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GLOSSARI 

 

 Acrònims 

CCA  Centre de Comandament Avançat 

CCAA  Comunitat Autònoma 

CECAT Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 

CECOPAL Centre de Coordinació Operativa Municipal 

CSN   Consejo de Seguridad Nuclear 

DGEiM Direcció General d’Energia i Mines 

DGPC  Direcció General de Protecció Civil 

EPA  Environmental Protection Agency 

Euratom  Comunitat Europea de l’Energia Atòmica 

ICRP   International Commission on Radiological Protection 

IR   Instal·lació Radioactiva 

IRA  Instal·lació Radioactiva Autoritzada 

NCRP  National Council for Radiation Protection and Measurements 

OIEA   Organismo Internacional de la Energía Atómica 

ORE   Organización de Respuesta ante Emergencias  del CSN 

PAM  Pla d’Actuació Municipal 

PBEN   Plan Básico de Emergencia Nuclear 

PEI   Pla d’Emergència Interior 

PIA  Petició d’Informació Addicional 
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RIA   Radioimmunoassaig 

Salem  Sala de Emergencias del CSN 

SCAR  Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives  

SEM   Sistema d’Emergències Mèdiques 

UPC   Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Definicions 

Les següents definicions s’han obtingut a partir de diversos reglaments, legislació nacional 
i publicacions de l’OIEA. 

Autorització. Permís concedit per l’autoritat competent de forma documental, prèvia 

sol·licitud, o establert per la legislació espanyola, per executar determinades activitats. 

Autoritat competent. Organisme oficial al qual correspon, en l’exercici de les funcions que 
tingui atribuïdes, concedir autoritzacions, dictar disposicions o resolucions i obligar al seu 
compliment. 

Contaminació radioactiva. Presència indesitjable de substàncies radioactives a una 

matèria, una superfície, un medi qualsevol o una persona. 

Dosi. Mesura de l’energia dipositada per la radiació en un objectiu o blanc. S’usa com a 

terme genèric per designar altres quantitats com: dosi absorbida, dosi absorbida 
ponderada pel factor d’eficàcia biològica relativa, dosi equivalent i dosi efectiva. 

Dosi absorbida (D). L’energia absorbida per unitat de massa: 

dm
de

D =  

on de és l’energia mitjana impartida per la radiació ionitzant a la matèria en un element de 
volum i dm és la massa de la matèria continguda en aquest element de volum. La unitat de 
dosi absorbida és el Gray (Gy). 

Dosi absorbida ponderada pel factor d’eficàcia biològica relativa (DAT). Producte de la 

dosi absorbida a un òrgan o teixit i el factor d’eficàcia biològica relativa de la radiació que 
produeix la dosi: 
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on R
TD és la dosi de la radiació R, al teixit T, i el R

TRBE  és el factor d’eficàcia biològica 

relativa de la radiació R, en produir un efecte específic en un òrgan o teixit T particular. La 
unitat de la dosi absorbida ponderada pel factor d’eficàcia biològica relativa és J·kg-1, 
denominat Gray-Equivalent (Gy-Eq). 

Dosi efectiva (HEf). Suma de les dosis equivalents ponderades a tots els teixits i òrgans 

del cos especificats  fixats en normativa a causa d’irradiacions internes i externes. S’estima 
mitjançant la fórmula: 

∑ ∑∑ ==
T

TR,
R

RT
T

TTEf DwwHwH  

on DR,T és la dosi absorbida promitjada sobre el teixit o òrgan T procedent de la radiació R; 
wR és el factor de ponderació de la radiació i wT és el factor de ponderació tissular del teixit 
o òrgan T. La unitat per dosi equivalent és el Sievert (Sv). 

Dosi efectiva compromesa [HEf (τ)]. Suma de les dosis equivalents compromeses a un 

teixit o òrgan HT(τ) com a resultat d’una incorporació, multiplicada cadascuna d’elles pel 

factor de ponderació tissular corresponent, wT. En especificar HEf (τ), τ ve donat en anys. 

Quan no s’especifica el valor de τ, es sobreentén un període de 50 anys pels adults o d’un 

màxim de 70 anys pels nens. La unitat per dosi efectiva compromesa és el Sievert (Sv). 

Dosi equivalent compromesa [HT(τ)]. Integral respecte al temps τ de la taxa de dosi 
equivalent a un teixit o òrgan T que rebrà un individu com a conseqüència d’una 

incorporació. En especificar HT(τ), τ ve donat en anys. Quan no s’especifica el valor de τ, 
es sobreentén un període de 50 anys pels adults o d’un màxim de 70 anys pels nens. La 
unitat per dosi equivalent compromesa és el Sievert (Sv). 

Dosi evitable . La dosi que podria evitar-se mitjançant l’aplicació d’una contramesura o 

conjunt de contramesures. 

Efecte determinista. Efecte de la radiació a la salut pel que existeix en general un nivell 

llindar de dosi per sobre del qual la gravetat de l’efecte augmenta en elevar-se la dosi. Tal 
efecte es descriu com “efecte determinista sever” quan causa o pot causar la mort o quan 

produeix una lesió permanent que disminueix la qualitat de vida.  

Efectes estocàstics. Efecte radioinduït a la salut, la probabilitat del qual augmenta en 

elevar-se la dosi de radiació i la gravetat del qual (quan es produeix) és independent de la 
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dosi. Els efectes estocàstics poden ser efectes somàtics o hereditaris i, en general, es 
produeixen sense un nivell de dosi llindar. Com exemples poden citar-se el càncer de 
tiroide i la leucèmia.  

Emergència. Situació o succés no ordinari que requereix la ràpida adopció de mesures 

principalment per mitigar un perill o les conseqüències adverses per la salut i la seguretat 
humanes, la qualitat de vida, els bens o el medi ambient. Això inclou les emergències 
nuclears o radiològiques i les emergències convencionals tals com incendis, emissions de 
productes químics perillosos, tempestes o terratrèmols. Aquí s’inclouen les situacions que 
exigeixen la ràpida adopció de mesures per mitigar els efectes d’un perill percebut. 

Emergència nuclear o radiològica. Emergència a la qual hi ha o es considera que hi ha 

un perill degut a: a) l’energia produïda per una reacció nuclear en cadena o la 
desintegració dels productes d’una reacció en cadena; o b) l’exposició a la radiació. 

Equip de primera intervenció. Els primers membres d’un servei d’emergència que 

acudeixen i actuen a l’escenari d’una emergència. 

Exposició. Acte o situació d’estar sotmès a irradiació. L’exposició pot ser externa (deguda 

a fonts situades fora del cos humà), o interna (deguda a una font situada dins del cos 
humà). 

Factor d’eficàcia biològica relativa ( R
TRBE ). Per un òrgan o teixit T, R

TRBE  és el ràtio de 

la dosi absorbida per una radiació de referència que produeix un efecte biològic específic 
relatiu a la dosi absorbida per la radiació d’interès (R) que produeix el mateix efecte 
biològic. 

Font. Qualsevol cosa que pugui causar exposició a la radiació, bé emetent radiació 

ionitzant o alliberant substàncies o materials radioactius, i que pot tractar-se com una sola 
entitat als efectes de la protecció i la seguretat. 

Font encapsulada. Font amb una estructura que, en condicions normals d’utilització, 

impedeix qualsevol dispersió de substàncies radioactives en el medi ambient, amb inclusió, 
quan correspongui, de la càpsula que conté el material radioactiu com part integrant de la 
font. 

Font orfe . Font encapsulada el nivell d’activitat de la qual en el moment de ser descoberta 

és superior al valor d’exempció establert a les taules A i B de l’Annex I del Reglamento 
sobre instalaciones nucleares y radiactivas i en la Instrucción IS/05 del CSN, i que no 
estigui sotmesa a control regulador, sigui perquè mai l’ha estat, sigui perquè ha estat 
abandonada, perduda, extraviada, robada o transferida a un nou posseïdor sense la 
deguda notificació a l’autoritat competent o sense que hagi estat informat el receptor. 
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Font perillosa. Font que, de no estar controlada, podria donar lloc a una exposició 

suficient per causar efectes deterministes greus. Aquesta classificació s’empra per 
determinar la necessitat d’adoptar disposicions respecte de la preparació per casos 
d’emergència i no haurà de confondre's amb les classificacions de les fonts  a altres 
efectes.  

Gray (Gy). Nom especial de la unitat de dosi absorbida. Un Gray és igual a un joule per 

quilogram. 

Gray-Equivalent (Gy-Eq). Nom especial de la unitat de dosi absorbida ponderada pel 

factor d’eficàcia biològica relativa. Un Gy-Eq és igual a un joule per quilogram. 

Intervenció. Tota acció encaminada a reduir o evitar l’exposició o la probabilitat 

d’exposició a fonts que no formen part d’una pràctica controlada o que es trobin sense 
control a conseqüència d’un accident. 

Instal·lació radioactiva (IR). Es consideren instal·lacions radioactives: a) les instal·lacions 

de qualsevol classe que continguin una font de radiació ionitzant; b) els aparells productors 
de radiacions ionitzants que funcionin a una diferència de potencial superior a 5 kV; c) els 
locals, laboratoris, fàbriques i instal·lacions on es produeixin, utilitzin, posseeixin, tractin, 
manipulin o emmagatzemin materials radioactius, excepte l’emmagatzematge incidental 
durant el seu transport. 

Instal·lació del cicle del combustible nuclear. Instal·lació radioactiva de 1ª categoria que 

engloba les fàbriques de producció d’urani, tori i els seus compostos , i les fàbriques de 
producció d’elements de combustible d’urani natural. 

Mesura protectora. Intervenció amb el fi d’evitar o reduir les dosis als membres del públic 

en emergències o situacions d’exposició crònica. 

Nivell d’actuació. Nivell de la taxa de dosi o de la concentració de l’activitat per sobre del 

qual caldria adoptar mesures reparadores o mesures protectores en situacions d’exposició 
crònica o d’exposició d’emergència. Pot expressar-se també en funció de qualsevol altra 
quantitat mesurable com el nivell per sobre del qual caldria procedir a una intervenció. 

Nivell d’intervenció. Nivell de dosi evitable que en assolir-se s’adopta una mesura 

protectora específica en una emergència o una situació d’exposició crònica. 

Notificació. 1) Informe presentat amb rapidesa a una autoritat nacional o internacional en 

el qual es proporcionen els detalls d’una emergència o una possible emergència. 2) 
Conjunt de mesures adoptades després de la detecció de condicions d’emergència amb el 
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fi d’alertar a totes les organitzacions responsables de la resposta a emergències en cas de 
què es presentin tals condicions. 

Organització de resposta. Organització designada o reconeguda d’altra forma per un 

Estat com a responsable de la gestió o aplicació de tots els aspectes de la resposta a una 
emergència. 

Òrgan regulador. Una autoritat o conjunt d’autoritats a les quals el govern d’un Estat ha 

conferit facultats legals per encarregar-se del procés de reglamentació, inclosa la 
concessió d’autoritzacions i, d’aquesta forma, reglamentar la seguretat nuclear, radiològica, 
dels residus radioactius i del transport. 

Pla d’emergència. Descripció dels objectius, política i conceptes bàsics de les operacions 

de resposta a una emergència, així com de l’estructura, facultats i responsabilitats 
inherents a una resposta sistemàtica, coordinada i eficaç. El pla d’emergència serveix de 
base per la elaboració d’altres plans, procediments i llistes guia. 

Pràctica. Tota activitat humana que introdueix fonts d’exposició o vies d’exposició 

addicionals o estén l’exposició a més persones o modifica el conjunt de vies d’exposició 
degudes a les fonts existents, de forma que augmenta l’exposició o la probabilitat 
d’exposició de persones, o el nombre de les persones exposades. 

Resposta a emergències. Aplicació de mesures per mitigar les conseqüències d’una 

emergència per la salut i seguretat humanes, la qualitat de vida, els bens i el medi ambient. 
També pot proporcionar una base per la represa de les activitats socials i econòmiques 
normals. 

Serveis d’emergència. Organitzacions de resposta locals fora de l’emplaçament que 

generalment estan disponibles i que desenvolupen funcions de resposta a emergències. 
Entre aquestes poden figurar la policia, brigades de rescat i lluita contra incendis, els 
serveis d’ambulància, protecció civil i els grups de control de materials perillosos. 

Sievert (Sv). Nom especial de la unitat de dosi efectiva i dosi equivalent. Un Sievert és 
igual a un joule per quilogram. 

Treballador d’emergència. Treballador que pot patir exposició que supera el límit de dosi 

ocupacional durant l’aplicació de les mesures per mitigar les conseqüències d’una 
emergència per la salut i seguretat humanes, la qualitat de vida, els bens i el medi ambient. 

Via d’exposició. Ruta per la qual la radiació o els radionúclids poden arribar als éssers 

humans i causar exposició. 
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A. LLISTAT DE PLÀNOLS DE LES IRA DIGITALITZATS I 
CLASSIFICATS PER ITINERARIS (EMPLAÇAMENT , ZONES I 
EQUIPS) 

A la següent taula es mostra el llistat de plànols digitalitzats pertanyents a cada una de les 
instal·lacions radioactives. Els plànols estan ordenats pel número identificador de la IR, a 
més d’estar classificats en tres grups diferenciats, tal i com s’explica en l’apartat 6.2.2 de la 
memòria. S’ha afegit una columna d’observacions per tal d’anotar aquelles observacions 
que podien ser d’utilitat a l’hora de revisar la documentació existent, i saber en quin estat 
es trobava cada una de les instal·lacions. 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

1 2 

  00001_B_01 situació fonts 
radioactives 
00001_B_02 ubicació magatzem 
temporal 

00001_C_01 croquis 
equip radioactiu per la 
mesura de gramatge 
00001_C_02 croquis 
equip radioactiu 
mesura de pes 

1 2 
Falta alguna foto 00002_A_01  

localització 
00002_A_02  accessos 

00002_B_01  planta instal·lació 00002_B_01 detall 
planta 

1 2 

Correcte 00007_A_01 situació i 
accessos 
00007_A_02 aulari 
física 
00007_A_03 situació 
aulari de física 

00007_B_01 plànol soterrani fac. 
Física i Química 
00007_B_02 plànol planta baixa dels 
SCT 
00007_B_03 Detall plànol soterrani 
00007_B_04 aulari de física, planta 
4a 

00007_C_01 laboratori 
i magatzem de mostres 
ambientals 
00007_C_02 
magatzem centralitzat 
de residus 
00007_C_03 
Distribució equips de 
difracció 
00007_C_04 foto 
diffractometer 

1 2 

Escanejats. Falta afegir plànol 
carpeta. 
Correcte 

00011_A_01 Situació 
de la Basf 
00011_A_02 Situació 
de la planta D32 
00011_A_03 accessos 
a la planta de Kresoxim 
Metil 

00011_B_01 plànol de la planta(cota 
7m) amb els equips radioactius 
senyalitzats 

 

1 2 Escanejats plànols, veure qualitat. 00017_A_01 00017_B_01   interpavelló 9-11 planta 00017_C_01 sala PET-
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

Falten plànols grans 
Correcte. 

localitz/acccessos 0 
00017_B_02   pav.7 planta 1 
00017_B_03   pav.7 planta 0 
00017_B_04   pav.3 planta 0 
00017_B_05   pav.3 planta 4 
00017_B_06   urgències planta 5 
00017_B_07   pav. 4 i 6 planta 4 
00017_B_08Hab. epilèpsia(Sant Joan 
de Déu) 
00017_B_09   pav. 5 i 3 planta 0 

TAC (pav. 9 soterrani) 
00017_C_02  unitat 
d’epilèpsia 
00017_C_03  Hab. 
epilèpsia 

1 2 

Correcte, Plànols escanejats 00029_A_01 Situació 00029_B_01  planta soterrani -4 
00029_B_02  distribució bunkers 

00029_C_01 bunker 1 
00029_C_02 alçat 
bunker1 
00029_C_03 bunker 2 
00029_C_04 alçat 
bunker2 

1 2 

Plànols carpeta passats, faltarien 
plànols laboratori 
Correcte 

00043_A_01.BMP 
localització 
00043_A_02.BMP 
accessos 

00043_B_01.BMP  Pascual Vila pl.0  
00043_B_03.BMP  Pascual Vila pl.4 
00043_B_04.BMP  Pascual Vila pl.5 
00043_B_05.BMP  Pascual Vila pl.6 
00043_B_06.BMP  Pascual Vila pl. 
coberta 
00043_B_07.BMP  García 
Domínguez planta semisoterrani 

 

1 2 

Correcte 00044_A_01 situació 
edifici P 
00044_A_02 situació 
del bunker de les fonts 
radioactives 
00044_A_01 situació 
Dow Chemical 

00044_B_01 planta general amb 
equips senyalitzats, Tarragona sud 
00044_B_02 plànol de la planta de 
d’INSITE 
00044_B_03 plànol planta de 
PRIMACOR  
00044_B_04 Plànol planta de PBD, 

00044_C_01 esquema 
fonts dels equips 
radioactius 
00044_C_02 foto font 
planta INSITE 
00044_C_03 foto font 
planta DOWLEX 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

Tarragona nord 
00044_A_04 situació 
Dow Chemical 
Tarragona sud 

tren III 
00044_B_05 Plànol planta DOWLEX 
II  
00044_B_06 plànol planta d’etilè, 
Tarragona nord (en principi no conté 
material radioactiu) 
00044_B_07 plànol planta polietilè 
Solució Tren III  
00044_B_08 plànol planta edifici P 
 

00044_C_04 foto font 
planta Solución Tren III 

1 2 

Escanejat plànol de situació però 
sense accessos. 
La sala de l’equip de simulació. La 
sala de l’accelerador lineal.  
El plànol de la planta semisoterrani 
els equips són els antics. 
Correcte 

00049_A_01.BMP 
emplaçament 
radioteràpia 
00049_A_02 situació 
amb accessos de 
l’Hospital General 

00049_B_01 planta general, 
semisoterrani 
00049_B_02 plànol general planta 
baixa de l’Hospital General amb 
accessos 
00049_B_03 accessos radioteràpia 

00049_C_01.BMP 
accelerador lineal 
00049_C_02.BMP TC 
00049_C_03  plànol 
recinte blindat I 
00049_C_04  plànol 
recinte blindat II 
00049_C_05  plànol 
recinte blindat III 

1 2 

Plànols carpeta passats. 
Mirar el que falta 
Correcte 

00064_A_01 
localització i accessos 
00064_A_02 
localització i accessos 
2 

00064_B_01  ppl. farmàcia(A) planta 
1 ala est 
00064_B_02  annex farmàcia(B) 
planta 1 
00064_B_03  annex farmàcia(B) 
planta 3 00064_B_04  annex 
farmàcia(B), soterrani, magatzem 
00064_B_05  annex farmàcia(B), 
soterrani 
00064_B_06 planta 4a edifici ppl, ala 
central, amb laboratoris 

00064_C_01 lab. 
farmacologia(A), pl1 
ala est 
00064_C_02 
magatzem residus 
00064_C_03 lab. 
central (B) soterrani 
00064_C_04 
magatzem residus 
radioactius (B) 
soterrani 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

00064_B_07 planta 4a edifici ppl, ala 
central, amb laboratoris  i accessos 

00064_C_05 lab. 
Bioquímica (B) pl1  
00064_C_06 lab. 
fisiologia animal (B) pl3 
 

1 2 

Instal·lació a la planta 
semisoterrani edifici B 
Correcte 

00076_A_01 Plànol 
situació 
00076_A_02 Imatge 
aèria 
00076_A_03 plànol 
hospital 

00076_B_01 Plànol planta soterrani 
edifici B 
00076_B_02 accessos a la planta 
soterrani edifici B 

00076_C_01 Detall 
dependències. 

1 2 

Plànols escanejats 
Correcte 

00049_B_01 situació 
amb accessos de 
l’Hospital General 

00081_B_01 plànol planta baixa 
medicina nuclear amb dependències 
00081_B_02 plànol general planta 
baixa de l’Hospital General amb 
accessos 
00081_B_03 accessos medicina 
nuclear 
00081_B_04 plànol medicina nuclear 
amb depndències 

00081_C_01 foto 
gammateca 
00081_C_02 detall de 
dos sales de 
gammacàmera 

1 2 

Correcte, plànols passats 00106_A_01 situació 
google 
00106_A_02 
localització 

00106_B_01 plànol instal·lació 00106_C_01 detall de 
la IR 

1 2 

Plànols passats 
Correcte 

00108_A_01 situació 
emplaçament 
00108_A_02 mapa 
zona 

00108_B_01 plànol instal·lació 
radioactiva 

00108_C_01 foto equip 
radioactiu 

1 2 
Correcte 00147_A_01 situació i 

accessos als edificis  de 
la Fac. de Biologia 

00147_B_01 plànol planta soterrani 
edifici principal 
00147_B_02 plànol planta -3 edifici 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

annex 
00147_B_03 plànol amb les 
dependències de la planta -3 

1 2 

Passats els plànols carpeta menys 
plànol del TAC perquè no se sap a 
quina dependència va 
Correcte 

00167_A_01 Accessos 
a l’Hospital Príncep 
d’Espanya 
00167_A_02 
localització 
00167_A_03 accessos 
Hospital Duran i 
Reynals 

00167_B_01 Hosp. Príncep 
d’Espanya, pl0, accés 
00167_B_02 Hosp. Príncep 
d’Espanya, pl-1 
00167_B_03 Detall planta -1, 
medicina nuclear 
00167_B_04 Magatzem de residus 
(antiga escola d’infermeria) 
00167_B_05 Plànol planta 9a, (unitat 
d’epilèpsia). 
00167_B_06 sala ecògraf Hospital 
Duran i Reynals 

00167_C_01 medicina 
nuclear. 
00167_C_01 sala 
ecògraf 

1 2 

Correcte 00234_A_01 
localització 
00234_A_02 Accessos 

00234_B_01  planta soterrani 00234_C_01 sala 
Clinac 2100 
00234_C_02 Imatge 
Clinac 600 

1 2 

Correcte, plànols escanejats. 00294_A_01 Situació 
00294_A_02 
localització 
dependències 

00294_B_01 planta -1, zona de 
radiofarmàcia 
00294_B_02 planta 5,Servei de 
Neurologia de l’Hospital del Mar 
00294_B_03 recorregut del material 
radioactiu  
00294_B_04 recorregut material 
radioactiu dins de la planta 5a 

00294_C_01 Unitat de 
monitorització 
d’epilèpsia 

1 2 
Correcte, tot escanejat i passat 00302_A_01 Situació i 

accessos generals 
 

00302_B_01 Planta soterrani s -2, i 
situació del magatzem s-3 
00302_B_02 Magatzem de residus 

00302_C_01 
Laboratori planta 
soterrani s -2 



Annexes    Pàg. 15 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

radioactius, antic pavelló laboratori 
 

00302_C_02 
Magatzem de residus, 
planta baixa pavelló 
laboratori 
00302_C_03 
Magatzem de residus, 
planta soterrani -3, 
bloc E 

1 2 
Correcte, plànols passats. 00328_A_01  

Localització 
00328_A_02  Accessos 

00328_B_01  Plànol planta baixa 
00328_B_02  Plànol planta 1 
00328_B_03  Plànol altell 

00328_C_01 Plànol 
laboratori pl. 1 

1 2 
 
 

   

1 2 

Correcte, plànols escanejats. 00375_A_01 
localització 
00375_A_02 
localització google 

00375_B_01 plànol planta 
 

00375_C_01 detall 
planta 
00375_C_02 detall 
màquina 
00375_C_03 alçat de 
la màquina 

1 2 
Plànols passats 00434_A_01 

00434_A_02 
00434_B_01  Plànol laboratori planta 
baixa 

00434_C_01 Detall 
laboratori. 

1 2 

Correcte, falten fotos de les 
fonts 

0459A_A_01 Google 
0459A_A_02 
Localització general 
0459A_A_03 
Localització nau1 
0459A_A_04 
Localització nau 2 

0459A_B_01 Magatzem temporal de 
residus 
0459A_B_02 màquina de paper 
couché planta 
0459A_B_03 màquina de paper 
couché alçat 
0459A_B_04 màquina fabricació de 
paper num. 3 planta 
0459A_B_05 màquina fabricació de 
paper num. 3 alçat 

 



Pàg. 16                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

0459A_B_06 màquina fabricació de 
paper num. 4 alçat 
0459A_B_07 màquina fabricació de 
paper num. 4 planta 

1 2 

Correcte, falten fotos de les 
fonts 

00459_A_01 Google 
00459_A_02 
Localització 
00459_A_03 vista aèria 

00459_B_01 Estucadora 
00459_B_02 Màquina de paper 

 

1 2 

Plànols escanejats, 
Correcte 

0484B_A_01 
Localització 
0484B_A_02 
Localització i foto 
Aérea 
00484_A_03 accessos 

0484B_B_01 senyalització dels 
equips radioactius 
0484B_B_02 ubicació magatzem 
temporal 

0484B_C_01 foto 
estucadora. 

1 2 

Correcte 00487_A_01 plànol 
general planta amb 
accessos 
00487_A_02 Situació 
google 
00487_A_03 Vista 
aèria 

00487_B_01 plànol ubicació raigs X 
de FIA 1 i Taller 
00487_B_02 plànol ubicació equip 
raigs X FIA 3 

 

1 2 

Plànols escanejats i plànol situació 
Correcte 

00498_A_01 Foto de 
localització 
00498_A_02 
Localització 

00498_B_01 Plànol general amb 
accessos 
00498_B_02 Situació d’equips i fonts 
radioactives 
00498_B_03 Situació torre de 
destil·lació (621-C1) i magatzem 

00498_C_01 Torre de 
destil·lació, 621-C1 

1 2 
Passats plànols carpeta 
Correcte 

00554_A_01 
Localització  
00554_A_02 Accessos 

00554_B_01 Plànol instal·lació 
00554_B_02 plànol planta 2 
00554_B_03 plànol planta 3 

 



Annexes    Pàg. 17 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Correcte 
 

00587_A_01 vista aèria 
00587_A_02 imatge 
entrada 
00587_A_03 situació 
google 

00587_B_01 plànol de la nau 00587_C_01 Sala IR 

1 2 

Correcte 00591_A_01 
localització i accessos 

00591_B_01 plànol instal·lació 00591_C_01 màquina 
3 
00591_C_02 pintadora 
00591_C_03 pintadora 
spooner 

1 2 

Plànol rebuts passats, continua 
faltant localització i accessos 
Correcte 

00595_A_01 situació 
zona 

00595_B_01 plànol planta 
00595_B_02 plànol situació 
magatzem 
00595_B_03 situació i plànol planta 
+1 

00595_C_01 sala 
radioimmunoanalisis 

1 2 
Correcte 00602_A_01 situació 

google 
00602_B_01 accessos a la 
instal·lació 

00602_C_01 detall 
dependències planta 
entresol 

1 2     

1 2 

Correcte 00625_A_01 
localització 
00625_A_02 mapa 
zona 
00625_A_03 situació 
google 

00625_B_01 plànol instal·lació 00625_C_01 cabina 
raigs X 
00625_C_02 Sala 
raigs X 
00625_c_03 Porta 
d’entrada 

1 2 

00626_B_06 i 00626_B_07 
corresponen a les dues hab. de 
radioteràpia de planta segona altell 
Falta escanejar la part del nou 
hospital 
Nomé falta fundació Puigvert 

00626_A_01 accessos 
al pav. Sagrat Cor 
00626_A_02 situació 
oncologia radioteràpia, 
bloc F 
00626_A_03 situació 

00626_B_01 Pl. baixa, Sagrat Cor 
00626_B_02 Pl. soterrani Sagrat Cor, 
acc. lineal 
00626_B_03 Pl. soterrani Sagrat Cor, 
teratron 
00626_B_04 Pl. soterrani Sagrat Cor, 

00626_C_01, 
telecobalto-teràpia 
00626_C_02 sala ac. 
lineal 
00626_C_03, sala 
teratron 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

Correcte habitacions Bloc E 
00626_A_04 accessos 
a la fundació Puigvert 
00626_A_05 situació 
fundació Puigvert 

gammateca 
00626_B_05 Pl. soterrani Sagrat Cor, 
control 
00626_B_06 plànol accessos planta 
baixa Pavelló Sagrat Cor 
00626_B_07 pl. soterrani -2, bloc F, 
oncologia radioteràpia 
00626_B_08 plànol planta general  -
2, bloc F 
00626_B_09 plànol planta general +1 
bloc E 
00626_B_10 fundació Puigvert planta 
2a 
00626_B_11 fundació Puigvert planta 
3a 
00626_B_12 fundació Puigvert planta 
4a 
 

00626_C_04, sala 
gammateca 
00626_C_05 sala 
control 
00626_C_06 plànol 2 
habitacions pl.+1 bloc 
E 
00626_C_07 sala 
equip TC, pl. -2 bloc F 
00626_C_08 sala 
equip radioteràpia 
superficial pl.-2 bloc F 
00626_C_09 sala 
accelerador lineal 1, 
pl.-2, bloc F 

1 2 
Escanejat Sant Gregori 00686_A_01 

Localització Sant 
Gregori 

00686_B_01 Bunker Sant Gregori 00686_C_01 Detall 
bunker 

1 2     

1 2 
Plànols carpeta passats. 
Correcte 

00718_A_01 
Localització 
00718_A_02 vista aèria 

00718_B_01 plànol planta amb 
magatzem senyalitzat. 

 

1 2 
Plànols carpeta passats 00719_A_01 

Localització i accessos 
00719_B_01 plànol planta 
00719_B_02 plànol magatzem 

 

1 2 
Correcte 00721_A_01 

localització amb 
accessos 

00721_B_01 plànol sales 
 

00721_C_01 plànol 
acceleradors 



Annexes    Pàg. 19 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

00721_A_02 mapa 
zona 
00721_A_03 accessos 

1 2 

Correcte, tots els plànols 
escanejats 

00726_A_01 Situació 
00726_A_02 situació 
medicina nuclear 

00726_B_01 plànol planta-2 medicina 
nuclear, bloc F 
00726_B_02 plànol habitacions bloc 
E1 planta +1 
00726_B_03 plànol planta -3 
magatzem de residus, bloc E 
00726_B_04 plànol planta +3, sala 
d’esforços, bloc A  
00726_B_05 detall plànol planta -2 
medicina nuclear amb circuit de 
material radioactiu 
00726_B_06 plànol planta +1 bloc E, 
connexió amb planta -2 

00726_C_01 medicina 
nuclear(radiofarmàcia) 
pl. -2 
00726_C_02 medicina 
nuclear(Tècniques 
convencionals) pl.-2 
00726_C_03 medicina 
nuclear(PET) pl.-2 
00726_C_04 hab. sala 
planta +1 
00726_C_05 
Magatzem de residus, 
planta s -3 
00726_C_06 sala 
d’esforços 
00726_C_07 
Magatzem de residus, 
planta s -3 
 

1 2 

Escanejats plànols 
Correcte 

00729_A_01 Situació i 
accessos 
00729_A_02 visa aèria 
00729_A_03 mapa 
zona 
 

00729_B_01 plànol mòdul 3 planta 
soterrani 
00729_B_02 plànol mòdul 3 planta 
baixa 
00729_B_03 situació del mòdul 3, 
planta baixa 
00729_B_04 plànol general planta 
baixa 

 

1 2 Correcte 00745_A_01 00745_B_01 plànol planta 00745_C_01 Plànol 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

localització 
00745_A_02 accessos  
00745_A_03 accessos 

00745_B_02 ubicació magatzem 
temporal 

transportadora 
00745_C_02 accessos 
a la zona màquines 
amb fonts 
00745_C_03 imatge 1 
00745_C_04 imatge 2 
00745_C_05 imatge 3 
00745_C_06 imatge 4 
00745_C_07 imatge 5 

1 2 

Correcte 0757B_A_01 
localització i accessos 

0757B_B_01 plànol planta soterrani 
0757B_B_02 plànol planta 
semisoterrani 
0757B_B_03 secció transversal 
0757B_B_04 seccions transversals 
edifici 
0757B_B_05 seccions longitudinals 
edifici 

0757B_C_01 detall 
planta soterrani 

1 2 

Correcte 00761_A_01 situació 
google 
00761_A_02 
emplaçament 

00761_B_01 plànol planta baixa amb 
magatzem senyalitzat 

 

1 2 

Passats plànol i escanejats. Falta 
millorar la localització. 
Correcte 

00777_A_01 Situació i 
accessos 
00777_A_02 
localització 
00777_A_03 mapa 
00777_A_04 foto aèria 

00777_B_01 plànol planta 00777_C_01 alçat 
màquina 2 
00777_C_02 esquema 
maq.1 i 2 

1 2 
Escanejats plànols, però són 
bastant dolents i poc clars. 
Correcte 

00783_A_01 Situació i 
accessos amb fonts 
senyalitzades 

00783_B_01 plànol planta general 
00783_B_02 implementació planta 
pilot 

00783_C_01 Situació 
fonts rad. en extrusió 



Annexes    Pàg. 21 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

00783_A_02 vista aèria 
00783_A_03 mapa 
zona 

00783_B_03 planta de polipropilè 
00783_B_04 plànol planta general 
00783_B_05 plànol on s’indiquen les 
dues plantes 

1 2 

Plànols escanejats 
Correcte 

00843_A_01 Situació 
google 
00843_A_02 
Localització més 
exacta 

00843_B_01 Plànol planta 
00843_B_02 accés planta baixa 
00843_B_03 accés instal·lació (planta 
primera) 

00843_C_01 sala RIA 

1 2 

Passats plànols carpeta 00861_A_01 
localització 
00861_A_02 Situació 
dependències 

00861_B_01 Esc.2 pl.5a lab. 
d’hematopatologia 
00861_B_02 Esc.5 pl.5a lab. 
d’inmonologia 
00861_B_03 Esc.7 pl.5a lab. de 
bioquímica. 
00861_B_04 Esc.9 pl.5a lab. 
d’hormonal 
00861_B_05 Esc. 11 pl.5a lab. de 
microbiologia 
00861_B_06 plànol altell planta 3 
00861_B_07 plànol planta 3, 
bioquímica i genètica molecular. 
00861_B_08 plànol ubicació 
laboratoris ala sud, planta 1a, 2a, 3a, 
4a 
00861_B_09 planta 0, interpavelló 4, 
lab. inmunologia  
 

00861_C_01 lab. 
d’hematopatologia 
00861_C_02 lab. 
d’inmonologia 
00861_C_03 lab. 
bioquímica 
00861_C_04 lab, 
d’hormonal 
00861_C_05 lab. 
microbiologia. 
00861_C_06 plànol 
planta 1a ala sud 
00861_C_07 plànol 
planta 2a ala sud 
00861_C_08 plànol 
planta 3a ala sud 
00861_C_09 plànol 
planta 4a ala sud 
00861_C_10 lab. 
d’inmunologia, planta 0 
pav. 4  
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Plànols escanejats i passat de la 
carpeta 
Correcte 

00870_A_01 
localització i accessos 

00870_B_02 Plànol planta 0 
00870_B_03 plànol situació planta 0 
entre pav. 7 i 9 
00870_B_03 plànol planta 2a, pavelló 
1, Instal·lació del irradiador 

00870_C_01 planta 1a 
amb accessos entre 
pavellons 7 i 9 (equip 
raigs X) 
00870_C_02 planta 1a 
pav.7 habitacions per 
pacients amb implants 
senyalitzades 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 00871_A_01 
Localització 
00871_A_02 Planta 
general amb accessos 

00871_B_01 Plànol edifici envasat 
retornable amb fonts 
00871_B_02 Plànol edifici envasat 
barril-lata 
00871_B_03 Plànol central de 
l’energia 

00871_C_01 ubicació 
fonts en el tren 15 
00871_C_02 ubicació 
fonts en el tren 12 

1 2 

Falta plànols plantes amb 
dependències, i plànol situació i 
accessos. 
Correcte 

00873_A_01 Situació i 
accessos edifici 
recerca  
00873_A_02 accessos 
a Recerca i 
Investigació 

00873_B_01 Planta baixa,  
00873_B_02 Planta baixa, magatzem 
00873_B_03 Planta primera 
00873_B_03 Planta primera, 
laboratori 

00873_C_01 Fotos 
poyata, lab. malalties  
hepàtiques. 
00873_C_02 zona 
congeladors 

1 2 

Plànols passats i escanejats 
Correcte 

00960_A_01 
mapa situació 

00960_B_01 plànol zona radioactiva 
00960_B_02 plànol zona magatzem. 
00960_B_03 plànol instal·lació amb 
accessos 

00960_C_01 plànol 
magatzem 
00960_C_02 plànol 
màquina 

1 2 

Correcte 00964_A_01 
localització 
00964_A_02 situació 
google 
00964_A_03 accessos 

00964_B_01 plànol planta 
00964_B_02 plànol alçat 
00964_B_03 situació de les fonts i 
magatzem temporal 

00964_C_01 ubicació 
fonts, planta 4 cota 15 
00964_C_02 ubicació 
fonts, planta 5 cota 18 

1 2 Plànols passats. 00983_A_01 00983_B_01 plànol planta 2  



Annexes    Pàg. 23 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

Correcte localització google 
00983_A_02 
localització 

00983_B_02 plànol laboratori i 
magatzem 

1 2 

Correcte 
En revisió 
Demanarè  Plànols actualitzats 
amb accessos senyalitzats de la 
planta -1, planta 0 i planta +1 del 
pavelló C 

00993_A_01 
00993_A_01 
00993_A_01 Plànols 
localització 

00993_B_01 plànol pav. C planta 1 
00993_B_01 plànol pav. C planta 0 
00993_B_01 plànol pav. C planta -1 
00993_B_04 plànol pav. H planta 10 i 
11 

00993_C_01 plànol 
laboratori de calibració 
00993_C_02 plànol 
lab. de radó 
00993_C_03 elements 
sala 21-34 
00993_C_04 Elements 
del lab. radioquímic 

1 2 

Correcte 01004_A_01 
localització google 
01004_A_02 Plànol 
situació i accessos 

01004_B_01 plànol planta baixa 01004_C_01 plànol 
departament RIA 

1 2 
Plànols escanejats 01014_A_01 

localització google 
01014_B_01 Plànol planta zona C 
 

01014_C_01 
Laboratori d’hormones 

1 2 

Correcte 1023A_A_01 Situació 
1023A_A_02 
emplaçament 
1023A_A_03 accessos 

1023A_B_01 plànol instal·lació amb 
equips radioactius senyalitzats 
1023A_B_02 situació de la sala de 
manipulació 

 

1 2 

Plànols passats 
Correcte 

1023B_A_01 Plànol 
accessos 
1023B_A_02 foto aèria 
1023B_A_03 mapa 
1023B_A_04 vista 
aèria 
 

1023B_B_01 plànol instal·lació 
1023B_B_02 plànol instal·lació 2 
1023B_B_03 ubicació magatzem 
temporal 

1023B_C_01 foto font 
escaner 
1023B_C_02 foto font 
escaner 2 

1 2 
plànols escanejats  1038B_B_01 plànol fàbrica amb fonts 

1038B_B_02 situació del magatzem 
radioactiu. 

1038B_C_01 Fotos de 
les fonts 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

plànols escanejats 01123_A_01 foto 
esquema situació 
01123_A_02  

01123_B_01 planta 0 edifici 
terapèutic 
01123_B_02 planta 0 edifici 
terapèutic, zona HDR 
01123_B_03 Zona HDR 
01123_B_04 plànol magatzem de 
residus, planta 0, edifici central 

01123_C_01 sala 
microselectron 
01123_C_02 foto 
microselectron 
01123_C_03 plànol 
sala 1 i 2 dels 
acceleradors 

1 2 

Només plànol google passat 
Correcte 

01135_A_01 situació 
google 
01135_A_02 vista dels 
accessos al local 
01135_A_03 vista aèria 

01135_B_01 plànol planta baixa amb 
accessos 
 

01135_C_01 plànol 
planta altell 
01135_C_02 plànol 
planta baixa 

1 2 

Plànols passats 
Correcte 

01145_A_01 foto 
localització 
01145_A_02 foto 
accessos 

01145_B_01 plànol magatzem de 
residus, planta 0 ala nord, edifici 
central 
01145_B_02 plànol planta 3 
01145_B_03 plànol planta 0 

 

1 2 

Veure si lab. d’anatomia patològica 
encara existeix. 
Plànols escanejats 
Correcte 

01189_A_01 situació 
google 
01189_A_02 
localització 

01189_B_01 edifici central planta 
soterrani 
01189_B_02 planta baixa, edifici 
annex 
01189_B_03 situació general 
dependències 
01189_B_04 planta semisoterrani 
01189_B_05 plànol planta 1a 
01189_B_06 plànol planta 2a 
01189_B_07 situació edifici annex 

01189_C_01 lab. 
d’anatomia patològica 
01189_C_02 detall 
magatzem, 
semisoterrani 
01189_C_03 detall 
planta 1a, lab. anàlisis 
clíniques 
01189_C_04 pl.2 lab. 
microbiologia 
01189_C_05 pl.2 lab. 
retrovirologia 
01189_C_06 lab. 



Annexes    Pàg. 25 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

marcatge 
01189_C_07 pl.2  
retrovirologia lab. P3 

1 2 

Plànols passats 
Correcte 

01227_A_01 Plànol 
accessos 

01227_B_01 Plànol planta amb font 
senyalitzada 
01227_B_02 ubicació magatzem 
temporal, sala recanvis 

01227_C_01 foto font 
1 
01227_C_02 foto font 
2 
01227_C_03 foto font 
3 

1 2 

 01235_A_01 plànol de 
la facultat de Ciències 
01235_A_02 plànol de 
la UAB 

01235_B_01 plànol general de la 
instal·lació amb dependències i 
accessos 
01235_B_02 plànol facultat de 
Ciències i Biociències amb zones 
senyalitzades 

01235_C_01 Servei de 
Difracció de Raigs X 
(SDRX) – C2, planta 
baixa 
01235_C_02 Plànol 
Institut de Física 
d’Altes Energies (IFAE) 
– C7, planta baixa, 
sala de raigs X 
01235_C_03 planta 0 
departament de 
química, equip PFRX 
del centre GTS 

1 2 

Correcte 01251_A_01 situació 
google 
01251_A_02 plànol 
accessos 

01251_B_01 Plànol planta 2 edifici 
1(àrea 1), zona 1 i zona 2  
01251_B_02 Situació àrea 1 
01251_B_03 plànol planta 3 edifici 3 
(àrea 2) 
01251_B_04 situació àrea 2 

01251_C_01 plànol 
zona1, sales 1, 2, i 3 
01251_C_02 plànol 
zona 2 
01251_C_03 plànol 
zona 3 
01251_C_04 sales 
àrea 2. 

1 2 plànols escanejats 01296_A_01 01296_B_01 plànol instal·lació amb 01296_C_01 



Pàg. 26                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

Correcte localització 
01296_A_02 accessos 
01296_A_03 mapa 

font senyalitzada contenidor capçal de la 
font 
01296_C_02 Alçat 
màquina 

1 2 

plànols passats 01359_A_01 situació 
gooogle 
01359_A_02 
localització 
 

01359_B_01 plànol accessos i 
situació de les fonts 

 

1 2 

Correcte,  01387_A_01 Situació 
google 
01387_A_02 Vista 
aèria 
01387_A_03 mapa 
situació 

01387_B_01 Situació nau1 i nau 2 
01387_B_02 Nau màquina 1 
01387_B_03 Nau màquina 2 
01387_B_04 plànol cota 0 IR amb 
accessos i ubicació MP 6  
01387_B_05 situació i accés 
magatzem  
01387_B_06 plànol cota -5.3 IR amb 
accessos i ubicació MP 5  

01387_C_01 alçat 
màquina 1 
01387_C_02 alçat 
màquina 2 
01387_C_03 capçal de 
la font. 
01387_C_04 accés MP 
6 
01387_C_05 accés MP 
5 
01387_C_06 
magatzem  

1 2 

Correcte, falten accessos 01393_A_01 Situació 
google 
01393_A_02 plànol 
localització 
 

01393_B_01 plànol planta 
semisoterrani 
01393_B_02 plànol planta 
semisoterrani II 

01393_C_01 plànol 
dependències 

1 2 

Plànols passats 
Correcte 

01402_A_01 plànol de 
la Facultat de Ciències 

01402_B_01 plànol general de la 
instal·lació amb dependències i 
accessos senyalitzats 
01402_B_02 detall dependències 

01402_C_01 plànol 
planta 2a unitat de 
bioquímica de la torre 
C2 



Annexes    Pàg. 27 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

01402_C_02 plànol 
planta 3a unitat de 
bioquímica de la torre 
C2 
01402_C_03 plànol 
planta 2a departament 
de genètica de la torre 
C3  
01402_C_04 plànol 
planta 0 servei de 
radioimmunoassaig de 
la torre C2 

1 2 

Plànols passats i escanejats 01417_A_01 Plànol 
situació i accessos 
01417_A_02 Plànol 
situació i accessos 

 01417_C_01 croquis 
sala simulador 
01417_C_02 croquis 
sala acc. lineal 1 i 2 
01417_C_03 sala 
telecobaltoteràpia 

1 2 

Plànols passats 
Correcte 

01430_A_01 mapa 
situació 
01430_A_02 situació 
nau num. 3 

01430_B_01 plànol planta baixa amb 
accessos 
01430_B_02 Plànol altell amb font 
senyalitzada 

 

1 2 

 01434_A_01 situació 01434_B_01 Edifici del ICCC, planta 
1a i planta 2a 
01434_B_02 Detall de la secció edifici 
ICCC 
01434_B_03 Estabulari, planta baixa 

01434_C_01 detall 
itinerari material 
radioactiu, ICCC 
01434_C_02 detall 
itinerari material 
radioactiu, estabulari 

1 2 
plànol escanejat 
Correcte 

01486_A_01 Situació 
google 

01486_B_01 plànol planta general 
amb equips senyalitzats 

01486_C_01 plànol 
cabina raigs X Bosello 
320 kV 



Pàg. 28                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

01486_C_02 Plànol 
cabina raigs X Bosello 
225 kV 
01486_C_03 plànol 
cabina raigs X Philips 
320kV 

1 2 

Plànols escanejats 
Correcte 

01494_A_01 
localització 
01494_A_02 mapa 
zona 
01494_A_03 vista aèria 
amb accessos 

01494_B_01 plànol de la nau amb 
màquines 
01494_B_ plànol instal·lació 

01494_C_01 planta 
màquina 3 
01494_C_02 alçat 
màquina 3 
01494_C_03 situació 
fonts 

1 2 

plànols passats i escanejats 
Correcte 
 

01498_A_01 
localització Cerdanyola 
01498_A_02 
localització Aldea 
01498_A_03 
localització Sant Fruitós 
del Bages 
01498_A_04 foto 
Fornells de la Selva  
01498_A_05 Localitz. 
Fornells de la Selva 
01498_A_06 
localització Vila-seca 
01498_A_07 
localització Sant Antoni 
i Vilanova 

01498_B_01 Plànol nau Cerdanyola 
01498_B_02 Plànol nau Aldea 
01498_B_03 Plànol nau Sant Fruitós 
del Bages 
01498_B_04 Plànol nau Fornell de la 
Selva 
01498_B_05 plànol nau Vila-seca 
01498_B_06 plànol de la nau Sant 
Antoni i Vilanova 

01498_C_05 Bunker 
Vila-seca 
 

1 2 
Correcte 01500_A_01 situació 

01500_A_02 accessos 
01500_B_01 plànol de la nau 
01500_B_02 magatzem fil 

 



Annexes    Pàg. 29 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

01500_A_03 esquema 
situació 

1 2 

Correcte, però falten accessos 
Correcte 

01503_A_01 situació 
google 
01503_A_02 mapa 
zona 

01503_B_01 plànol planta baixa 
01503_B_02 situació de les cambres 
d’assaig num. 20 i 26 

01503_C_01 plànol 
sala n20 
01503_C_02 plànol 
sala n26 

1 2 

Plànols passats i escanejats, 
Correcte 

01552_A_01 Esquema 
Reus 
01552_A_02 Esquema 
Reus 2 
01552_A_03 Accés 
general 
01552_A_04 Detall 
accés 

01552_B_01 Planta soterrani -1 
01552_B_02 Detall planta baixa 

01552_C_01 Detall 
planta soterrani -1 
01552_C_02 Detall 
planta soterrani -2 

1 2 

Correcte 01571_A_01 
Localització 
01571_A_02 mapa 
zona 
01571_A-03 vista aèria 

01571_B_01 Plànol planta 01571_C_01 Esquema 
alçat màquina 

1 2 
Plànol google passat 01574_A_01 Situació 

google 
  

1 2 

Plànols carpeta passats 01580_A_01 
Localització 
01580_A_02 accessos 
01580_A_03 situació 
amb accessos 
senyalitzats 

01580_B_01 plànol de la nau amb 
fonts  

 

1 2 

Correcte 01597_A_01 
localització google 
01597_A_02 
localització 

01597_B_01 plànol nau amb fonts 
senyalitzades 
01597_B_02 ubicació del recinte 
segur 

01597_C_01 foto 
senyalització R01 
01597_C_02 foto 
senyalització R02 



Pàg. 30                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

01597_B_03 ubicació del recinte 
segur 

01597_C_03 foto 
senyalització R03 
01597_C_04 foto de la 
font R01 
01597_C_05 foto de la 
font R02 
01597_C_06 foto de la 
font R03 

1 2 

Correcte 01599_A_01 
Localització 
01599_A_02 
localització II 
01599_A_03 mapa 
zona 

01599_B_01 plànol instal·lació 
01599_B_02 ubicació del magatzem 
temporal 

01599_C_01 fotografia 
extrusora n1 
01599_C_02 fotografia 
extrusora n2 

1 2 

correcte, falta localització i 
accessos 
Correcte 

01601_A_01 Situació 
amb accessos 
01601_A_02 plànol 
situació i accés a 
l’edifici de 
desenvolupament 

01601_B_01 plànol planta baixa 
01601_B_02 plànol planta segona 

01601_C_01 detall 
planta baixa  
01601_C_02 detall 
planta segona 

1 2 

Correcte 01617_A_01 Situació 
google 

01617_B_01 plànol planta 3a 
01617_B_02 plànol planta 2a 
01617_B_03 plànol planta 1a 
01617_B_04 plànol planta soterrani 
amb accessos 

 

1 2 

Plànols passats 01618_A_01 Situació 
google Reus 
01618_A_02 
localització Reus 
01618_A_03 

01618_B_01 plànol i accés delegació 
Reus 
01618_B_02 plànol i accés Rubí 

01618_C_01 Bunker 
Reus 
01618_C_02 Bunker 
Rubí 



Annexes    Pàg. 31 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

localització Rubí 
 

1 2 

Correcte 01620_A_01 
localització google 
01620_A_02 
localització 

01620_B_01  plànol planta baixa 01620_C_01 plànol 
laboratori 6.1 

1 2 

Correcte 01623_A_01 
localització I 
01623_A_02 
localització II 

01623_B_01 plànol planta 1a 
01623_B_02 plànol planta 
semisoterrani 

01623_C_01 sala 
microscòpia 
electrònica 
01623_C_02 sala 
radiografia industrial 

1 2 

Correcte 01625_A_01 mapa 
situació 
01625_A_02 plànol 
instal·lació 
01625_A_03 situació 

01625_B_01 sala IR senyalitzada 
01625_B_02 instal·lació amb 
accessos 

 

1 2 

falta accessos 
Correcte 

01630_A_01 situació 
google 
01630_A_02 accessos 
planta 0 

01630_B_01 Plànol planta -2 
01630_B_02 alçat edifici 
01630_B_03 plànol general planta -2 
01630_B_04 plànol general planta -5 

01630_C_01 sala 
d’esforços  
01630_C_02 sala 
gammacambres 
01630_C_03 planta 
zona dipòsits  
01630_C_04 sala 
gammacàmera 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

01698_A_01 situació 
google 
01698_A_02 accessos 

01698_B_01 plànol IR 01698_C_01 detall 
bunker 
01698_C_02 plànol 
bunker 
01698_C_03 alçat 
bunker 
 



Pàg. 32                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Plànols escanejats i passats 
Correcte 
Faltaria passar els plànols detall 
fonts de la carpeta 

01725_A_01 
localització i accessos 

01725_B_01 plànol plants general 
amb fonts 
01725_B_02 plànol F701 cota 0 
01725_B_03 plànol F701 cota 8,1m 
01725_B_04 plànol F701 cota 
15,12m 
01725_B_05 plànol F799 cota 0 
01725_B_06 plànol F799 cota 7,56m 
01725_B_07 plànol F799 cota 
12,96m 
01725_B_08 plànol C499 cota 0m 
01725_B_09 plànol F799 cota 
18,54m 
01725_B_10 localització F749 
magatzem 

 

1 2 

plànols passats i escanejats 01729_A_01 Mapa 
UAB  
01729_A_02 situació i 
acceessos 
01729_A_03 plànol 
facultat de Medicina i 
IBB 
01729_A_04 
localització 
01729_A_05 Situació 
del IBB en el campus 

01729_B_01 Plànol amb accessos 
IBB 
01729_B_02 plànol planta 1a IBB 
01729_B_03 plànol planta 3a del 
CBATEG 
01729_B_04 plànol de la UTPR 
01729_B_05 detall dependències 

01729_C_01 
magatzem de residus 
01729_C_02 plànol 
laboratori UF-M 

1 2 

 01741_A_01 plànol de 
la UAB 

01741_B_01 plànol facultat de 
Veterinària, planta primera,  amb 
accessos 
01741_B_02 detall dependències 

01741_C_01 
departament de 
Bioquímica i Biologia 
molecular 



Annexes    Pàg. 33 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2     

1 2 
Correcte 01760_A_01 situació 

google 
01760_B_01 plànol planta baixa 
01760_B_02 detall de la IR 

 

1 2 

plànols escanejats i passats 
Correcte 

01768_A_01 
localització general 
01768_A_01localització 
detall 

01768_B_01 plànol situació grup 5 
01768_B_02 situació magatzem de 
residus 
 

 

1 2 
plànols passats  01777_B_01 plànol magatzem de 

bobines de paper 
 

1 2 

Correcte 01778_A_01 situació 
Lleida 
01778_A_02 
localització dins de 
Lleida 
01778_A_03 situació 
hospital 

01778_B_01 plànol planta soterrani 01778_C_01 croquis 
sala radioactivitat 

1 2 

 01781_A_01 plànol 
amb accessos de 
l’hospital 
01781_A_01 mapa 
zona 

01781_B:01 plànol planta soterrani 
amb sala accelerador 

01781_C_01 plànol 
sala blindada 

1 2 

Correcte 01789_A_01 
localització i accessos 
01789_A_02 mapa 
zona 

01789_B_01 Plànol magatzem 
temporal de la font 
01789_B_02 localització de la font 

 

1 2 

 01799_A_01 vista aèria 
google 
01799_A_02 detall 
vista aèria 
01799_A_03 situació 
google 

 01799_C_01 plànol 
planta 2a, laboratori 
nº17 
01799_C_02 càmera 
de marcatge isotòpic 
01799_C_03 càmera 



Pàg. 34                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

contador beta 
01799_C_04 càmera 
de preparacions 
01799_C_05 plànol 
planta soterrani, lab. 
equip de raigs X, nº8 
01799_C_06 plànol 
planta baixa, lab. nº4 

1 2 

Correcte 01805_A_01 mapa 
zona 
01805_A_02 plànol 
situació 

01805_B_01 plànol instal·lació 
01805_B_02 plànol de la zona 

 

1 2 

Correcte 01817_A_01 
localització 
01817_A_02 situació 
google 

01817_B_01 plànol planta amb fonts i 
equips senyalitzats. 

 01817_C_01 detall 
ubicació soldadures 
01817_C_02 croquis 
soldadura 
01817_C_03 sala 
soldadures 
01817_C_04 sala lab. 
difractòmetre de raigs 
x 
01817_C_05 2 cabines 
de raigs x 

1 2     

1 2 

Correcte 01843_A_01 situació 
amb accessos 
01843_A_02 mapa 
zona 

01843_B_01 plànol instal·lació, planta 
baixa edifici 1, amb dependències 
senyalitzades, magatzem residus i 
Hot Lab 

 

1 2 
Correcte 01852_A_01 

localització i accessos 
01852_B_01 plànol sala 3 (raigs x)  
01852_B_02 ubicació sala 3 (raigs x)  

01852_C_01 sala 3, 
raigs x 



Annexes    Pàg. 35 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

01852_A_02 accessos 
a la fàbrica 

01852_C_02 fotos 
màquina raigs x 

1 2 

Correcte 01865_A_01 situació 
google 
01865_A_02 accessos 
01865_A_03 mapa 
zona 

01865_B_01 planta 1a edifici I+D 
01865_B_02 ampliació zona 
radioisotops planta 1a 
01865_B_03 planta baixa I+D 
01865_B_04 situació dels magatzems 

 

1 2 

Correcte 01877_A_01 foto aèria 
01877_A_02 mapa 
google 

01877_B_01 plànol instal·lació amb 
accessos 

01877_C_01 zona de 
treball i magatzem 
temporal (despatx) 
01877_C_02 fotos font 
1 
01877_C_03 fotos font 
2 
01877_C_04 detall 
xona equip radioactiu 

1 2 
Correcte, faltaria alguna foto 01887_A_01 

localització 
01887_A_02 accessos 

01887_B_01 situació magatzem  

1 2 

correcte 01889_A_01 situació 
google 
01889_A_02 
localització 

01889_B_01 plànol IR 01889_C_01 plànol 
dependència 1 
01889_C_02 plànol 
dependència 2 

1 2 
correcte, plànols escanejats 01890_A_01 

localització 
01890_B_01 situació dins del museu 01890_C_01 sala raigs 

X 

1 2 

plànols passats 
Correcte 

01902_A_01 
localització 1 
01902_A_02 
localització 2 
01902_A_03 
localització 3 

01902_B_01 plànol planta baixa pav. 
G amb sala raigs X senyalitzada 

 



Pàg. 36                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 01936_A_01 situació 
google 
01936_A_02 
localització 

01936_B_01 alçat edifici 
01936_B_02 plànol planta 
semisoterrani 
01936_B_03 plànol planta segona 

01936_C_01 detall 
magatzem 
01936_C_02 detall 
planta segona 
01936_C_03 plànol 
laboratori tipus 

1 2 

Correcte, plànols  escanejats, 
falten accessos   

01950_A_01 situació 
google 
01950_A_02 
localització 
01950_A_03 situació 
01950_A_04 esquema 
accessos 

01950_B_01 situació dependències 
01950_B_02 plànol planta soterrani 
01950_B_03 detall plànol soterrani 

01950_C_01 
accelerador lineal 
01950_C_02 plànol 
sales blindades 

1 2 

Correcte 01955_A_01 situació 
google 
01955_A_02 mapa 
zona 

01955_B_01 plànol planta  baixa 
01955_B_02 plànol de la nau 
01955_B_03 plànol de la situació de 
les màquina 

 

1 2 

Correcte 01976_A_01 situació 
google 
01976_A_02 
localització 
01976_A_03 mapa 
situació 

01976_B_01 plànol planta 
01976_B_02 plànol situació 
màquines. 

 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02000_A_01 mapa 
zona 

02000_B_01 plànol planta baixa amb 
accessos senyalitzats 
02000_B_02 plànol planta 1a amb 
dependències senyalitzades 
02000_B_03 plànol planta baixa amb 
bunker senyalitzat 

02000_C_01 plànol 
bunker 
02000_C_02 plànol 
zona bunker 
 

1 2   02015_B_01 plànol planta baixa amb  



Annexes    Pàg. 37 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

bunker 
02015_B_02 alçat de la nau 

1 2 

Correcte, faltaria millorar els 
accessos 

02029_A_01 mapa 
situació 

02029_B_01 plànol instal·lació amb 
accessos i detall de l’equip radioactiu. 
02029_B_02 ubicació magatzem. 
planta baixa de l’edifici d’oficines 

 

1 2 

Correcte 02038_A_01 situació 
google 
02038_A_02 situació 
IR 
02038_A_03 situació 

02038_B_01 distribució 
dependències, planta semisoterrani 
del immoble principal. 
02038_B_01 plànol planta 
semisoterrani amb accés 

 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02039_A_01 situació 
google 
02039_A_02 esquema 
accessos 

02039_B_01 plànol planta soterrani 
02039_B_02 plànol medicina nuclear 
02039_B_03 detall planta soterrani 

02039_C_01 sala 
gammacabra 
02039_C_02 plànol 
magatzem temporal 

1 2 

correcte, plànols passats 02043_A_01 
localització 1 
02043_A_02 
localització 2 

02043_B_01 plànol planta IR 
02043_B_02 plànol planta amb 
magatzem temporal senyalitzat 

02043_C_01 màquina 
acabats i recobriment 

1 2 
Correcte 02047_A_01 situació 

sala equip raigs X 
02047_A_02 accessos 

02047_B_01 situació sala equip raigs 
X 
 

02047_C_01 sala 
equip raigs X 

1 2 

Correcte 02048_A_01 plànol 
situació i accessos 
02048_A_02 Imatge 
aèria 
02048_A_03 mapa 

02048_B_01 plànol instal·lació amb 
fonts senyalitzades 
02048_B_02 detall zona equips 

 

1 2 

Plànols carpeta passats 
Correcte 

02067_A_01 situació 
google 
02067_A_02 
localització 

02067_B_01 plànol nau amb 
accessos i font senyalitzada 

02067_C_01 esquema 
font 



Pàg. 38                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02067_A_03 mapa 
zona 

1 2 
Plànols carpeta passats 02070_A_01 mapa 

zona 
02070_A_02 vista aèria 

02070_B_01 Plànol instal·lació 
02070_B_02 plànol magatzem 
temporal a la 2a planta 

 

1 2 
Correcte 02076_A_01 Situació 

google 
02076_B_01 plànol instal·lació amb 
accessos i sala analitzador 
senyalitzada 

 

1 2 
Plànols escanejats 02100_A_01 Situació 

google 
02100_B_01 plànol de la nau 
02100_B_02 plànol de la nau 
02100_B_03 zona instal·lació 

02100_C_01 plànol 
magatzem 

1 2 

Correcte, plànols passats 02102_A_01 situació 
google 
02102_A_02 
Localització i accessos 

02102_B_01 plànol instal·lació 02102_C_01 plànol 
sala raigs X 

1 2 

Correcte, plànols passats 02103_A_01 Situació 
google 
02103_A_02 
Localització 
02103_A_03 Accessos 

02103_B_01 Plànol IR 02103_C_01 Plànol 
bunker 

1 2 

Correcte, plànols passats i 
escanejats 

02105_A_01 plànol 
localització i accessos 

02105_B_01 plànol planta baixa 
02105_B_02 plànol planta 4 
02105_B_03 plànol planta 1, edifici 
estabulari 
02105_B_04 plànol planta 5 

02105_C_01 sala 
radiosotops 
(estabulari) 
02105_C_02 detall 
planta baixa 
02105_C_03 laboratori 
de bioquímica (planta 
4) 
02105_C_04 laboratori 
neurobiologia (planta 



Annexes    Pàg. 39 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

4) 
02105_C_05 laboratori 
general (planta 4) 

1 2 

Correcte, plànols passats i 
escanejats 

02106_A_01 
localització I 
02106_A_02 
localització II 

02106_B_01 plànol màquines 
02106_B_02 plànol instal·lació 

02106_C_01 Esquema 
màquina 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02122_A_01 mapa 
zona 
02122_A_02 
localització 
02122_A_03 accessos 
i vista aèria 

02122_B_01 plànol de la instal·lació 
amb accessos senyalitzades 
02122_B_02 plànol de la instal·lació 
amb fonts senyalitzades 
02122_B_03 situació magatzem, 
planta pis, oficines 

02122_C_01 plànol 
línia extrusora 

1 2 
plànol magatzem escanejat  02133_B_01 plànol planta baixa 

02133_B_02 detall plànol planta 
baixa 

02133_C_01 plànol 
magatzem 

1 2 
plànol planta soterrani escanejat, i 
plànols passats 
Correcte 

02156_A_01 situació 
google 

02156_B_01  plànol planta soterrani 
02156_B_02 plànol planta baixa amb 
els accessos a l’edifici senyañitzats 

02156_C_01 plànol 
detall sales 

1 2 

Correcte 02162_A_01 mapa 
zona 1 
02162_A_02 mapa 
zona 2 

02162_B_01 plànol instal·lació amb 
font senyalitzada 
02162_B_02 detall zona font 
02162_B_03 situació de la font 

 

1 2 
  02163_B_01 plànol de la nau 5 

02163_B_02 plànol de la nau 4 
02163_C_01 esquema 
de l’equip nau 4 

1 2 

Correcte 02164_A_01 
localització i accessos 
02164_A_02 situació 
google 
02164_A_04 mapa 
zona 

02164_B_01 plànol instal·lació 
02164_B_02 ubicació magatzem 
temporal 

02164_C_01 esquema 
màquina 



Pàg. 40                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02176_A_01 
localització seu Pobla 
de Segur 
02176_A_02 
localització seu de 
Lleida 

02176_B_01 plànol instal·lació 
02176_B_02 plànol instal·lació seu de 
Lleida 

02176_C_01 plànol 
bunker 
02176_C_02 detall 
bunker seu de Lleida 

1 2 

Correcte 02181_A_01 situació 
google 
02181_A_02 
localització 
02181_A_03 
emplaçament 

02181_B_01 plànol planta baixa 
02181_B_02 plànol zona sonda 
nuclear 

02181_C_01 detall 
sonda nuclear 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02192_A_01 situació 
google 
02192_A_02 
localització 

02192_B_01 plànol instal·lació 
 

02192_C_01 zona 
incomming laboratory 
02192_C_02 zona 2 
(nagoya xray machine) 

1 2 
 02246_A_01 Situació 

google 
  

1 2 

Correcte 02253_A_01 situació 
google 
02253_A_02 plànol 
instal·lació amb 
accessos 

02253_B_01 plànol de la nau, zones 
colada contínua 1 i 2 i magatzem 

02253_C_01 zona 
colada contínua 1 
02253_C_02 zona 
colda contínua 2 

1 2 
Correcte, plànols escanejats 02254_A_01 Situació 

02254_A_02 
localització 

02254_B_01 planta soterrani 
02254_B_02 planta baixa 
02254_B_03 zona bunker 

02254_C_01 detall 
bunker 

1 2 
Correcte, plànols passats 02261_A_01 

localització 
02261_B_01 plànol nau 3 02261_C_01 detall 

instal·lació 

1 2 
Correcte 02265_A_01 situació 

amb accessos 
02265_B_01 plànol planta 6 
02265_B_02 plànol planta 3 

02265_C_01 plànol 
quiròfan 1 del 



Annexes    Pàg. 41 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02265_B_03 plànol planta 0 
02265_B_04 plànol planta 5 
02265_B_05 plànol planta 1 

estabulari 
02265_C_02 plànol 
quiròfan 2 estabulari 
02265_C_03 detall 
sala de cultius planta 0 

1 2 

plànols passats 02266_A_01 situació 
google 
02266_A_02 
localització i accessos 

 02266_C_01 planta -2, 
medicina nuclear 

1 2 

plànols passats 
Correcte 

02283_A_01 situació i 
accessos 
02283_A_02 mapa 
zona 
02283_A_03 vista aèria 

02283_B_01 plànol instal·lació  

1 2 

 02287_A_01 situació 
google 
02287_A_02 ubicació 
instal·lació 

02287_B_01 plànol planta soterrani -
1 

02287_C_01 plànol 
medicina nuclear 

1 2 

Correcte 02302_A_01 Situació 
IMOR i altres clíniques 
autoritzades 
02302_A_02 situació 
IMOR 
02302_A_03 accessos 
IMOR, planta baixa 
02302_A_04 
emplaçament IMO  

02302_B_01 planta soterrani -2 
(IMOR) 
02302_B_02Planta semisoterrani -1 
(IMOR), gammateca 
02302_B_03 planta 0 IMO, 
gammateca 

02302_C_01 planta 
baixa, sala TAC  

1 2 

Correcte, plànols passats 02326_A_01 
localització 

02326_B_01 plànol planta 6a, amb 
accessos 
02326_B_02 plànol planta 7a, amb 
accessos 

 



Pàg. 42                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 
plànols escanejats  02332_B_01 accessos  planta 1 02332_C_01 zona 

gammacàmares 

1 2 

Correcte, plànols passats i 
escanejats 

02335_A_01 plànol 
situació 
02335_A_02 mapa 
zona 

02335_B_01 plànol de la nau amb 
zona raigs X 
02335_B_02 plànol instal·lació 

02335_C_01 Sala 
raigs X 

1 2 
plànols passats 02340_A_01 situació 

google 
  

1 2 

plànols passats 02342_A_01 
localització 
02342_A_02 situació 
google 

02342_B_01 plànol planta 1  

1 2 
Correcte, plànols escanejats 02343_A_01 situació 

google 
02343_B_01 plànol instal·lació 02343_C_01 plànol 

bunker 

1 2 

Correcte 02365_A_01 situació 
google 
02365_A_02 Situació 
02365_A_03 mapa 
zona 

02365_B_01 plànol zona amb 
accessos 
02365_B_02 plànol amb fonts 
senyalitzades 
02365_B_03 plànol planta pis amb 
recinte segur senyalitzat. 

 

1 2 

Correcte, plànols passats 02366_A_01 
localització 

02366_B_01 magatzem residus i sala 
irradiador 
02366_B_02 alçat  magatzem residus 
i sala irradiador 

 

1 2 

Correcte 02368_A_01 situació i 
emplaçament 
02368_A_02 situació 
plantes amb accessos 

02368_B_01 situació plantes 
02368_B_02 planta de Novolen I i II, 
edifici C-32 cota 9,35m, amb fonts 
senyalitzades 
02368_B_03 planta Novolen I i II, 
edifici C-32, cota 17.3 

 



Annexes    Pàg. 43 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02368_B_04 planta Novolen III, edifici 
C-27, cota 20,3m 
02368_B_05 planta Novolen III, C-27, 
cota 9,6 
02368_B_06 planta Novolen III, C-27, 
cota 13,5 
02368_B_07 planta Novolen III, C-27, 
cota 18 
02368_B_08 planta Novolen III, edifici 
extrusió i control, planta 31,05m 

1 2 

plànol passat 
Correcte 

02376_A_01 situació 
google 
02376_A_02 situació 
amb accés 

02376_B_01 plànol planta baixa amb 
accessos 
02376_B_02 plànol planta 1a amb 
sala senyalitzada 

 

1 2  02391_A_01 situació 02391_B_01 plànol planta 0  

1 2 

plànol passat 
Correcte 

02408_A_01 situació 
google 
02408_A_02 mapa 
zona 
02408_A_03 foto 
accessos i vista aèria 

02408_B_01 plànol instal·lació 
02408_B_02 ubicació magatzem 
temporal 

02408_C_01 detall 
màquina 
02408_C_02 foto font 
2 
02408_C_03 2a foto 
font 2 
02408_C_04 foto font 
1 
02408_C_05 imatge 
ubicació fonts 

1 2 

Correcte 02410_A_01 Situació 
google 
02410_A_02 
localització i accessos 

02410 Plànol dependències, planta 
soterrani 

 

1 2     



Pàg. 44                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

plànol escanejat, i passats 
Correcte 

02424_A_01 situació 
google 
02427_A_02 
localització 
02427_A_03 situació 
edifici unitat de 
investigació 

02427_B_01 plànol planta baixa 
edifici principal 
02427_B_02 plànol planta baixa 
unitat d’investigació 
02427_B_03 plànol planta altell unitat 
d’investigació 
02427_B_04 plànol planta soterrani 
unitat d’investigació , magatzem 

 

1 2 
plànol escanejat 02428_A_01 accés 

clínica Corachan 3 
02428_B_01 planta soterrani -2 
Clínica Corachan 3 

02428_C_01 sala Tac 
02428_C_02 sala 
braquiteràpia 

1 2 

plànols passats 
Correcte 

02445_A_01 situació 
google 
02445_A_02 accessos 
a l’edifici 

02445_B_01 plànol laboratori i 
magatzem 

02445_C_01 detall 
laboratori 

1 2 

plànols passats 02446_A_01 situació 
google 
02446_A_02 accessos 
02446_A_03 alçat 
edifici 

02446_B_01 plànol planta soterrani 1 
02446_B_02 plànol planta baixa 

02446_C_01 detall 
soterrani 
02446_C_02 detall 
soterrani, zona 
posterior 
02446_C_03 detall 
soterrani, zona anterior 
02446_C_04 detall 
accés planta baixa 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02451_A_01 situació 
google 

02451_B_01  plànol soterrani, bunker 
02451_B_02 magatzem 
02451_B_03 planta baixa edifici 
principal 
02451_B_04 planta soterrani edifici 
principal 

 



Annexes    Pàg. 45 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Plànol escanejat 
Correcte 

02452_A_01 
localització del campus 
02452_A_02 accessos 
02452_A_03 foto aèria 
amb accessos 

02452_B_01 edifici C4, planta baixa, 
amb accessos senyalitzats 
02452_B_02 plànol planta soterrani, 
edifici C4, amb IR senyalitzada 

 

1 2 

plànols passats 
Correcte 

02454_A_01 
localització 
02454_A_02 mapa 
zona 
02454_A_03 vista aèria 
amb accessos 

02454_B_01 plànol instal·lació 
02454_B_02 detall situació màquines 
02454_B_03 ubicació magatzem 
temporal 
02454_B_04 magatzem temporal 

02454_C_01 equips 
radioactius 

1 2 

plànols passats 02455_A_01 situació 
google 
02455_A_02 
localització 

02455_B_01 plànol planta 0 
02455_B_02 plànol servei de 
radioteràpia 

 

1 2 

mapa escanejat, plànols passats 
Correcte 

02464_A_01 mapa 
02464_A_02 
localització 
02464_A_03 situació 
02464_A_04 mapa 
zona 

02464_B_01 plànol general 
instal·lació 

02464_C_01 sala 
magatzem temporal 
02464_C_02 màquina 
mesurador  de 
gramatge 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02466_A_01 mapa 
zona 
02466_A_02 vista aèria 

02466_B_01 plànol de la nau de 
mecanitzat 
02466_B_02 plànol instal·lació amb 
equips senyalitzats 

02466_C_01 plànol 
màquina raigs X 
02466_C_02 plànol 
màquina de raigs X 
02466_C_03 sala 
equips de raigs X 

1 2 

plànols passats 
Correcte 

02477_A_01 situació 
google 
02477_A_02 
localització 

02477_B_01 plànol instal·lació 
02477_B_02 ubicació magatzem 
temporal, habitació d’accés restringit. 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02477_A_03 accessos 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02491_A_01 situació 
google 
02491_A_02 
localització 
02491_A_03 vista aèria 

02491_B_01 plànol instal·lació  

1 2 
Correcte, plànols escanejats 02497_A_01 mapa 

02497_A_02 foto aèria 
02497_B_01 plànol instal·lació 
02497_B_02 situació de la 
dependència 

 

1 2 

Correcte, plànols passats i 
escanejats 

02498_A_01 Situació 
google 
02498_A_02 
localització 

02498_B_02 planta baixa edifici 
UDIAT  
02498_B_03 planta soterrani edifici 
UDIAT  
 

02498_C_01 
Dependències 
02498_C_02 planta 1 
edifici Taulí 
 

1 2 

plànols escanejats i passats 
Correcte 

02501_A_01 
localització 
02501_A_02 situació 
google 

02501_B_01 plànol instal·lació 
medicina nuclear 
02501_B_02 plànol de la clínica Sant 
Josep 

02501_C_01 sala 
residus càmera calenta 

1 2 

Correcte, plànols escanejats i 
passats 

02509_A_ 01 situació 
google 
02509_A_02 
localització  
0209_A_03 accessos 

02509_B_01 plànol instal·lació 02509_C_01 detall 
magatzem 

1 2 

correcte 02515_A_01 Mapa 
UAB 
02515_A_02 
localització 
02515_A_03 situació 

 02515_C_01 sala 
gammagrafia 

1 2 
plànols passats 
Correcte 

02521_A_01 
localització 

02521_B_01 plànol de la nau amb 
aaccessos 

02521_C_01 sala raigs 
X 



Annexes    Pàg. 47 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02521_A_02 situació 
google 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02529_A_01 
localització 
02529_A_02 situació 
google 
02529_A_03 mapa 
zona 

02529_B_01 plànol instal·lació 
02529_B_02 plànol zona 

02529_C_01 croquis 
màquina 

1 2 

Correcte, plànols passats 02530_A_01 situació 
google 
02530_A_02 accessos 
02530_A_03 mapa 
zona 

02530_B_01 Sala dels equips 
02530_B_02 plànol planta baixa 

 

1 2 

plànol passat 
Correcte 

02535_A_01 situació 
02535_A_02 mapa 
amb accessos 

02535_B_01 plànol general planta 
02535_B_02 detall 1 plànol planta 
amb fonts senyalitzades 
02535_B_03 detall 2 plànol planta 
amb fonts senyalitzades 

02535_C_01 diagrama 
font 
02535_C_02 esquema 
de l’equip amb font 
02535_C_03 esquema 
de l’equip amb font 2 

1 2 

plànols passats 02545_A_01 situació 
google 
02545_A_02 
localització 

02545_B_01 plànol planta 1a 02545_C_01 laboratori 
d’assajos 

1 2 

Plànols passats, 
Correcte 

02547_A_01 situació 
google 
02547_A_02 accessos 
a la clínica Girona 
02547_A_03 fotografia 
accés clínica. 

02547_B_01 accés medicina nuclear 
02547_B_02 plànol distribució 
medicina nuclear 
02547_B_03 planta medicina nuclear 
02547_B_04 secció medicina nuclear 

 

1 2 
Correcte 02548_A_01 

localització 
02548_B_01 planta subterrània, 
edifici modular 

02548_C_01 lab. 
perifèric planta baixa 



Pàg. 48                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02548_A_02 mapa 
zona 

02548_B_02 planta baixa, edifici 
modular 
02548_B_03 planta primera, edifici 
modular 
02548_B_04 planta baixa, edifici 
satèl·lit 
 

02548_C_02 
magatzem residus 
02548_C_03 lab. 
radiosòtops 
02548_C_04 cultius 
cel·lulars 

1 2 

plànol passat 
Correcte 

02550_A_01 
localització 
02550_A_02 situació 
02550_A_03 mapa 
zona 

02550_B_01 plànol instal·lació amb 
equips radioactius 

 

1 2 

Correcte 02558_A_01 mapa 
zona 
02558_A_01 
localització 

02558_B_01 plànol instal·lació 
02558_B_02 plànol de la zona 

02558_C_01 croquis 
màquina 

1 2 

Correcte 02572_A_01 
localització 
02572_A_02 situació 
amb accessos 

02572_B_01 Plànol instal·lació 
02572_B_02 plànol de la nau 
fabricació 

02572_C_01 detall nau 
fabricació 
02572_C_02 secció 
màquina 

1 2 

Correcte, plànols passats 02578_A_01 situació 
google 
02578_A_02 
localització 
02578_A_03 accessos 
i sortides 
d’emergències 

02578_B_01 plànol instal·lació 02578_C_01 sala raigs 
X 
02578_C_02 fotos sala 
raigs X 
02578_C_03 equip 
raigs X 

1 2 
plànol passat 
Correcte 

02584_A_01 
localització amb 
accessos 

02584_B_01 Instal·lació amb fonts 
senyalitzades 

02584_C_01 croquis 
de la font. 
02584_C_01ubicació 



Annexes    Pàg. 49 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02584_A_02 mapa 
zona 

de les fonts 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02596_A_01 situació 
google 
02596_A_02 fotografia 
accés clínica 

02596_B_01 plànol planta segona 
amb quiròfan i armari blindat 
senyalitzat 
02596_B_02 plànol planta 6 amb 
habitacions pels pacients 
senyalitzades. 

 

1 2 

Correcte 02604_A_01 situació 
google 
02604_A_02 
localització 
02604_A_03 foto aèria 

02604_B_01 secció transversal edifici 
02604_B_02 secció longitudinal 
edifici 
02604_B_03 plànol planta 
semisoterrani amb dependències, 
magatzem 
02604_B_04 plànol planta 5 
02604_B_05 

02604_C_01 laboratori 
planta 5 
02604_C_02 laboratori 
684. Hot Lab. 

1 2 
Correcte 02629_A_01 

localització 
02629_A_02 accessos 

02629_B_01 plànol planta soterrani 1 02629_C_01 detall 
planta soterrani 1 

1 2 
Correcte 02633_A_01 Situació 

UTPR 
02633_B_01 ubicació MMR 02633_C_01 plànol del 

magatzem de residus 

1 2 
Correcte 02638_A_01 Situació 

UTPR 
02638_B_01 ubicació MMR 02638_C_01 plànol del 

magatzem de residus 

1 2 

Correcte 02649_A_01 
Emplaçament i 
accessos 
02649_A_02 situació 

02649_B_01 Planta semisoterrani 
amb dependències 

02649_C_01 sala 
magatzem 

1 2 
Plànol escanejat 
Correcte 

02674_A_01 mapa 
zona 
02674_A_02 vista aèria 

02674_B_01 plànol fàbrica amb 
accessos senyalitzats i sala equip 
raigs X també  

02674_C_01 sala 
equip nou 

1 2 Correcte 02684_A_01 situació i 02684_B_01 plànol instal·lació 02684_C_01 detall 



Pàg. 50                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

accessos sala equip 

1 2 
Correcte 02686_A_01 

localització 
02686_B_01 plànol instal·lació 02686_C_01 plànol de 

sales 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02687_A_01 situació 
google 
02687_A_02 
localització 
02687_A_03 foto aèria 
02687_A_04 accessos 
a l’edifici 

02687_B_01 distribució planta 
semisoterrani 
02687_B_02 zona instal·lació 
02687_B_03 accessos planta 
semisoterrani 

02687_C_01 detall 
instal·lació 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02690_A_01 
localització 
02690_A_02 situació 
google SCAR 
02690_A_03 foto 
d’entrada SCAR 

02690_B_01 plànol de la nau 
02690_B_02 Plànol planta 2a edifici 
SCAR, dep. d’economia i finances. 
amb sala senyalitzada 

02690_C_01 plànol 
laboratori i taller 

1 2     

1 2     

1 2 
plànol escanejat   02720_C_01 plànol 

sala raigs X 

1 2 

plànol escanejat 02722_A_01 Situació 
02722_A_02 
localització 

02722_B_01 senyalització armari per 
guardar fonts radioactives, planta 2a 
edifici oficines 
02722_B_02 equip radioactiu 
02722_B_03 situació dels equips dins 
la instal·lació 

02722_C_01 imatges 
de la ubicació de 
l’equip 
02722_C_02 imatge 
dels accessos a l’equip 
02722_C_03 imatge de 
l’accés a l’equip 

1 2 
Correcte 02723_A_01 

emplaçament 
02723_A_02 situació 

02723_B_01 plànol instal·lació amb 
fonts senyalitzades 
02723_B_02 accessos fàbrica 

02723_C_01 planta i 
alçat màquina 



Annexes    Pàg. 51 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

google 
02723_A_03 foto aèria 

02723_B_03 plànol nau 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02738_A_01 
localització 

02738_B_01 situació equips 
radioactiu 
02738_B_02 plànol planta SAN1 i 
SAN 2 cota3,3m 
02738_B_03 plànol planta cota 7,02m 
02738_B_04 plànol planta SAN1 i 
SAN 2 cota12,5m 
02738_B_05 plànol planta SAN1 i 
SAN 2 cota 16m 
02738_B_06 plànol planta SAN1 i 
SAN 2 cota 20,76m 
02738_B_07 sala magatzem 

 

1 2 

Correcte 02756_A_01 Situació 
google 
02756_A_02 vista aèria 
02756_A_03 mapa 
situació 
02756_A_04 Imatge de 
l’accés a la instal·lació 

02756_B_01 plànol instal·lació amb 
accés i magatzem senyalitzat 

02756_C_01 detall 
magatzem 

1 2 

Correcte 02760_A_01 
localització 
02760_A_02 situació 
instal·lació 
02760_A_03 mapa 
zona 

02760_B_01 plànol màquines de 
paper V i VI 
 

02760_C_01 Imatge 
equip radioactiu 
02760_C_02 Imatge 
equip radioactiu 
02760_C_03 ubicació 
font MP VI  
02760_C_04 ubicació 
font MP V 

1 2 
Correcte 02781_A_01 situació 

google 
02781_B_01 plànol vivenda amb 
armari senyalitzat. 

 



Pàg. 52                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Correcte 02787_A_01 situació 
google 
02787_A_02 plànol 
planta baixa amb 
accessos a la 
instal·lació 

02787_B_01 plànol planta segona 
02787_B_02 plànol planta quarta 

 

1 2 

Plànol escanejats 
Correcte 

02820_A_01 situació 
google 
02820_A_02 mapa 
localització 
02820_A_03 mapa 
zona 

02820_B_01 plànol fàbrica amb sales 
senyalitzades 
02820_B_02 accessos a les sales 

 

1 2 

Plànols escanejats 02828_A_01 Situació 
google 
02828_A_02 mapa  
02828_A_03 foto 
entrada 

02828_B_01 plànol nau amb equip 
raigs X 

02828_C_01 cabina 
raigs X 

1 2 

Plànols escanejats 02830_A_01 situació 
google 

02830_B_01 plànol planta baixa 
02830_B_02 plànol planta -3 
02830_B_03 plànol general planta 
baixa 
02830_B_04 plànol general planta 
soterrani -3 

02830_C_01. sala 
braquiteràpia 
02830_C_02 plànol 
bunker accelerador 
02830_C_03 alçat p-3 
02830_C_04 quirofan 
per implants, soterrani 
3 

1 2 

Plànols escanejats 
Correcte 

02831_A_01 situació 
google 

02831_B_01 medicina nuclear, 
soterrani -1 
02831_B_02 plànol planta soterrani -
1 
02831_B_03 accessos a medicina 

02831_C_01 sala 
gammateca i 
gammacàmera 
02831_C_02 sala PET 
i TC 



Annexes    Pàg. 53 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

nuclear -1 
02831_B_04 accessos planta baixa 
de l’hospital (entrada Gran Via de 
Carlos III) 
02831_B_05 accessos planta vestíbul 
(per Sabino de Arana) 

1 2 
plànol escanejat 02834_A_01 situació 02834_B_01 plànol instal·lació 02834_C_01 foto 

camió 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02837_A_01 situació 
google 
02837_A_02 
Localització 

02837_B_01 plànol instal·lació amb 
accessos senyalitzats  
02837_B_02 plànol instal·lació amb 
fonts senyalitzades 

02837_C_01 alçat 
màquina 

1 2 

Plànols  escanejats 
Correcte 

02838_A_01 situació 
google 
02838_A_02 situació 
 

02838_B_01 plànol de la nau amb 
zona oficina senyalitzada 
02838_B_02 plànol oficina amb 
accessos senyalitzats i despatx on 
s’emmagatzema l’equip senyalitzat 

 

1 2 

plànols escanejats  02846_B_01 plànol instal·lació amb 
magatzem temporal, font radioactiva i 
accessos senyalitzats 
02846_B_02 plànol instal·lació 
 

02846_C_01 plànol 
instal·lació amb 
magatzem temporal i 
font senyalitzada 

1 2 
Correcte 02857_A_01 situació 

google 
02857_B_01 plànol edifici amb 
accessos i situació equip 

 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02861_A_01 situació 
google 
02861_A_02 
localització 
02861_A_03 foto aèria 
02861_A_04 accessos 
a l’edifici 

02861_B_01 secció transversal edifici 
02861_B_02 secció longitudinal 
edifici 
02861_B_03 plànol planta 
semisoterrani amb dependències 
02861_B_04 recorregut residus 
radioactius 

02861_C_01 sala i 
ubicació del irradiador 
02861_C_02 sala 
residus radioactius 



Pàg. 54                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02868_A_01 situació 
google 
02868_A_02 
localització 

02868_B_01 plànol instal·lació 
02868_B_02 detall instal·lació 

02868_C_01 foto equip 
raigs X 
02868_C_02 sala 
equip raigs X 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02872_A_01 situació 
google 
02872_A_02 
localització 
02872_A_03 foto aèria 
02872_A_04 accessos 
a l’edifici 

02872_B_01 secció transversal edifici 
02872_B_02 secció longitudinal 
edifici 
02872_B_03 plànol planta 
semisoterrani amb dependències 
02872_B_04 plànol planta 4 amb 
dependències 
02872_B_05 plànol planta 7 amb 
dependències 

02872_C_01 lab.1 
planta 7 
02872_C_02 lab.2 
planta 7 
02872_C_03 lab.3 
planta 4 
02872_C_04 sala 
residus radioactius 
 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02875_A_01 situació 
google 
02875_A_02 
localització 
02875_A_03 foto aèria 
02875_A_04 accessos 
a l’edifici 

02875_B_01 secció transversal edifici 
02875_B_02 secció longitudinal 
edifici 
02875_B_03 plànol planta 4 amb 
dependències 
02875_B_04 plànol planta 
semisoterrani amb dependències, 
magatzem 
02875_B_05 plànol planta 3 amb 
dependències 
 

02875_C_01 sala 
residus radioactius 
02875_C_02 lab. hot 
lab. 
 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02880_A_01 situació 
google 
02880_A_02 vista aèria 
02880_A_03 mapa 

02880_B_01 plànol planta baixa amb 
accessos 

02880_C_01 zona 
accelerador i raigs X 
de medicina nuclear 

1 2 
Correcte, plànols passats 02898_A_01 situació 

google 
02898_B_01 plànol planta -2 02898_C_01 medicina 

nuclear 



Annexes    Pàg. 55 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 

Correcte 02902_A_01 mapa 
zona 
02902_A_02 situació 
02902_A_03 foto aèria 
02902_A_04 accessos 

02902_B_01 plànol de la nau amb 
equip senyalitzat 

 

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02906_A_01 vista aèria 
de la UAB 

02906_B_01 distribució plànol del 
taller  
mecànic CELLS 

02906_C_01 plànol 
planta bunker 
02906_C_02 plànol 
alçat bunker 

1 2 

Correcte 02907_A_01 situació 
02907_A_02 detall 
situació 

02907_B_01 plànol instal·lació amb 
magatzem senyalitzat 
02907_B_02 plànol instal·lació amb 
fonts senyalitzades 

02907_C_01 foto font 
02907_C_02 foto font 
2 
02907_C_03 foto font 
3 
02907_C_04 foto font 
4 

1 2 

Correcte  02910_A_01 situació i 
emplaçament 

02910_B_01 plànol nau amb 
accessos 
02910_B_02 plànol nau amb 
dependències 

02910_C_01 ubicació 
sala control de qualitat 

1 2 
Correcte 02919_A_01 Accessos 

02919_A_02 foto aèria 
02919_A_03 mapa 

02919_B_01 plànol instal·lació  

1 2 

Correcte, plànols escanejats 
falten accessos 
Correcte 

02920_A_01 situació 
google 
02920_A_02 situació 
02920_A_03 mapa 
zona 
02920_A_04 vista aèria 

02920_B_01 detall ubicació 
02920_B_02 zona instal·lació, planta 
baixa 
02920_B_03 accessos zona planta 
baixa 

02920_C_01 sala 
equip d’ortovoltatge 
02920_C_02 sala 
accelerador lineal 

1 2 
Correcte, plànols escanejats 02932_A_01 situació 

google 
02932_B_01 plànol nau amb 
accessos 

 



Pàg. 56                                                                                                                                                           Annexes 

Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02932_A_02 foto aèria 
i foto entrada 

02932_A_02 situació sala analitzador 

1 2 
Correcte 02933_A_01 situació 

google 
02933_A_02 vista aèria 

02933_B_01 plànol de la nau amb 
equip senyalitzat 

 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02935_A_01 mapa 
zona 
02935_A_02 situació i 
accessos 

02935_B_01 ubicació Linac Thales 02935_C_01 Vista 
planta Linac 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02939_A_01 situació 
google 
02939_A_02 vista aèria 
02939_A_03 vista aèria 
2 
02939_A_04 vista aèria 
3 

02939_B_01 plànol general 
02939_B_02 detall magatzem 

 

1 2 

Plànols escanejats 
Correcte 

02952_A_01 mapa 
google 
02952_A_02 vista aèria 
02952_A_03 foto aèria 
02952_A_04 situació 
google 
02952_A_05 vista aèria 

02952_B_01 plànol de la nau 
02952_B_02 plànol planta altell 

 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02953_A_situació 
02953_A_02 imatge de 
l’entada i vista aèria 
02953_A_03 vista aèria 

02953_B_01 situació magatzem on 
es guarda la font radioactiva 
02953_B_02 plànol oficina/magatzem 
on es guarda la font radioactiva 

02953_C_01 detall 
plànol 
oficina/magatzem 
02953_C_02 foto 
armari magatzem 

1 2 
Plànols escanejats 
Correcte 

02960_A_01 situació 
02960_A_02 situació 2 

02960_B_01 instal·lació amb fonts i 
magatzem senyalitzat. 

02960_C_01 Imatge 
del capçal 



Annexes    Pàg. 57 
Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

02960_A_03 vista aèria 

1 2 
plànols escanejats 02965_A_01 

localització dins del 
campus de la UAB 

02965_B_01 plànol planta soterrani 
CNM 

02965_C_01 plànol 
sala laboratori 

1 2     

1 2 

plànols escanejats 
Correcte 

02973_A_01 
localització UTPR 
campus UAB 

02973_B_01 localització del 
magatzem a la facultat de medicina. 
02973_B_02 ubicació MMR 

02973_C_01 
distribució del 
magatzem de residus 
de la UAB 

1 2 

Plànols escanejats 
Correcte 

02982_A_01 Vista 
aèria 1 
02982_A_02 vista aèria 
2 
02982_A_03 vista aèria 
3 
02982_A_04 mapa 
zona 

02982_B_01 situació 
oficina/magatzem 
02982_B_02 plànol nau amb oficina 
magatzem senyalitzada 

 

1 2 

plànols escanejats 02983_A_01 
localització UTPR 
campus UAB 

02983_B_01 localització del 
magatzem a la facultat de medicina. 
02983_B_02 ubicació MMR 

02983_C_01 
distribució del 
magatzem de residus 
de la UAB 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 02989_A_01 situació i 
emplaçament 
02989_A_02 plànol 
general amb accessos 

02989_B_01 planta del túnel ALBA 
02989_B_02 ubicació magatzem 
02989_B_03 ubicació sala 
d’emmagatzematge de components 
actius del accelerador, ps -G11 

02989_C_01 detall 
túnel ALBA i Booster 
02989_C_02 detall del 
Booster ALBA 

1 2 

Plànols escanejats 02992_A_01 
localització 
02992_A_02 situació 
de la nau 

02992_B_01 plànol de la nau 
02992_B_02 plànol de la nau 2 

 

1 2 Correcte, plànols escanejats 02993_A_01 mapa i 02993_B_01 planta baixa de la finca 02993_C_01 sala 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

situació amb zona senyalitzada equip TC 

1 2 

Correcte 03002_A_01 situació 
google 
03002_A_02 situació 
edifici 2 del IRTA 

03002_B_01 plànol planta baixa, 
edifici 2, amb accessos i magatzem 
senyalitzat 
03302_B_02 plànol magatzem 
d’equip radioactiu amb accessos 
interior i exterior senyalitzat 

03002_C_01 fotografia 
equip radioactiu 
03002_C_02 fotografia 
accés interior 
03002_C_03 fotografia 
accés exterior 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 03003_A_01 mapa 
zona 
03003_A_02 detall 
mapa 
03003_A_03 foto aèria 
03003_A_04 detall foto 
aèria 

03003_B_01 plànol caseta 03003_C_01 fotografia 
caseta 

1 2 
Correcte, plànols escanejats 03006_A_01 mapa 

03006_A_02 foto accés 
principal 

03006_B_01 plànol de la nau amb 
accessos 

03006_C_01 zona 
manipulació i 
magatzem de l’equip 

1 2 
Correcte, plànols escanejats 03007_A_01 mapa 

google 
03007_A_02 foto aèria 

03007_B_01 foto aèria de la nau i 
magatzem i oficina 
 

03007_C_01 croquis 
de l’oficina 

1 2 
Correcte, plànols escanejats 03011_A_01 situació 

google 
03011_B_01 plànol planta baixa 
magatzem Cornellà amb accessos. 

 

1 2 

Correcte, plànols escanejats 03017_A_01 foto aèria 
03017_A_02 detall foto 
aèria 
03017_A_03 situació 
google 

03017_B_01 foto aèria laboratori i 
magatzem d’equip 
03017_B_02 Imatge de l’entrada del 
laboratori/magatzem 

03017_C_01 imatge 
del armari magatzem 
del laboratori 

1 2 
  03023_B_01 plànol planta baixa 

03023_B_02 plànol planta soterrani -
1 amb laboratori senyalitzat 

03023_C_01 plànol 
laboratori 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

1 2 
plànols escanejats 03029_A_01 situació 

google 
03029_B_01 plànol planta -1 amb 
sala senyalitzada 

03029_C_01 plànol 
sala radioactivitat 

1 2 

Correcte 03030_A_01 situació 
google 
03030_A_02 vista aèria 
google 

03030_B_01 plànol planta baixa amb 
magatzem residus senyalitzat 
03030_B_02 plànol planta 1a 
03030_B_03 plànol planta 2a 
03030_B_04 trajecte material 
radioactiu planta baixa 
03030_B_05 trajecte material 
radioactiu planta 1a 
03030_B_06 trajecte material 
radioactiu planta 2a 
03030_B_07 alçat edifici 

 

1 2 
Plànols escanejats 03045_A_01 situació 

google 
03045_B_01 plànol instal·lació amb 
accessos 

03045_C_01 
oficina/magatzem de 
l’equip radioactiu 

1 2 

 03051_A_01 situació 
google 
03051_A_02 vista aèria 
de la nau 
03051_A_03 vista de 
l’entrada al recinte 

  

1 2 

 03056_A_01 situació 
google 
03056_A_02 
localització 
03056_A_03 vista aèria 
amb ubicació de l’equip 
senyalitzat 

 03056_C_01 plànol 
oficina amb 
magatzem/armari 
senyalitzat 

1 2 
Correcte 03064_A_01 situació 03064_B_01 plànol factoria 

03064_B_02 ubicació equip 
03064_C_01 alçat i 
planta equip 
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Num 
IRA 

Titular Observacions Plànols A Plànols B Plànols C 

 

1. Per motius de confidencialitat el número identificador de cada IR ha estat eliminat. 
2. Per motius de confidencialitat el nom del titular de la IR ha estat eliminat. 

 

radioactiu 
03064_B_03plànol general de la 
factoria 

03064_C_02 detall 
equip 

1 2 
Correcte 03065_A_01 situació 

google 
03065_B_01 plànol edifici amb 
accessos 

03065_C_01 plànol 
oficines planta pis 

1 2 
Correcte 03066_A_01 situació 

google 
03066_B_01 Plànol instal·lació i 
accessos 

 

1 2 

Correcte 03071_A_01 situació 
google 
03071_A_02 vista 
general 

03071_B_01 plànol instal·lació 03071_C_01 ubicació 
equip radioactiu 
03071_C_02 foto 
armari 

1 2     

1 2 

Correcte 03077_A_01 situació i 
vista aèria 
03077_A_02 imatges 
de la instal·lació 

03077_B_01 plànol planta baixa amb 
magatzem senyalitzat 

03077_C_01 imatge 
armari 
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B. PROPOSTA DE GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES IRA 
PELS TÈCNICS DEL SCAR 

Per tal de facilitar i aclarir els dubtes que puguin sorgir al haver-se modificat alguns 
aspectes de la base de dades del SCAR, tals com la distribució del material radioactiu, la 
forma d’entrar i modificar diverses característiques de les IRA o el tractament de plànols 
des de la mateixa base de dades, s’ha procedit a realitzar un manual pel que fa el 
procediment que se segueix quan una nova IR sol·licita que sigui autoritzada pel seu 
funcionament, o sol·licita qualsevol modificació que implica un canvi de dependències, 
trasllat, o modificació del material radioactiu autoritzat de què disposa. 

Pel que fa els tràmits administratius necessaris a realitzar relacionats amb la tramitació de 
modificacions se’n parla en el punt 4.3 de la memòria. En aquest punt s’explicarà els 
passos a seguir en el cas que s’hagin d’introduir o modificar noves dades tècniques a la 
base de dades del SCAR. 

Quan el SCAR rep la sol·licitud per modificar una instal·lació radioactiva o la sol·licitud per 
autoritzar una nova instal·lació, el primer que es fa és realitzar una avaluació prèvia. En 
aquesta se li assigna un nivell de modificació de projecte segons la complexitat que 
presenta i segons la documentació que se li exigeix que sigui presentada. La mateixa 
persona que realitza aquesta primera avaluació, és l’encarregada d’introduir les dades 
principals que fan referència a la IR; el número que la identifica, el titular de la instal·lació 
radioactiva, el responsable, a més d’altres dades de caire administratiu que poden ser 
d’importància. 

El projecte li és assignat a un tècnic per tal que sigui avaluat. Serà aquest tècnic 
l’encarregat d’avaluar la informació aportada pel responsable de la IR, realitzar els càlculs 
de verificació quan aquests siguin necessaris, comprovar l’estudi de seguretat i els riscos 
corresponent, verificar el pla d’emergència interior, etc. En cas que la documentació 
aportada sigui insuficient es realitzarà la petició d’informació addicional (PIA). És en aquest 
moment que si els plànols entregats a la memòria del projecte són insuficients o d’una 
qualitat no òptima s’hauran de sol·licitar de nous. En canvi, si la documentació aportada és 
correcte, el tècnic realitzarà l’informe tècnic corresponent per tal d’enviar-lo al Consejo de 
Seguridad Nuclear, CSN, organisme competent per aprovar-lo en el ple i autoritzar la 
resolució. 

A la següent figura es mostra els passos a realitzar durant tot aquest procés administratiu. 
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Figura B. 1 Procés administratiu per a noves IR o modificacions de IR ja existents. 
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Un cop el tècnic disposi de la resolució signada, és en aquest moment quan es disposa a 
introduir les dades tècniques, noves o a modificar, a la base de dades. Aquestes dades 
poden provenir principalment de les següents opcions: 

a. Una autorització de funcionament d’una nova instal·lació radioactiva, i que per tant 
impliqui introduir nous equips i/o fonts radioactives que estaran autoritzades per ser 
manipulades a unes dependències determinades de la mateixa IR. 

b. Una modificació de la instal·lació que impliqui l’alta o baixa d’algun equip o font 
radioactiva, o alguna de les seves característiques. En aquest cas s’haurà de donar 
d’alta o de baixa el material radioactiu inclòs a la resolució, o canviar-li aquells 
atributs els quals es volen modificar. Tan si es tracta d’equips amb font, equips 
sense font o fonts sense equip, se’ls hi haurà d’assignar les zones corresponents 
autoritzats pel seu ús. En canvi, si es tracta d’una modificació d’algun atribut o 
característica del material radioactiu, o es tracta de substituir equips o fonts per 
d’altres sense canviar-ne la ubicació, les zones vinculades al material radioactiu no 
es veuran afectades. 

c. Una modificació de la instal·lació que impliqui l’alta o baixa d’alguna de les 
dependències o que impliqui una nova distribució de les dependències que la 
conformen. En aquest cas s’haurà de modificar les zones pertanyents a la 
instal·lació, i en el cas de què es donin d’alta noves dependències se’ls hi haurà 
d’assignar el material radioactiu autoritzat per fer-ne l’ús corresponent a la pròpia 
dependència o zona. 

d. Una modificació de la instal·lació que impliqui el trasllat de la mateixa. En aquest 
cas el material radioactiu autoritzat de la IR no canvia, en canvi, si que ho faran les 
zones i dependències que conformen la instal·lació. És per aquest motiu que 
s’haurà d’assignar noves zones a cada font o equip que la IR disposi.  

e. Una modificació de la instal·lació que impliqui el canvi de titular de la IR. En aquest 
cas no es realitzarà ningun canvi pel que fa al material radioactiu autoritzat i a les 
zones que conformen la instal·lació. Únicament s’haurà de modificar les opcions 
que fan referència a les dades administratives.  

f. Una sol·licitud de clausura d’una IR. En aquest cas s’haurà de donar de baixa la IR 
quan la sol·licitud sigui autoritzada. 
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Tot seguit s’analitza les situacions anteriors, agrupant per una banda les actuacions a 
realitzar per les noves instal·lacions, i les actuacions a realitzar quan es modifiqui 
instal·lacions ja existents per altre banda. 

 

B.1 Noves instal·lacions 

Primerament, s’analitza el cas més general, el cas a, que correspon a l’entrada de dades 
per una nova IR. L’ordre recomanat per tal d’introduir les dades s’exposa a continuació, (tot 
i que pot ser modificat quan sigui necessari). 

Passos a seguir per introduir les dades a la base de dades informatitzada del SCAR: 

1. Primer de tot, es procedeix a fer l’entrada de les zones que conformen la IR. La 
divisió de la instal·lació per zones es procedirà segons el punt 6.2.3.1 de la 
memòria. Per tal d’introduir les zones es marcarà la pestanya de fonts de la pàgina 
principal del programa de la base de dades, i en el menú desplegable de 
manteniment s’obrirà la opció corresponent a zones. Un cop indicada la IR que es 
vol modificar o afegir noves zones, s’obre la pantalla on s’indica totes les zones de 
la IR. Evidentment, si es tracta d’una nova IR aquesta pantalla està buida. Per tal 
d’introduir noves zones s’utilitzarà el símbol + de la pantalla, i per tal de modificar-
ne s’utilitzarà el símbol de la llibreta. Si es tracta d’una instal·lació nova la primera 
zona que cal introduir és la zona 0, que per defecte no correspondrà a cap zona 
específica i per tant es deixarà en blanc. A partir d’aquest moment s’introduiran 
tantes zones com sigui necessari, numerant-les i afegint un nom perquè siguin 
fàcils de reconèixer.  

 

Figura B. 2 Pàgina inicial del programa de la base de dades del SCAR. Senyalització de zones. 
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Quan es pugui donar el cas que una font o equip radioactiu estigui autoritzat per ser 
utilitzat a totes les zones de la IR, s’afegirà la zona número 99 amb el text associat 
“Totes les dependències de la IR”.  

Finalment per tal d’eliminar alguna zona existent de la base de dades s’utilitzarà el 
símbol – de la pantalla tot clicant la zona seleccionada. 

 

2. El pas següent, consisteix en afegir el material radioactiu que té autoritzat la IR. 
Arribats a aquest punt s’ha de recordar la figura 6.6 de la memòria per tal de tenir 
present les tres opcions disponibles per introduir material radioactiu a la base de 
dades. 

 

Figura B. 3 Procés per afegir una font o equip a la base de dades . 

 

Des de la pantalla principal del programa, es marcarà la pestanya de Fonts, i es 
clicarà el menú desplegable d’Inici i s’escollirà l’opció adequada segons el tipus de 
material radioactiu que es tracti; assignació d’equips sense font, assignació 
d’equips amb font o assignació de font sense equips. 

Nova IR o modificació d'una IR ja 
existent

Assignació 
d'equips sense 

font

Num. Equip
Zones
Firma
Model

Data Alta
Camps

Assignació 
d'equips amb font

Alta Equip

Num. Equip
Zones
Firma
Model

Data Alta

Alta Font

Num. Font
Isòtop

Activitat
Encapsulat / no 

Encapsulat
Num. Sèrie
Data Alta

Assignació de font 
sense equip

Num. Font
Zones
Isòtop

Activitat
Encapsulat / no 

Encapsulat
Num. Sèrie
Data Alta
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Quan es tracti del cas particular d’introduir un equip amb fonts radioactives, es 
procedirà en primer lloc a introduir l’equip i les seves característiques. I en segon 
lloc, les fonts pertanyents a l’equip. Des de l’opció alta de fonts, s’haurà d’indicar 
primer la IR, i després seleccionar l’equip al qual es vol modificar. Un cop aquest 
s’hagi seleccionat i es validi amb l’OK s’obrirà la pestanya del programa 
corresponent per afegir les fonts i llurs característiques. 

 

 

Figura B. 4 Assignació de material radioactiu a una IRA. 

 

3. Un cop escollida una de les tres opcions segons tipologia de font o equip que es 
vulgui introduir, s’haurà d’emplenar els camps específics de cada opció. A l’escollir 
la modalitat de font o equip des del menú desplegable s’obre una pantalla on s’ha 
d’indicar el número de referència de la IR, a continuació ja es podrà procedir a 
completar les caselles exigides per cada modalitat.  

Un cop introduïdes les dades corresponents a cada un dels camps, s’haurà de 
vincular cada equip o font amb les zones on estarà permesa la seva utilització. La 
vinculació es farà través de les pestanyes on s’indica el número de zones, clicant 
sobre una d’elles s’obrirà el menú de zones i es podrà escollir aquelles que li 
corresponguin. Això es farà tantes vegades com zones sigui necessari introduir. 
D’aquesta manera cada equip i font quedarà vinculat a la zona o zones on es poden 
manipular o emmagatzemar. 
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Figura B. 5 Vinculació del material radioactiu amb les zones que pertanyen. 

 

4. Finalment, es vincularà cada zona de la IR amb els plànols que millor la descriguin. 
Prèviament els plànols hauran d’estar emmagatzemats a la taula corresponent de la 
base de dades. Els plànols s’hauran escanejat, o bé s’hauran obtingut en format 
electrònic a través de la mateixa IR. 

Per tal de vincular cada zona amb els plànols i imatges corresponents, s’accedirà 
des de la pantalla inicial del programa de la base de dades al menú desplegable de 
manteniment de fonts, i es clicarà l’opció de plànols. Amb l’obertura de la nova  
finestra s’observarà un llistat amb tot els plànols existents de les IR. Aquests 
plànols estaran ordenats segons la nomenclatura de codi explicada en el punt 6.2.2 
de la memòria.  

Per tal que cada zona tingui associat el conjunt de plànols que li pertoca, es 
senyalitzarà el plànol en qüestió i s’editarà amb la icona de la llibreta. Un cop 
s’accedeixi a la nova finestra s’afegiran tantes zones com el plànol li correspongui, 
és a dir, si es tracta d’un plànol de l’emplaçament de la IR, aquest segurament anirà 
vinculat amb totes les zones de la instal·lació, ja que es voldrà que cada zona a 
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més de tenir associats els plànols que t’aporten la descripció visual de la mateixa 
zona també tinguin associats la situació i els accessos de la zona en qüestió. En 
canvi si es tracta d’una imatge d’un equip radioactiu, aquest únicament anirà 
vinculat a la zona el qual pertanyi. Segons la categoria de cada plànol o imatge (A, 
B o C), de si és més general o més particular, aquets aniran associats a una o més 
zones de la instal·lació. 

Una vegada associades totes a zones als plànols o imatges, s’afegirà al requadre 
de descripció una nom per tenir el plànol correctament anomenat. Quan s’acceptin 
els canvis realitzats i es faci el mateix per el resta de plànols pertanyents a la 
instal·lació ja s’haurà finalitzat amb la vinculació de zones amb els plànols de la IR. 

 

Evidentment, l’ordre de passos a seguir anteriorment descrit és orientatiu. Per la qual cosa, 
el pas anomenat 4 pot passar a ser el segon si en el moment que s’està recopilant i 
escanejant els plànols de la instal·lació es decideix vincular cada un d’aquests amb les 
zones establertes segons el punt número 1. El que es pretén és introduir una rutina bàsica 
que serveixi a l’hora d’introduir les dades i els plànols d’aquelles noves instal·lacions que 
han estat autoritzades pel seu funcionament, sense entrar en el detall de les particularitats 
que puguin sorgir per cada una d’aquestes. En el següent apartat s’afegeix el punt 5è per 
aquelles instal·lacions que ja estan en funcionament però que se les ha autoritzat per algun 
tipus de modificació. 

 

B.2 Modificacions de les IR ja existents 

En aquest apartat s’explica com realitzar les modificacions que es portin a terme en els 
casos b, c i d. En qualsevol d’aquests tres casos, s’haurà de modificar o bé el material 
radioactiu de la IR, o bé les dependències (i per tant les zones) que conformen les IR, o 
totes dues coses. 

Si hom es centra a analitzar les modificacions, poden donar-se els següents casos: 

• En primer lloc que la modificació comporti l’alta d’un equip o font radioactiva. Si és 
així s’haurà de procedir tal i com s’ha explicat en el punt 2n dels passos a seguir 
per introduir les dades a la base de dades informatitzada del SCAR, seguit del 
procediment explicat en el punt 3r del mateix apartat. Aquests dos procediments 
suposen notificar a la base de dades que la instal·lació disposa de nous equips i/o 
fonts i vincular-los amb les zones ja existents a la base de dades, les quals estan 
autoritzades per emmagatzemar o fer ús dels equips i fonts que hi pertanyen. 
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• En segon lloc que es modifiqui alguna de les característiques dels equips i/o fonts 
radioactives ja existents a la instal·lació.  

Quan es tracti d’una modificació d’algun equip o font, s’accedirà a la pantalla de la 
base de dades utilitzada per consultar i editar el material radioactiu i els seus 
atributs a través del menú desplegable de consulta Equips/Fonts d’una IRA1 
(marcant prèviament la icona de fonts). A través d’aquesta finestra i seleccionant la 
IRA que es vulgui modificar, es podrà accedir al conjunt de material radioactiu 
pertanyent a la IR i als atributs més característics. Per la qual cosa, es podrà 
modificar qualsevol dels camps disponibles, seleccionant-los prèviament, a través 
de la icona de la llibreta.  

 

 

Figura B. 6 Consulta i modificació del material radioactiu d’una IRA. 

 

Es recorda que el material radioactiu es presenta en aquesta finestra classificat en 
quatre pestanyes diferents. Una corresponent als equips amb fonts radioactives 
associades, una altra amb el llistat de fonts que pertanyen als equips anteriors, una 
tercera amb el llistat d’equips sense fonts radioactives (equips elèctrics), i l’última 
que correspon a les fonts, encapsulades o no, que no pertanyen a cap equip. 

                                                 

1 L’opció Consulta Equips/Fonts d’una IRA, és anomenat el 5è punt segons la nomenclatura de 

l’anterior apartat (passos a seguir per introduir les dades a la base de dades informatitzada del 

SCAR), i poder-ho relacionar amb la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. resum que 

es presenta al final d’aquest apartat. 
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Figura B. 7 Pantalla principal per la gestió del material radioactiu d’una IRA. 

 

• En tercer lloc que es modifiqui les dependències que conformen la IR, ja sigui o bé 
afegint-ne de noves, donant-ne de baixa o redistribuint algunes de les 
dependències ja existents. Aquest cas no implica cap modificació pel que fa el 
marial radioactiu autoritzat d’una IR. 

Tan si es tracta d’afegir noves zones o de modificar les ja existents, es procedirà a 
través de la consulta d’Equips/Fonts d’una IRA, al tractar-se també les zones com 
atributs del material radioactiu. En aquest cas, s’editarà la columna de zones 
corresponent a cada un dels equips o fonts de la IR, i des d’on es podrà afegir, 
eliminar o modificar les zones on es podrà utilitzar i/o  emmagatzema l’equip o font 
seleccionada. 
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Figura B. 8 Pantalla per introduir o modificar una zona d’una IRA. 

 

Un cop introduïdes les noves zones de la instal·lació, s’haurà de procedir a vincular 
aquestes zones amb els plànols i imatges que li corresponguin, tal i com s’ha 
explicat en el punt número 4 dels passos a seguir per introduir les dades a la base 
de dades informatitzada del SCAR. 

• I en quart lloc que la modificació suposi el trasllat de la IR. I per tant, tot i que el 
material radioactiu no es vegi afectat, si que s’hagi de canviar les zones que 
conformen la IR.  

En aquest cas es procedirà segons el punt número 1 dels passos a seguir per 
introduir les dades a la base de dades informatitzada del SCAR, seguit del punt 
número 4. Un cop introduïdes les noves zones, i aquestes estiguin vinculades amb 
els plànols i imatges existents, només caldrà vincular el material radioactiu amb les 
zones de la IR. Com que les fonts i els equips que té la IR ja estan introduïts, la 
vinculació amb les zones es farà a través de la consulta d’Equips/Fonts d’una IRA 
tal i com s’ha explicat en el punt anterior. 
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A la següent Taula B. 1 s’observa, de forma resumida, les opcions de modificació existents 
i els passos a seguir per poder modificar la base de dades segons les opcions pertinents. 

 

 

Taula B. 1 Directrius per modificar les dades tècniques d’una IRA des de la base de dades del SCAR.  

 

 

 

 

Autorització de noves 
IR 

 

1- Entrada de les zones de la IR 

2- Entrada dels equips i fonts radioactives 

3- Vincular equips/fonts amb les zones 

4- Vincular zones amb els plànols 

Alta de nous equips o 
fonts radioactives 

 
2- Entrada dels equips i fonts radioactives 

3- Vincular equips/fonts amb les zones 

Modificació d’equips o 
fonts radioactives 

 5- Modificació de les característiques dels equips i fonts 

Modificació de les 
dependències  

de la IR 

 

5- Modificació de les característiques dels equips i fonts 

3- Vincular equips/fonts amb les zones 

4- Vincular zones amb els plànols 

Modificació per trasllat 
d’una IR 

 

1- Entrada de les zones de la IR 

4- Vincular zones amb els plànols 

3- Vincular equips/fonts amb les zones 

 Els números relacionen cada  títol amb el contingut explicat anteriorment a Passos a seguir per introduir les dades a la 

base de dades informatitzada del SCAR 
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B.3 Altres modificacions de les IR 

En aquets apartat es comenta aquells casos que no suposa una modificació ni del material 
radioactiu ni de les dependències de la pròpia instal·lació (casos e i f). 

• Quan es tracti d’un canvi de titular d’una instal·lació, s’haurà de canviar aquelles 
dades administratives que fan referència als canvis produïts. Des de la fitxa de la 
pròpia IR, que es pot consultar a la base de dades, s’actualitzarà la IR amb el nou 
titular corresponent. 

• Quan es tracti de la clausura d’una IR, simplement s’afegeix la data de clausura a la 
fitxa de la IR, i el propi programa de la base de dades passa a gestionar aquesta 
instal·lació com a IR clausurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


