m  9.21  

A 12 m  6.22  

A 24 m  4.6  

A 32 m  6.02  

A 40 m  8.64  

A 52 m  7.93  

A 72 m  1.95  

A 100 m  0.39  

O valor máximo do campo magnético atopase baixo o tendido no punto de máxima 

frecha, sendo o valor medido a 1 m sobre o nivel do terreno de 9.24 μT. Subliñar que ao 

aumentar a distancia das líñas, o campo magnético diminue considerabelmente. 

Respecto ao campo eléctrico, presentase outra taboa que mostra o campo xenerado a 

distintas distancias do centro da líña e nas mesmas condicions que a anterior. 
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Distancia ao centro do van  Campo Eléctrico (kV/m)  

A 0 m  1.34  

A 9 m  1,78  

A 10 m  1.73  

A 15 m  1.40  

A 30 m  0.74  

A 50 m  1.771  

A 100 m  0.18  

O campo transversal nestas condicions queda por debaixo do valor de referencia 

recomendado pola Unión Europea, de 5 kV/m, chegándose como máximo a 1.83 kV/m (a 

un metro de altura sobre el terreno) a 9.5 metros del centro del vano. 

 
3.4. Fontes e valores de campos electromagnéticos 

A continuación amosanse os valores do campo magnético aos que se pode estar exposto 

nalgúns ambentes representativos. Os valores que se sinalan calculáronse para unha 

intensidade de 100 amperios 

 Liñas eléctricas: A intensidade de campo magnético de fondo de 50 Hz en zonas non 

urbanizadas adoita oscilar en torno a 0,01 μT. 

 

 

Liñas electricas aereas. Densidade de campo magnético medida a 1 metro do solo. Fonte: 
Campos eléctricos e magnéticos de 50 Hz. Análise do estado actual dos coñecementos, 

2001, REE 

 

 Medio urbano: Neste tipo de ambente o nivel de fondo adoita ser da orde de 0,05 μT. 

Na seguinte figura móstranse os valores rexistrados durante o percorrido por unha rúa 

urbana con liñas subterráneas de baixa (380 V), media (20 kV) e alta tensión (132 

kV). Ademais inclúese un centro de transformación (MT/ST) subterráneo de 

abastecemento a un ou varios cuarteirons e unha liña de baixa tensión co cable illado 

tendido "por fachada”. 
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Medio urbano. Densidade de campo magnético medida a 1 metro do solo. Fonte: Campos 
eléctricos e magnéticos de 50 Hz. Análise do estado actual dos coñecementos, 2001, REE  

 
4. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE ALTA FRECUENCIA (RF) 

Os teléfonos móbis, a televisión e os transmisores de radio e radares producen campos 

de RF. Estes campos utilizanse para transmitir información a longas distancias e son a 

base das telecomunicacions, así como da difusión de radio e televisión en todo o mundo. 

As antenas axudan a transferir ao campo toda a enerxía que sexa capaz de suministrar o 

xenerador e a enfocala na dirección xenerada. Unha antena é unha estrutura construida 

en xeral de material bo condutor, deseñada en forma e tamaño para radiar enerxía 

electromagnética de xeito eficente. 

Os fenómenos electromagnéticos no espacio libre se descreben mediante duas 

magnitudes vectoriais: a intensidade de campo eléctrico (V/m) e a intensidade de campo 

magnético (A/m). A transferenza de enerxía evalúase mediante unha magnitude vectorial, 

a densidade de potenza, en vatios por metro cuadrado (W/m2). 

As intensidades teñen certas peculiaridades coma que son inversamente proporcionais á 

distancia á antena, están contidas no plano transversal da líña de visión da antena e son 

perpendiculares entre si. Polo tanto a densidade de potenza é inversamente proporcional 

ao cadrado da distancia da antena e ten a dirección da líña de visión de la antena. A 

forma e o tamaño da antena determinan as correntes que o recorren cando se lle conecta 

un xenerador. O diagrama de radiación é unha representación do valor constante da 

intensidade a distancia constante. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de radiación dunha antena 
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5.  EFECTOS BIOLÓXICOS DA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA NON IONIZANTE. 

Os efectos da radiación electromagnética “non ionizante” sobre a saude humana veñense 

estudando dende mediados dos anos setenta. Os posibles efectos biolóxicos dos dous 

intervalos de frecuencia mellor estudados: ELF e slf (3-300hz); RF e Microondas (300 Hz-

30 ghz) poden ser moi distintos. Así o mecanismo físico que induce ou pode inducir 

alteracions biolóxicas no caso das ELF é a corrente inducida no corpo (A/m2) e no caso 

das RF e Microondas a enerxía depositada, medida por a tasa de absorción específica 

(SAR) (W/Kg) e o aquecemento superficial do tecido, que se mide en densidade de 

potencia (W/m2). 

O Informe do Comité de Expertos Español sobre Campos Electromagnéticos e Saude 

Pública,actualizado para o 2003, sinala: 

 

 Campos electromagnéticos de baixas frecuencias (ELF). O 2º informe emitido polo 

Comité Científico Director da Unión Europea en Toxicología, Ecotoxicología e Medio 

Ambente sobre os “Posibles efectos dos CEM, Radiofrecuencias e Microondas sobre 

a saude humana” c2/JCD/csteeop/EMF/RFF 30102001/D (Bruselas, 30.11.01) e 

publicado en 2002, nas suas conclusions, o Comité Científico da UE indica que “... los 

análisis combinados de los estudios epidemiológicos sobre la asociación entre 

exposición a frecuencias extremadamente bajas (ELF) y leucemia en niños, han 

reforzado la evidencia de una asociación. Sin embargo, algunas inconsistencias en 

las mediciones de la exposición y otros aspectos del diseño no permiten concluir con 

una relación de causalidad”. Respeito a outros tipos de cáncro, o documento afirma 

“no existe evidencia convincente de ningún otro efecto cancerígeno de los campos 

ELF en niños o en adultos”. Por otra banda o Advisory Group on Non-Ionising 

Radiation (AGNIR) elaborou un novo informe cuia conclusión fundamental é que a 

evidencia que asocia a exposición aos campos electromagnéticos de baixa frecuencia 

xenerados por instalacions eléctricas cun aumento no risco de padecer cáncro é moi 

débil, ainda que quedan algunhas áreas por investigar. 

Non obstante o Comité de Expertos Independientes (CEIN) no seu informe “CEM y 

Salud Pública” sinala a necesidade de regular a instalación de novas líñas de alta 

tensión co fin de evitar percepcions do risco non xustificadas e exposicions 

innecesarias. Considera que debe actualizarse o artígo 25 do Reglamento de líñas de 

alta Tensión co obxeto de redefinir unhas distancias mínimas de seguridade dende as 

líñas de alta tensión aos edificios, vivendas ou instalacions de uso público ou privado. 

Neste senso sinalase que si se realiza o soterramento das líñas, debe facerse dun 

xeito eficaz e técnicamente correcta e ir acompañado dun sistema de información e 

sinalización axeitado que evite a exposición inadvertida. Ademais  adoptaranse as 

medidas adecuadas de apantaiamento dos campos magnéticos. 

 

 Radiofrecuenzas . O informe do citado Comité Científico Director establece que “Para 

radiofrecuencias y microondas... no se ha obtenido evidencia de efectos cancerígenos 

en niños o adultos a partir de los estudios epidemiológicos (algunos de los cuales son 

muy extensos, si bien los períodos de exposición y/o de latencia pueden no ser 

suficientes para obtener conclusiones definitivas).” Outras observacions, 

relativamente amplas, tampouco proporcionaron evidencias de citotoxicidad 

extrapolabeis á poboación humana. Polo tanto o Comité Científico da UE conclue que 

non atopa evidencia suficente para modificar os límites propostos pola 
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Recomendación (1999/519/CE) relativa á exposición do público en xeral a campos 

electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). Esta conclusión respalda os límites establecidos 

no Real Decreto 1066/2001. 

 

Por último, o documento sinala que o principio de precaución que inspira a 

Recomendación (1999/519/CE) e o Real Decreto 1066/2001 ten uns límites claramente 

establecidos. Sinala ademáis que existe, entre alguns grupos de cidadans, unha 

percepción especialmente sensible dos posibles efectos nocivos da exposición a campos 

electromagnéticos ambentales. Hai evidencia que indica que tal percepción do risco 

podría ser, ao menos en parte, causa de enfermidades ou molestias de orixen ainda 

indeterminado e que incluen insomnio, dor de caluga ou tensión nervosa que alguns 

expertos achacan á sua presunta hiperreactividade. 

Se ben é certo que estudos ben diseñados poñen en dubida estos efectos, a 

Organización Mundial da Saude recordou que a sua definición de “saude” non se limita ao 

benestar “físico” das personas, sinon que tamén contempla o benestar psicolóxico e 

social. Tendo en cuenta esta situación podense xustificar medidas adicionais de 

prevención. Este Comité de Expertos  mantenrase permanentemente ao corrente de 

calquer proposta que a Organización Mundial da Saude poida facer ao respeito, co fin de 

valorar o seu posible interés para a sua adopción polas autoridades sanitarias españolas. 

Ata a actualidade a información centífica mellor contrastada sobre os efectos na saude 

humana da radiación electromagnética refierese por unha banda aos campos xenerados 

por frecuencias extremadamente baixas (ELF), concretamente aos efectos das redes de 

alta tensión, dos trasformadores de alta tensión, das redes eléctricas domiciliarias e da 

exposición ocupacional. E por otra, aos efectos na saude humana dos campos xenerados 

por radiofrecuencias (RF) (efectos térmicos e non térmicos), concretamente os efectos da 

radiación de antenas de transmisión de televisión, da exposición ocupacional e, con 

menor certeza, da radiación dos teléfonos móbis e das antenas base de teléfonos móbis. 

Se ben existen resultados controvertidos alguns dos estudos epidemiolóxicos realizados 

parecen sinalar un aumento do risco para o desenrolo de diversos tipos de cáncro por 

exposición fronte a este tipo de radiación, o que aconsella a aplicación do Principio de 

Precaución incluido no artígo 130 R do Tratado CE. Neste senso, a Unión Europea 

desenrolou a sua Recomendación (1999/519/CE) relativa á exposición do público en xeral 

a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), na que se establecen restriccions básicas 

para campos eléctricos e magnéticos así como niveis de referencia de exposición. 
 

VI. ANALISE ELECTROMAGNETICA ACTUAL E PROPOSTA POLO PLAN 

XERAL. 

O Plan Xeral de Ordenacion Municipal vixente inclue, dentro da sua documentacion 

grafica, a situacion actual das redes electricas de alta e media tension de todo o termino 

municipal. A continuacion insertase a parte de dita documentacion relativa á rede eléctrica 

existente na zona sur do municipio, concretamente no ambito de estudo do sector S-80-R 

e zonas colindantes.  
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Para a mellor visualizacion incluese de seguido plano ampliado no que se recollen as 

Redes de enerxía eléctrica existentes no Sector S-80-R e no seu entorno mais proximo.  
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Segundo se observa no plano ao suroeste do sector discorren, tanxencialmente ao seu 

limite, unha liña eléctrica aérea de alta tensión e unha de media tension. Do mismo xeito 

pola zona norte do sector discorre unha liña de alta tension e outra de media tension. 

Existen tamen dous centros de trasnformacion no interior do ambito situados ambos na 

zona norte a beira do Avd. de Clara Campoamor. Hai, ao menos, outros catro centros de 

trasformacion ubicados fora do ambito pero en zonas colindantes con él.  

O Plan Xeral recolle a necesidade de transformar tendidos aéreos de alta tensión en 

subterráneos co obxecto de poder repartir entre os distintos sectores que se ven 

atravesados por as devanditas infraestruturas as cargas correspondentes. Asi, no Plan 

Xeral proponse a implantación de una liña de alta tension (soterrada) que discorrera 

tanxencialmente pola parte norte do ambito e outras dúas liñas de alta tensión 

(soterradas) cuio trazado discorrera polo interior do sector S-80-R lonxitudinalmente de 

norte a sur. Asimesmo preveese a implantacion dunha liña de media tension na parte sur 

do ambito como continuidade da que discorrera pola localizacion do futuro hospital.  

 

Rede de enerxía eléctrica proposta no Plan Xeral no entorno do sector S-80-R  

 
 



 PLAN PARCIAL S-80 R-MACAL 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL (Estudo Electromagnético)

 

Davila, Hernandez e Urbes UTE                                    Plan Parcial do Sector S-80-R Macal  -  Páxina 17 

 

VII. ANALISE ELECTROMAGNETICA DA PROPOSTA DO PLAN PARCIAL. 

O Plan Parcial do sector S-80-R establece a seguinte proposta de zonificación:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Canto ás conexións eléctricas, o Plan Parcial do sector S-80-R propón o soterrado da 

Rede de Alta Tensión que discorre ao norte do ambito no seu trazado polo interior do 

sector, mentras que a liña que discorre polo borde suroeste proponse que continue sendo 

aerea debido a discontinuidade do seu trazado polo interior do sector xa que apenas se 

produce en dous pequenos tramos e seria inviable o seu soterramento sen contar ca 

disponibilidade de terreos alleos ao ambito. 
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Canto a Rede de Media Tension procederase ao seu soterrado no seu trazado por dentro 

do sector, e a sua conexion aos Centros de Transformacion e distribución en Baixa 

Tensión polo ámbito.  

A conexión da rede de enerxía eléctrica a actual rede de Media Tension que discorre por 

todo o limite Oeste do ambito, realizarase en diferentes puntos distribuidos tanto na parte 

Norte como na Sur do sector,  previa conexión dende os centros de transformación 

existentes ata os novos centros de transformacion distribuidos segundo a ordenacion 

plantexada.  

A potencia prevista no ámbito obterase a partir dos diferentes usos aos que se destinarán 

as parcelas, tendo presentes a súa superficie e a dotación por uso.  

Para isto, aplicarase o establecido na instrución ITC-BT -10 do vixente "Regulamento 

Electrotécnico de Baixa Tensión" (REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto).  

Os criterios adoptados para o cálculo da rede de distribución de enerxía eléctrica son os 

seguintes:  

 Toda a rede, tanto de media como de baixa tensión, será soterrada e entubada.  

 Cando as redes de media tension e baixa tension discorran paralelas a outros 

servizos ou nos cruzamentos, gardaranse as distancias mínimas do vixente REBT.  

 Para poder realizar a subministración de enerxía eléctrica a todos os centros de 

transformación, a repartición da enerxía realizarase mediante unha rede subterránea 

de media tensión 12/20 KV. A rede proxéctase en anel, que partindo do punto de 

entroncamento, enlazará os centros de transformación de compañía proxectados 

 Os diferentes centros de transformación sitúanse no centro de gravidade das cargas, 

sempre que sexa posible. Desde eles parte a rede de baixa tension que é de tipo 

radial subterránea trifásica con neutro, até as acometidas dos bloques de vivendas. A 

subministración efectuarase con corrente alterna a unha frecuencia de 50 Hz e unha 

tensión nominal de 400 V entre fases e 230 V entre fase e neutro. 

De acordo co anterior obtense a seguinte demanda teórica de potencia para toda a 

actuación:  
Uso  Potencia (kW) 

RESIDENCIAL   

Vivendas  3.010,00 

Garaxes  550.00 

Servicios comúns  330.00 

USO COMERCIAL   

Locais comerciais  0.00 

USO DOTACIONAL PUBLICO   

Dotacións públicas  950.00 

ALUMEADO PUBLICO   

Alumeado  65,00 

TOTAL  4.905.00 

 

A demanda de potencia a nivel de centro de transformación sera de 5.970 kVA. 

Proxéctanse catro centros de transformación de 2x630 kVA.  

En canto as telecomunicacións, existen pequenas redes de telefonía aérea no interior do 

ámbito que dan servizo ás vivendas existentes e que se deberán soterrar e adaptar á 

nova ordenación e trazado. 
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VII. NIVEIS DE REFERENCIA  

Os niveis de referencia da exposición serven para ser comparados cos valores das 

magnitudes medidas, O respecto de todos os niveis de referencia asegurará o respecto 

das restricións básicas.  

Si os valores medidos son maiores que os niveis de referencia, non significa 

necesariamente que se excederan as restricións básicas. Neste caso efectuarase unha 

avaliación para comprobar si os niveis de exposición son inferiores ás restricións básicas. 

Os niveis de referencia para limitar a exposicion obtéñense a partir das restricións 

básicas, presupondo un axuste máximo do campo co individuo exposto, co que se obtén 

un máximo de protección, Na táboa adxunta figura un resumo dos niveis de referencia. 

Polo xeral, estes están pensados como valores media, calculados especialmente sobre 

toda a extensión do carpa do individuo exposto, pero tendo moi en canta que non deben 

excederse as restricións básicas de exposición localizadas.  

En determinadas situacións nas que a exposición está moi localizada, como cos teléfonos 

móbiles e a cabeza do individuo, non é apropiado empregar os niveis de referencia. 

Nestes casos, debe avaliarse directamente si se respécta a restrición básica localizada.  

 

Niveis de referencia para campos electricos, magneticos e electromagneticos 

(0 Hz – 300 GHz, valores rms imperturbados) 

Gama de frecuencia Intensidad de campo E Intensidad de campo H
(A/m) 

Campo B 
(µT) 

Densidad de potencia 
equivalente de onda plana 

(W/m2) 

0-1 Hz  -  3.2 x 104 4 x 104  -  

1-8 Hz  10.000  3,2 x 104/f2  4 x 104/f2  -  

8-25 Hz  1O 000  4000/f  5000/f  -  

0,025·0,8 kHz.  250/f  4/f  5/f  -  

0,8-3 kHz  250/f  5  6,25  -  

3-1 50 kHz  87  5  6,25  -  

0,15-1 MHz  87  0,73/f  O,92/f  -  

1-10 MHz  87/f1/2  O,73/f  O,92/f  -  

10-400 MHz  28  0,073  0,092  2  

400-2000 MHz  1,375  f1/2 0,0037 f1/2  0,0046 f1/2 f/200  

2-300 GHz  61  0,16  0,20  10  
 

 

VIII. CUMPRIMENTO DA LEXISLACIÓN VIXENTE 

O Plan Parcial do sector S-80-R deberá asegurar que as liñas eléctricas, antenas e 

calquera outro tipo ou instalación no ámbito do novo Plan cumpren o establecido na 

Recomendación do Consello de 12 de xullo de 1999 (1999/51 9/CE), relativa á exposición 

ao público en xeral a campos electromagnéticos.  

De igual forma deberase protexer a saúde humana e o medio ambiente fronte á 

contaminación electromagnética considerando, entre outras normas, o Real Decreto 

1066/2001, de 28 de setembro, que aproba o Regulamento que establece condicións de 

protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións radioeléctricas e 

medidas de protección sanitaria fronte ás emisións radioeléctricas e a Lei 32/2003 Xeral 

de Telecomunicacións, de 3 de novembro.  
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1. REAL DECRETO 1066/2001 

O Real Decreto 1066/2001, de 28 de setembro, aproba o Regulamento que establece 

condicións de protección do dominio público radioeléctrico, restricións ás emisións 

radioeléctricas e medidas de protección sanitaria fronte a emisións radioeléctricas.  

O Regulamento que se aproba polo citado Real Decreto ten, entre outros obxectivos, 

adoptar medidas de protección sanitaria da poboación. Para iso, establécense uns límites 

de exposición do público en xeral a campos electromagnéticos procedentes de emisións 

radioeléctricas, acordes coa s recomendacións europeas. Para garantir esta protección 

establécense unhas restricións básicas e uns nivejs de referencia que deberán cumprir as 

instalacións afectadas por este Real Decreto.  

O Regulamento ten por obxecto cumprir co establecido nos citados artigos da Leí 

11/1998, sobre emisións radioeléctricas. Así mesmo, o capítulo 11, artigos 6 e 7, 

establece, con carácter de norma básica e en desenvolvemento da Lei 14/1986, límites de 

exposición e condicións de avaliación sanitaria de riscos por emisións radioeléctricas.  

Este Regulamento establece uns límites de exposición, referidos aos sistemas de 

radiocomunicacións, baseados na citada Recomendación do Con sello da Unión Europea. 

Ademais, o Regulamento prevé mecanismos de seguimento dos niveis de exposición, 

mediante a presentación de certificacións e informes por parte de operadores de 

telecomunicacións, a realización plans de inspección e a elaboración dun informe anual 

por parte do Ministerio competente na materia.  

Límites de exposición para a protección sanitaria e avaliación de riscos por emisións 

radioeléctricas. Os límites establecidos cumpriranse nas zonas nas que poidan 

permanecer habitualmente as persoas e na exposición ás emisións dos equipos 

terminais, sen prexuízo do disposto noutras disposicións específicas no ámbito laboral.  
 

2. LEI 32/2003 XERAL DE TELECOMUNICACIÓNS 

O obxecto desta lei é a regulación das telecomunicacións, que comprenden a explotación 

das redes e a prestación dos servizos de comunicacións electrónicas e os recursos 

asociados.  

As limitacións á propiedad e e as servidumes ás que fai referencia o apartado 1 do artigo 

32 desta lei poderán afectar:  

 A altura máxima dos edificios 

 A distancia mínima á que poderán ubicarse industrias e instalacións eléctricas de alta 

tensión e liñas férreas electrificadas.  

 A distancia mínima á que poderán instalarse transmisores radioeléctricos. 

 Coa excepción da normativa legal vixente aplicable á defensa nacional e á 

navegación aérea, non poderán establecerse, por vía regulamentaria, limitacións a á 

propiedade nin servidumes que conteñan condicións mais gravosas que as seguintes:  

 Para distancias inferiores a 1.000 metros, o ángulo sobre a horizontal co que se 

observe, dende a parte superior das antenas receptoras de menor altura da estación, 

o punto mais elevado dun edificio será como máximo de tres grados.  

 A máxima limitación esixible de separación entre unha industria ou unha Iiña de 

tendido eléctrico de alta tensión ou de ferrocarril e calquera das antenas receptoras 

da estación será de 1.000 metros.  
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3. REAL DECRETO 863/2008 POLO QUE SE APROSA O REGULAMENTO DE 

DESENVOLVEMENTO DA LEI 32/2003  

Neste novo regulamento regúlase a posta en funcionamento dun Rexistro público de 

concesionarios de dereitos de uso privativo do dominio público radioeléctrico co obxectivo 

de aumentar a transparencia dos procesos de outorgamento de dereitos de uso do 

dominio público radioeléctrico, dando cumprimento ademais ás esixencias da Unión 

Europea nesta materia.  

Ademais, incorpóranse no regulamento a posibilidade de transferencia total do título 

habilitante, novas posibilidades de transferencia parcial do título e de cesión de dereitos 

de uso do dominio público radioeléctrico respecto dunha parte das frecuencias ou dunha 

parte do ámbito xeográfico.  

O regulamento establece ademais, os dereitos de uso que non son susceptibles de 

transmisión, as causas de revogación da autorización de transmisión e a prohibición de 

realizar cesións sucesivas e simultáneas. Como anexo ao regulamento inclúese a relación 

de servizos con frecuencias reservadas nas bandas indicadas susceptibles de 

transferencia parcial ou cesión a terceiros dos dereitos de uso do dominio público 

radioeléctrico.  
 

IX. RECOMENDACIÓNS PARA A REDUCIÓN DA EXPOSICiÓN A CAMPO 

MAGNÉTICO  

A Recomendación do Consello de 12 de xullo de 1999 (1999/519/CE) relativa á 

exposición do público en xeral a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) baséase en 

gran medida na guía elaborada en 1998 por ICNIRP (Comisión Internacional para a 

Protección contra a Radiación Non lonizante).  

Esta recomendación ten por obxecto protexer a saúde dos cidadáns e aplícase 

especialmente nas zonas nas que os cidadáns pasan un lapso de tempo significativo.  

O Consello da Unión Europea recomenda que a exposición a campos eléctricos e 

magnéticos de 50 Hz de frecuencia non supere 5 kV/m e 100 μT respectivamente. 

A continuación se relatan algunhas das principais accións que provocan unha diminución 

do campo magnético 

 Afastar o centro de gravidade do elemento respecto dos receptores potenciais (elevar 

ou enterrar mais aliña). 

 Diminuir a distancia entre fases. 

 Inscribir os condutores na circunferencia de menor radio posible. 

 Diminuir a intensidade de corrente. 

 Procurar o máximo equilibrio de cargas nas fases. 

 Crear corredores nos que se introduzan cantas liñas sexan regulamentariamente 

posibles con criterios de cancelación de campos 

As técnicas de apantallamento non eliminan o campo, senon que "modifican" a súa forma. 

Utilízanse xeralmente para protexer equipos sensibles. Os mais habituais son de dous 

tipos:  

 Blindaxe con materiais especiais que reducen as liñas de campo magnético. 

 Pantallas electromagnéticas activas (circuitos eléctricos) que crean un campo oposto 

ao que se desexa reducir 

Nas seguintes figuras, indícase a título orientativo as máximas reducións de densidade de 

campo que se poidan conseguir con algunhas das actuacións mencionadas 
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Compactacion combinada con cambio de fases. Densidade de campo magnetico medida a 

1 metro de altura do solo. Fonte: Campos electricos e magneticos de 50 Hz. Analise do 
estado actual dos coñecementos, 2001-REE 

 
 
 

 
Cambio de liña aerea a subterranea en baixa tension. Compactacion. 

Fonte: Campos electricos e magneticos de 50 Hz. Analise do estado actual dos 
coñecementos, 2001-REE 
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Cambio de liña aerea de 400 kV a subterranea. Densidade de campo magnetico medida a 

1 metro de altura do solo. Fonte: Campos electricos e magneticos de 50 Hz. Analise do 
estado actual dos coñecementos, 2001-REE 

 

 
X. CONCLUSIÓNS  

 O Plan Parcial propón o soterrado da Rede de Alta Tensión que discorre ao norte do 

ambito no seu trazado polo interior do sector, mentras que a liña que discorre polo 

borde suroeste proponse que continue sendo aerea debido a discontinuidade do seu 

trazado polo interior do sector xa que apenas se produce en dous pequenos tramos e 

seria inviable o seu soterramento sen contar ca disponibilidade de terreos alleos ao 

ambito. Tamen procederase ao soterrado da Rede de Media Tension no seu trazado 

por dentro do sector, e a sua conexion aos Centros de Transformacion e distribución 

en Baixa Tensión polo ámbito. Deste xeito afastarase o centro de gravidade do 

elemento electromagnético respecto aos receptores potenciais, e polo tanto 

diminuirase de forma considerable a exposición ao campo electromagnético.  

 Calquera actuación derivada do novo Plan Parcial relacionada con liñas eléctricas, 

subestacións eléctricas e calquera outro tipo de instalación que poida producir 

contaminación electromagnética, deberá cumprir a lexislación vixente na materia.  
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