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ACTUACIONS REALITZADES PEL SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT PEL QUE FA AL
CONTROL DELS NIVELLS DEL CAMP ELECTROMAGNÈTIC AL MUNICIPI DE TERRASSA

1. Treballs d’instal·lació i posada en funcionament de 9 equips de monitoratge per a la mesura
del nivell de camp electromagnètic, en el marc del projecte de la governança radioelèctrica
Dins el marc del conveni signat per l’Ajuntament i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, el mes de febrer van finalitzar els treballs d’instal·lació i
posada en funcionament de 9 equips de monitoratge per a la mesura del camp electromagnètic. Als
nou equips instal·lats, hem de sumar els 2 existents que des de fa temps ja estan en funcionament. Ara
doncs el nostre municipi disposa d’11 equips de monitoratge per a la mesura dels camps
electromagnètics.
Relació d’equips instal·lats (gener-febrer 2013):
•

Equip monitoratge de mesura del nivell de camp electromagnètic provinent d’estacions de telefonia
mòbil(bandes de freqüències de 900MHz, 1800MHz i 2100MHz): CEIP Ramón y Cajal, CEIP Antoni
Ubach, EB La Ginesta i Agrupació Astronòmica de Terrassa (Edifici antiga escola Lanaspa).

•

Equip compacte de monitoratge de mesura del nivell de camp electromagnètic provinent d’estacions
de telefonia mòbil (bandes de freqüències de 900MHz, 1800MHz i 2100MHz): Plaça Didó Serveis
Centrals.

•

Equips de monitoratge de mesura del nivell de camp electromagnètic de banda ampla (bandes de
freqüència entre 100KHz i 8GHz): Centre d’Educació Especial El Pi, Conservatori de Música i
CEIP Joan XXII.

•

Equip de monitoratge de mesura del nivell de camp electromagnètic provinent de línies d'alta tensió
(bandes de freqüència entre 10 Hz a 3 KHz): Casal Cívic del Xúquer.

Relació d’equips existents abans del conveni:
•

Equip monitoratge de mesura del nivell de camp electromagnètic provinent d’estacions de telefonia
mòbil(bandes de freqüències de 900MHz, 1800MHz i 2100MHz): Carrer Pi i Margall 35 i Llar de
l’ancianitat.

2. Mesures del camp electromagnètic en diferents punts sensibles de la ciutat efectuades amb
l’equip portàtil cedit a l’Ajuntament pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya
A continuació es descriu l’estat actual de les mesures del camps electromagnètics en diferents punts
sensibles de la ciutat dins el marc de la campanya 2013-2014 contemplades en el conveni de
col·laboració signat entre l’Ajuntament de Terrassa i el CTTI. En aquest període es preveu mesurar 197
punts sensibles.
L’equip cedit és el model SMP amb la sonda WPF8 de la marca WAVECONTROL. Aquest equip mesura
l’espectre de freqüències que va de 100 kHz a 8 GHz. Dins d’aquest espectre es troben totes les
tecnologies de telefonia mòbil GSM, DSC i UMTS. A més també s'inclouen les de: AM, FM, TDT, Wi-fi,
Wimax LDMS, LTE, etc.
Fins el 6 de setembre de 2013 s’han efectuat 311 mesures en 102 punts sensibles del municipi: 36 llars
d’infants, 33 CEIP’s, 4 centres d’educació especial, 1 centre d’ensenyament d’educació secundària,
l’escola municipal de música, 6 edificis universitaris, 3 CAP’s, l’Hospital de Sant Llàtzer i 18 parcs
públics.

3. Resultats de les mesures efectuades pels equips de monitoratge i per l’equip portàtil
Fins a data d’avui TOTS els nivells mesurats per l'equip de monitoratge i les mesures dels 102 punts
sensibles compleixen la normativa vigent. Les dades recollides, fins ara, tant pels equips de
monitoratge fixos com les de l’equip portàtil, es poden consultar a la següent pàgina web:
http://governancaradioelectrica.gencat.cat/
Quan accediu a aquest link us trobareu la pàgina següent:

Seguidament heu de clicar sobre el plànol el Vallès Occidental, desprès buscar Terrassa i us sortirà
aquesta pantalla:
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Dels equips de monitoratge es poden treure informes com aquest:

També podeu consultar els expedients de les mesures efectuades en punts sensibles on podrem trobar
un resum de l’expedient com aquest:

4. Informes generats a partir de les mesures efectuades en punts sensibles
A data d’avui s’han enviat per correu electrònic 94 informes als respectius responsables dels centres on
s’han realitzat mesures del camp electromagnètic.
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5. Visor de la web de l’Ajuntament de Terrassa
Seguint les conclusions de la comissió d’estudi que va reunir l’Ajuntament, s’està elaborat un visor per tal
de poder consultar la ubicació de totes les antenes de telefonia mòbil des de la web municipal. En aquest
visor es podrà consultar cada un dels emplaçaments on hi ha antenes de telefonia mòbil, les operadores
que disposen d’estació base en aquest emplaçament i les dades de les certificacions realitzades per
entitats acreditades de control, presentades per les operadores de telefonia mòbil al Ministeri d’Indústria
en compliment del Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, que aprova el Reglament que estableix
les mesures de protecció sanitària davant les emissions radioelèctriques.
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Mentre aquest visor no sigui accessible es poden consultar aquestes dades en la següent pàgina del
ministeri d’Industria:
http://www.minetur.gob.es/TELECOMUNICACIONES/ESPECTRO/NIVELESEXPOSICION/Paginas/nivel
es.aspx
ó
http://geoportal.mityc.es/VCTEL/vcne.do

6. Fotografies instal·lació nous equips monitoratge:

CEIP Antoni Ubach

EBM La ginesta
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CEIP Ramon i Cajal

Agrupació Astronòmica
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Plaça Dido Serveis Centrals

CEE El Pi

Conservatori Música

CEIP Joan XXIII

Casal del Xúquer

Instal·lacions equips monitoratge existents:
Llar de l’Ancianitat
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