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Resum  

El Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) del Departament d’Empresa, 
Ocupació i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, té encomanades diverses 
funcions per part del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en matèria d’autoritzacions, 
control i inspecció de les instal·lacions radioactives (IR) de Catalunya i protecció radiològica. 

En els últims anys, a través del Ministeri d’Interior, amb l’assessorament del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), hi ha hagut un interès ascendent per millorar la capacitat de 
resposta davant d’emergències radiològiques produïdes a les instal·lacions radioactives. 
Amb les noves directrius publicades per part d’organismes i institucions internacionals, tals 
com la Unió Europea (UE) o l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (IAEA), aquest 
interès s’ha traduït en l’entrada en vigor, a finals de l’any 2010, de la Directriz Básica de 
planificación de protección civil ante el riesgo radiológico [10]. L’objectiu de la qual no és 
altre que la planificació de l’estructura necessària per fer front a les emergències 
radiològiques per part dels organismes, institucions i administracions implicades.  

En aquest context, des del SCAR, es va plantejar, a finals de l’any 2009,  l’oportunitat de 
realitzar els canvis oportuns per tal de tenir una millor capacitat de resposta davant les 
emergències radiològiques. Amb la realització d’aquest projecte final de carrera, s’ha volgut 
presentar un conjunt d’eines i aplicacions per tal de facilitar les tasques de les persones 
encarregades de realitzar les primeres actuacions quan es produeixi una emergència 
radiològica, i que formen part dels equips de primera intervenció. 

En primer lloc, s’ha completat les funcions del programa EMERGIR, desenvolupat a partir de 
l’any 1999, que té com a objectiu analitzar els possibles riscos radiològics de les IR a partir 
de les seves característiques, i establir un conjunt de recomanacions (Guies d’Actuació) pels 
equips de primera intervenció en emergències radiològiques. Per això, s’ha millorat la 
descripció física de les IR, informatitzant i digitalitzant-la, tot identificant el material i equips 
radioactius existents, a través de plànols i imatges de les instal·lacions i les zones que les 
conformen. En conseqüència, s’ha augmentat la capacitat del programa amb dos objectius; 
(1) facilitar l’estudi d’escenaris potencialment accidentables, i (2) permetre els equips de 

primera intervenció la consulta en temps real de les Guies i plànols descriptius de les 
instal·lacions accidentades. 

Per altre banda, les modificacions realitzades a la base de dades informatitzada del SCAR, 
han permès agilitzar i facilitar les tasques ordinàries que realitzen els tècnics del SCAR, i 
establir un procediment per gestionar els plànols i imatges de les IR. Finalment, el programa 
EMERGIR s’ha integrat dins la base de dades del SCAR, podent-se gestionar, actualitzar i 
realitzar les modificacions oportunes, per part dels tècnics del SCAR des de la mateixa base 
de dades.  
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1. Glossari 

1.1 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 

RIA   Radioimmunoassaig 

Salem  Sala de Emergencias del CSN 
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SCAR  Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives  

SEM   Sistema d’Emergènc ies Mèdiques 

UPC   Universitat Politècnica de Catalunya 

 

1.2 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: 

∑=
R

R
T

R
TT RBE · DDA  
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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 
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.  
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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. 

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.  
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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 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. 
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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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2. Antecedents 

El Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) va ser creat l’any 1985 a partir 
d’un acord d’encomanda de funcions a la Generalitat de Catalunya per part del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), òrgan competent en seguretat i protecció radiològica de l’Estat, i 
organisme regulador nuclear. Durant tots aquets anys, i arran de l’encomanda per part del 
CSN, el SCAR ha realitzat tasques de vigilància radiològica ambiental, ha gestionat les 
llicències del personal professionalment exposat a radiacions i ha realitzat les inspeccions a 
les IR, així com també als transports de material radioactiu. A més, el SCAR s’encarrega 
d’inspeccions prèvies a l’autorització de funcionament, modificació i clausura de les IR. 

Per tal de tenir un major control sobre les instal·lacions, però sobretot per analitzar els riscos 
associats a les IR de Catalunya, i per establir una classificació de les possibles emergències 
radiològiques, i desenvolupar unes guies d’actuació que ajudessin als serveis de primera 
intervenció a afrontar, de la forma més adequada i segura possible, les emergències en 
instal·lacions radioactives, el SCAR va desenvolupar un programa en col·laboració amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que resolgués totes aquestes qüestions. 

El programa, anomenat EMERGIR, es va desenvolupar l’any 1999, amb la finalitat principal 
de tenir una eina que pogués assessorar, redactant unes guies d’actuació, als equips de 
primera intervenció, quan aquests haguessin d’afrontar una emergència radiològica. A partir 
de l’anàlisi de variables tals com l’activitat que es realitza a la IR, les fonts que conté, les 
diferents vies d’exposició o escenaris, el programa donava un conjunt de directrius i consells 
encaminats a la protecció del personal dels equips de primera intervenció. 

A finals de l’any 2009, degut a la nova legislació apareguda al llarg de la primera dècada del 
segle XXI dins del camp de les instal·lacions radioactives i nuclears, tant a nivell europeu 
com estatal, es fa necessària la revisió, adaptació i millora de les guies d’actuació del 
programa EMERGIR.  

Amb una nova col·laboració entre la UPC i el SCAR, i un cop finalitzada l’esmentada revisió 
del programa EMERGIR, queda per realitzar un augment de la capacitat del programa a 
través de la descripció física de les IR, a la vegada que es possibilita l’ús d’aquestes noves 
aplicacions al SCAR i al personal que hi treballa. 
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3. Introducció 

El projecte s’emmarca dins d’un conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) del 
departament d’Empresa, Ocupació i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya 

 

3.1 Objectiu del projecte 

L’objectiu del projecte és millorar la gestió de les emergències radiològiques de les IRA a 
Catalunya, mitjançant una millor descripció física de les instal·lacions, i un major control del 
material radioactiu a través de la base de dades del SCAR. I mitjançant també, la reciprocitat 
d’informació entre la base de dades informatitzada del SCAR i el programa EMERGIR, i 
l’actualització constant d’aquesta.  

 

3.2 Abast del projecte 

La descripció física de les IR catalanes, consistirà en mapificar les instal·lacions a través de 
plànols, mapes, fotografies, imatges, etc, analitzant l’emplaçament, la instal·lació en si i les 
zones que la conformen, amb la finalitat de proporcionar informació necessària perquè el 
programa EMERGIR en pugui fer l’ús corresponent, a l’hora de redactar les guies d’actuació 
per emergències radiològiques pels equips de primera intervenció.  

A la vegada, es modifica i millora la base de dades del SCAR, per tal d’incorporar una 
aplicació de tractament de plànols i imatges de les IR, i vincular-ho amb el material 
radioactiu existent a cada IR. D’aquesta manera s’obtindrà una relació entre zones, equips, 
fonts radioactives, i els plànols i imatges que les descriuen. 

Les modificacions realitzades a la base de dades del SCAR, han de servir per integrar-hi el 
programa EMERGIR. Perquè posteriorment, el programa es gestioni i s’actualitzi des de la 
mateixa base dades.  

Queda fora de l’abast d’aquest projecte la programació informàtica del programa EMERGIR, 
perquè aquest sigui del tot operatiu. 
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4. Instal·lacions Radioactives 

4.1 Definició i classificació de les Instal·lacions Radioactives (IR) 

El Reglamento sobre instalaciones nucleares i radioactivas [1], [2], defineix al seu article 34 
les Instal·lacions Radioactives (IR) com: 

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.” 

 

I defineix al seu article 11 les Instal·lacions Nuclears com: 

a) “ Les centrals nuclears: qualsevol instal·lació fixa per la producció d’energia 
mitjançant un reactor nuclear. 

b)  Els reactors nuclears: qualsevol estructura que contingui combustibles nuclears 
disposats de tal manera que dins d’ella es pugui donar un procés auto mantingut de 
fissió nuclear sense necessitat d’una font addicional de neutrons. 

c) Les fàbriques que utilitzen combustible nuclear per produir substàncies nuclears i les 
fàbriques en què es processa el tractament de substàncies nuclears, incloses les 
instal·lacions de tractament o reprocessat de combustibles nuclears irradiats. 

d) Les instal·lacions d’emmagatzematge de substàncies nuclears, excepte els llocs en 
què les esmentades substàncies s’emmagatzemin accidentalment durant el 
transport. 

e) Els dispositius i instal·lacions que utilitzen reaccions nuclears de fusió per produir 
energia o amb expectatives de producció o desenvolupament de noves fonts 
energètiques.” 

Aquestes últimes queden sotmeses a una normativa, en general, molt més restrictiva que 
requereixen majors i més detallats processos d’autorització, control i clausura, com a 
conseqüència també del major risc que impliquen. Cal destacar que aquest tipus 
d’instal·lacions resten fora de l’àmbit d’aquest projecte. 
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De la mateixa manera que s’han definit les IR, aquestes es classifiquen en tres categories 
segons el risc radiològic associat als equips o materials radioactius de què disposi, ja sigui 
per utilitzar o per emmagatzemar. Aquesta classificació és la següent: 

1) 1ª categoria: són les de major risc potencial i inclouen les instal·lacions radioactives 
del cicle de combustible nuclear, així com instal·lacions d’irradiació industrial i 
aquelles a les quals es treballa amb importants inventaris de substàncies 
radioactives. 

2) 2ª categoria: es defineixen com aquelles “on es manipulin o emmagatzemin núclids 
radioactius que puguin utilitzar-se amb fins científics, mèdics, agrícoles, comercials i 
industrials, l’activitat total dels quals sigui igual o superior a mil vegades els valors 
d’exempció” [1]. A l’apartat 4.4.1 es parlarà en detall d’aquests valors d’exempció. 
S’inclouen també en aquesta 2ª categoria les instal·lacions que utilitzen aparells 
generadors de raigs X que puguin funcionar amb una tensió de pic superior a 200 kV, 
els acceleradors de partícules i les instal·lacions que emmagatzemen fonts de 
neutrons. 

3) 3ª categoria: engloben instal·lacions que treballen amb radionúclids l’activitat total 
dels quals està compresa entre els valors d’exempció definits a la Instrucción IS-05 
del CSN i mil vegades aquests valors, així com aquelles instal·lacions que empren 
aparells de raigs X amb tensió de pic inferior a 200 kV i superior els 5 kV. 

 

Tal i com s’esmenta en el punt 2 de l’article 36 del Reglamento [2], “les instal·lacions 
radioactives amb fins científics, mèdics, agrícoles, comercials o industrials requeriran una 
autorització de funcionament, una declaració de clausura i, en el seu cas, una autorització 
de modificació i de canvi de titularitat”.  Aquestes instal·lacions pertanyents a alguna de les 
categories ja esmentades seran objecte d’estudi en aquest projecte per tal de poder 
identificar les zones de risc radiològic i proporcionar una informació bàsica pels equips de 
primera intervenció. 
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4.2 Organismes i institucions competents en Protecció 
Radiològica 

Els riscs que comporten les radiacions ionitzants i els avantatges que s’obtenen de les seves 
aplicacions han de romandre en l’equilibri que exigeix la normativa per tal de garantir la 
protecció radiològica tan pels treballadors, els usuaris com per la població. Per assessorar 
sobre aquesta normativa i vetllar pel compliment d’aquesta, les diferents autoritats 
competents han creat diversos organismes. 

 

4.2.1 El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) i el Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactives (SCAR) 

A Catalunya es va crear el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives l’any 1985 arran 
d’un encomanament de funcions del Consejo de Seguridad Nuclear, únic òrgan competent 
en seguretat nuclear i protecció radiològica de l’estat espanyol.   

Catalunya, així com altres comunitats autònomes, tenen actualment transferides les 
competències d’indústria en quant a autoritzacions i sancions a IR de 2ª i 3ª categoria. Això 
implica que són els organismes administratius de les pròpies autonomies els qui dicten les 
corresponents autoritzacions o sancions previ informe preceptiu del CSN. 

A més a més, actualment amb l’objectiu de millorar l’execució de les seves funcions, agilitzar 
i facilitar els diversos tràmits i actuacions de control, actualment el CSN manté signats 
convenis d’encomanda amb 9 comunitats autònomes, entre les quals es troba de nou 
Catalunya, per activitats d’avaluació del llicenciament, control i inspecció de les IR, així com 
programes de vigilància ambiental. 

Mitjançant aquesta encomanda de funcions entre la Generalitat de Catalunya i el CSN1, el 
SCAR, que actualment depèn de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
del Departament d’Empresa i Ocupació, és qui desenvolupa les funcions d’organisme 
regulador estatal a l’àmbit de Catalunya sobre l’àrea de seguretat nuclear i protecció 
radiològica. 

En general, les funcions encomandables del CSN queden fixades a la Ley 15/1980 de 
creació del CSN (reformada per la Ley 33/2007), el Reglamento sobre instalaciones 

                                                 

1 L’encomanda inicial és de 15 de juny de 1984, va entrar en vigor el 6 de maig de 1985 i s’ha revisat i renovat en 
diverses ocasions: 14 de maig de 1987, 23 de setembre de 1988, 20 de desembre de 1996, 22 de desembre de 
1998, l’última data del 28 de febrer del 2008 (informació proporcionada pel SCAR). 
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nucleares y radiactivas i el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones 
ionizantes. Aquestes funcions, que a Catalunya són exercides pel SCAR, queden recollides 
ens els documents del CSN [3] i [4], i es poden agrupar en 5 grans grups: 

a) Activitats d’inspecció de control. En aquest àmbit s’inclouen: 

• IR de 1ª (exceptuant les del cicle de combustible), 2ª i 3ª categoria a totes les 
seves fases, és a dir, ja sigui prèvia a l’autorització de funcionament, 
modificació o clausura, com inspeccions de control periòdiques. S’inclouen al 
seu torn les instal·lacions de raigs X per diagnòstic mèdic. 

• Inspeccions especials en cas de denúncies, accidents i/o emergències. 

• Transport de combustibles nuclears, residus i materials radioactius amb 
origen, destí o trànsit per la Comunitat Autònoma (CCAA) corresponent. 

• Serveis de Protecció Radiològica que presten servei a IR. 

• Empreses de venta i assistència tècnica d’equips de raigs X mèdics. 

b) Estudi, avaluació i dictàmens tècnics de proposta de resolució per les autoritzacions 
d’IR de 2ª i 3ª categoria i per l’exempció de pràctiques. 

c) Propostes d’homologació i control de cursos de personal professional operador i 
supervisor d’IR, així com la concessió i tramitació d’aquestes llicències. 

d) Control de qualitat dels plans de vigilància radiològica ambiental que realitzen les 
centrals nuclears a Catalunya.. 

e) Assessorament i assistència en emergències radiològiques tant a IR, transports, 
robatoris, o qualsevol succés en el qual es trobi involucrat material radioactiu. 

 

A més a més de les funcions encomanades, el SCAR en realitza d’altres que resulten 
imprescindibles en el marc de la gestió d’instal·lacions radioactives i de llur personal en 
l’àmbit català.  

Amb independència de les funcions encarregades i amb el propòsit de disposar d’un millor 
control de vigilància radiològica, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i el SCAR, va projectar i instal·lar dues xarxes 
diferenciades de vigilància radiològica en temps real. 
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La primera xarxa cobreix l’entorn pròxim als emplaçaments de les centrals nuclears d’Ascó i 
Vandellós, i està formada per: 

• 8 estacions de mesura de taxa de dosi en continu en ambient (detectors Geiger). 

• 2 estacions de mesura espectromètrica i activitat de l’aigua del riu Ebre abans i 
després de la Central d’Ascó. 

• 1 estació mòbil de mesura espectromètrica en ambient. 

I la segona, cobreix el territori de Catalunya en llocs estratègics des del punt de vista de la 
seguretat radiològica, i està formada per: 

• 9 estacions de mesura instal·lades al voltant del perímetre de Catalunya (Barcelona, 
Lleida, Girona, Tarragona, Roses, Puigcerdà, Viehla, Vandellós i Ascó). 

• 1 estació de mesura instal·lada al centre de Catalunya (Pujalt). 

Aquestes estacions mesuren la taxa de dosi equivalent degut a la radiació a, ß, radó i ? de 
l’ambient. A la següent Figura 4. 1 es mostra la situació de les diverses estacions. 

 

 

Figura 4. 1 Estacions de la xarxa general de vigilància radiològica 
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El SCAR manté arxivats els diferents documents que rep i genera en els tràmits on participa, 
de manera que estan disponibles pel personal del centre. En aquesta documentació hi 
figuren dades de principal interès com les característiques de les instal·lacions, dels equips i 
fonts que contenen. Paral·lelament gran part d’aquesta informació es pot consultar a la base 
de dades pròpia del SCAR, que es troba en contínues millores, i que forma part de l’àmbit 
d’aquest projecte. 

Addicionalment, el SCAR realitza tasques d’assessorament i intervenció en la gestió 
d’emergències radiològiques i esdeveniments anormals (no programats), o inspeccions 
especials com poden ser troballes de material radioactiu, denúncies, sobredosis, etc. 

L’any 1980, sota el compliment de la llei 15/1980, es va dur a terme la creació del Consejo 
de Seguridad Nuclear com a únic òrgan competent a l’estat espanyol en matèria de 
seguretat nuclear i protecció radiològica. 

Les tasques principals que realitza el CSN són, entre d’altres: 

• Proposar al govern la reglamentació i la normativa en matèria de seguretat nuclear i 
protecció radiològica. 

• Emetre informe preceptius i vinculants, previs a les concessions, per part de les 
autoritats governatives, d’autoritzacions, emplaçaments, construccions, postes en 
marxa i clausures de les instal·lacions nuclears i radioactives, transports de 
substàncies nuclears i radioactives i instal·lacions de fabricació de components 
directament relacionats amb la seguretat nuclear. 

• Inspeccionar i controlar les instal·lacions nuclears i radioactives, els transports de 
materials nuclears i radioactius, les fàbriques de components per les instal·lacions. 
amb capacitat per aturar les obres o el funcionament per raons de seguretat. 

• Proposar sancions quan s’estableixi un incompliment de les normes. 

• Col·laborar amb les autoritats competents en plans d’emergència i proporcionar 
recolzament tècnic en cas d’emergència nuclear o radiactiva. 

• Controlar i vigilar els nivells de radioactivitat dins i fora de les instal·lacions 
radioactives. 

D’acord amb el que s’ha comentat anteriorment, el CSN té la capacitat d’encomanar a les 
comunitats autonòmiques la tasca de dur a termes les diferents funcions que se li atribueixin 
d’acord amb els criteris generals que es disposi. 
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4.2.2  La Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (EURATOM) 

L’organisme d’abast europeu anàleg al CSN és la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica 
(EURATOM), que es va crear l’any 1957 sota el tractat de Roma. Són objectius de 
l’EURATOM: 

• Establir les normes bàsiques relatives a la protecció radiològica de les persones. 

• Uniformitzar les polítiques d’educació sobre la protecció radiològica i la seguretat 
nuclear. 

• Controlar la radioactivitat ambiental. 

• Controlar l’evacuació de residus radioactius i les seves conseqüències. 

• Controlar els materials nuclears. 

• Establir els nivells d’intervenció administrativa en cas d’accidents. 

• Coordinar la recerca en energia nuclear. 

Les directives que estableix l’EURATOM obliguen als estats membres a desenvolupar una 
legislació pròpia, amb la possibilitat de fins i tot ser més restrictiva que l’exigida. A més cada 
estat membre ha de tenir un organisme encarregat de controlar el compliment d’aquestes 
normatives. 

 

4.2.3 L’organització Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) 

L’Organització Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA), forma part del sistema de les 
Nacions Unides, i és l’organisme que serveix de fòrum central mundial i intergovernamental 
per a la cooperació científica i tècnica en el camp nuclear. 

Els programes internacionals de l’OIEA es centren en la recerca i l’establiment de noves 
millores de gestió i tècniques en els àmbits de la seguretat i la protecció física de persones 
contra les radiacions ionitzants, la seguretat en instal·lacions nuclears i de cicle de 
combustible nuclear, la cooperació tècnica entre països i la ciència nuclear aplicada. Una de 
les tasques que desenvolupa l’OIEA és la producció de gran quantitat de manuals tècnics i 
recomanacions pels estats membres, totes elles dissenyades i desenvolupades per experts 
de diferents països i que serveixen com a documents de consens general que indiquen la 
direcció en què s’han de prendre les iniciatives en el sector nuclear. 

 



Pàg. 22 
 

 

4.3 Autoritzacions de Funcionament i Clausura de les 
Instal·lacions 

Tal i com s’ha esmentat, una de les funcions que té el SCAR és l’estudi, avaluació i la 
realització de dictàmens tècnics de proposta de resolució per les autoritzacions d’IR de 2ª i 
3ª categoria. 

El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas  [1] defineix en el Capítol III del 
Títol III la documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud que han de realitzar les 
instal·lacions radioactives amb fins industrials, mèdics, comercials o d’investigació per 
obtenir l’autorització de funcionament. Aquests documents a presentar són: 

• Memòria descriptiva de la instal·lació, amb la descripció de l’emplaçament i els 
detalls constructius. Cal justificar la selecció de radionúclids o fonts radioactives que 
s’empraran, així com els sistemes de gestió dels residus radioactius. 

• Estudi de seguretat, amb l’anàlisi i l’avaluació dels riscos associats tant al 
funcionament normal de la instal·lació com als deguts a algun accident. 

• Verificació de la instal·lació, descrivint les diverses proves a les quals cal sotmetre la 
instal·lació i el pla de manteniment previst. 

• Reglament de funcionament. Inclou els mètodes de treball i les regles de manipulació 
necessàries per l’operació segura de la instal·lació. Cal incloure les mesures de 
protecció radiològica aplicables i l’organització prevista del personal. 

• Pla d’emergència interior, amb les mesures previstes pel titular per afrontar un 
accident a la instal·lació, mitigar les seves conseqüències, protegir al personal i 
notificar a les autoritats i òrgans competents. Ha de comprendre també l’assignació 
de responsabilitats en cas d’accident.  

• Previsions per la clausura. 

• Pressupost econòmic de la inversió a realitzar. 

A més, per les instal·lacions de 1ª categoria es requereix també adjuntar dins de la 
descripció de la instal·lació, informació sobre l’emplaçament i els seus terrenys circumdants 
i, com a part del reglament de funcionament, un manual de protecció radiològica amb les 
normes i procediments a aplicar, especificacions tècniques de funcionament, i un manual de 
garantia de qualitat i organització prevista. És també necessari un pla de protecció física.  
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A partir de la documentació entregada amb la sol·licitud d’autorització de funcionament, és la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i 
Ocupació (en el cas de Catalunya) qui concedeix l’autorització, previ informe preceptiu i 
vinculant del CSN. Seran els tècnics del SCAR qui realitzaran l’avaluació de la 
documentació de la sol·licitud d’autorització i la realització de l’informe tècnic de proposta de 
resolució, aquest serà enviat al CSN, i en cas de ser aprovat, es farà la inspecció prèvia en 
cas de què aquesta sigui necessària. 

A la Figura 4. 2 es mostra un resum del procés administratiu per la sol·licitud de l’autorització 
de funcionament d’una IR i la documentació que s’ha de presentar en cada cas. 

 

 

Figura 4. 2 Resum del procés administratiu per la sol·licitud de l’autorització de funcionament d’una IR. 
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El propi titular de la instal·lació radioactiva serà el responsable del seu desmantellament i 
clausura, enviant la sol·licitud de declaració de clausura acompanyada d’un informe 
econòmic i un estudi tècnic de la clausura. L’informe tècnic haurà de contenir l’inventari de 
materials i residus radioactius i d’aparells generadors de radiacions ionitzants, detallant el 
seu destí final i les tasques de descontaminació que s’hagin hagut de realitzar en cas 
necessari. Novament, el SCAR, en el territori català, serà l’encarregat d’expedir la declaració 
de clausura, un cop emès un informe de conformitat després de la comprovació dels nivells 
de contaminació a la instal·lació i l’absència de residus radioactius. Aquest informe haurà de 
ser ratificat pel CSN.  

A la Figura 4. 3 es mostra un resum del procés administratiu per la sol·licitud de la declaració 
de clausura d’una IR i la documentació que s’ha de presentar. 

 

Figura 4. 3 Resum del procés administratiu per la sol·licitud de la declaració de clausura d’una IR. 
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4.4 Legislació Nuclear vigent aplicable al projecte 

Des de la primera versió del programa EMERGIR 2, completada el 2001, i les posteriors 
revisions el 2003 i el 2010, s’han aprovat diversos decrets i instruccions per part del CSN 
que s’han hagut d’incorporar com a normatives de caràcter obligatori per les IR. Amb 
l’objectiu que totes les modificacions o innovacions que es realitzin durant el projecte 
complexin estrictament la normativa, a continuació es fa un breu resum d’aquesta. 

 

4.4.1 Valors d’exempció per a núclids. 

El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas aprovat pel Real Decreto 
1836/1999 [2] establia en el seu Annex I els valors d’exempció pels quals les instal·lacions 
en què intervenien substàncies radioactives amb activitat o activitat per unitat de massa no 
superior a aquests valors, no tenien consideració d’instal·lació radioactiva. Aquests valors 
havien estat adoptats directament de la Directiva 96/29 d’Euratom [5]. 

La Instrucción del 26 de febrer de 2003 del CSN, IS-05 [6], defineix els valors d’exempció 
per núclids segons el que estableixen les Taules A i B de l’Annex I del Real Decreto 
1836/1999 i es basa en el National Radiological Protection Board de Regne Unit per 
assignar els valors a aquells radionúclids no inclosos a la taula inicial i completar així 
aquestes taules. 

La revisió de 2008 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas [1] cita ja 
aquesta Instrucción IS-05 com a referència única pels valors d’exempció dels núclids, que 
s’empren al seu torn per la classificació de les IR en les diverses categories, tal i com s’ha 
comentat a l’anterior apartat 4.1. 

 

 

 

 

                                                 

2 El programa EMERGIR es desenvolupa gràcies a una col·laboració entre el Servei de Coordinació d’Activitats 
Radioactives (SCAR) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l’any 1999 amb la finalitat de facilitar la 
informació necessària pels equips de primera intervenció en emergències radiològiques a Catalunya. 
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4.4.2 Fonts radioactives encapsulades d’alta activitat i fonts òrfenes. 

Amb l’objectiu d’evitar l’exposició dels treballadors i del públic en general a les radiacions 
ionitzants degut a un control inadequat de les fonts radioactives encapsulades d’alta activitat 
o a possibles fonts orfes, a nivell europeu es va desenvolupar la Directiva 2003/122 
d’Euratom, que es va incorporar a la legislació espanyola mitjançant el Real Decreto 
229/2006 sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes 
huérfanas [7]. En aquest mateix decret es defineix font d’alta activitat com aquella font 
radioactiva encapsulada que conté un radionúclid amb una activitat que en el moment de la 
fabricació, o en cas de desconeixement, en el moment de la primera comercialització, és 
igual o superior al nivell d’activitat especificat a l’annex I de [7]. La resta de valors són els 
corresponents a la centèsima part del valor A1 del Reglamento para el Transporte seguro de 
materiales radiactivos de l’OIEA [27], que es troben a la taula B.3 de l’Annex B. 

Aquest Real Decreto, que complementa al Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas [1] i al Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes [8], 
estableix un control estricte de les fonts encapsulades d’alta activitat al llarg de tota la seva 
vida útil, incloent la seva gestió al final d’aquesta, i desenvolupa acords de vigilància, control 
i procediments d’actuació a les instal·lacions, llocs i situacions on més probablement poden 
aparèixer fonts orfes, com són els llocs de reciclatge de ferralla i de materials metàl·lics. 

Respecte a les fonts segellades d’activitat elevada, el Real Decreto obliga als posseïdors o 
titulars degudament autoritzats a realitzar un inventari de totes elles mitjançant un model 
normalitzat que recull tota una sèrie de dades per cadascuna de les fonts (annex II de [7]); 
entre aquestes dades s’inclou el nombre d’identificació, característiques físiques i de 
fabricació, i transferències i revisions a les quals ha estat sotmesa. Una còpia d’aquests fulls 
d’inventari ha de ser remesa al CSN i al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o, en 
cas d’IR de 2ª i 3ª categoria, per les quals Catalunya té transferides competències, al CSN i 
al SCAR. D’aquesta forma, el CSN manté al seu torn un inventari actualitzat d’àmbit estatal 
dels posseïdors autoritzats i de les fonts que posseeixen. 

 

4.4.3 Notificació de successos i incidents radiològics en IR 

La Instrucción de 2 d’abril de 2008 del CSN, IS-18 [9], estableix els criteris exigits pel CSN 
als titulars de les instal·lacions radioactives davant successos radiològics produïts a l’àmbit 
de la seva instal·lació pels quals hagin d’informar als òrgans competents. La Instrucción 
defineix succés radiològic com “aquells successos que afecten a les estructures, sistemes, 
equips o components de les instal·lacions radioactives i que de forma real o potencial poden 
produir risc d’exposició indeguda al públic i als treballadors exposats” [9]. 
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Segons s’estableix en el Real Decreto 1564/2010, sobre la Directriz básica de planificación 
de protección civil ante el riesgo radiológica, [10], el titular de qualsevol instal·lació, reglada o 
no reglada, en la qual tingui lloc un accident que comporti un risc radiològic, haurà de 
notificar urgentment del succés al Consejo de Seguridad Nuclear, a l’autoritat competent de 
la CCAA corresponent, el SCAR en cas de Catalunya, al òrgan competent en matèria de 
protecció civil de la CCAA afectada i a la delegació o subdelegació del Govern corresponent. 
El Consejo de Seguridad Nuclear i la Subdelegació del Govern hauran de transmetre 
immediatament la informació a la Direcció General de Protecció Civil i Emergències. 

Mitjançant la IS-18, els successos passen a dividir-se en dos grups: 

a) Successos notificables amb caràcter immediat (1 hora): aquells que poden precisar 
d’intervenció exterior d’equips de primera intervenció (bombers, policia, serveis 
d’assistència mèdica…). Poden tractar-se d’esdeveniments interns a la instal·lació 
que constitueixin una amenaça a la seguretat, de fenòmens naturals o externs que 
puguin posar en risc la instal·lació, o d’esdeveniments relacionats amb la seguretat 
física com la desaparició de fonts radioactives, aparició de fonts orfes o successos 
que impliquin fonts considerades d’alta activitat segons allò establert al Real Decreto 
229/2006 [7]. 

b) Successos notificables com a màxim en 24 hores: no requereixen la intervenció 
immediata de persones externes. Inclouen, per exemple, aquells successos en els 
quals es produeixi exposició externa o contaminació d’un treballador exposat o 
membre del públic i en el qual s’hagi pogut rebre una dosi superior a la establerta a 
la legislació espanyola, o incidents operacionals per error humà o error als equips 
que puguin donar lloc a dosis indegudes. 

Independentment de la classificació d’un succés i del termini màxim corresponent per la 
seva notificació, dins del marge de 30 dies el titular de la instal·lació ha d’enviar un informe 
amb tota la informació completa sobre el succés. Aquesta informació ha d’incloure, a més de 
la identificació de la instal·lació, la descripció de l’incident i les mesures de resposta 
realitzades, l’isòtop, activitat, forma física i química del material afectat, o bé la marca i 
model de l’equip generador de radiacions implicat. En el cas de font radioactiva involucrada 
al succés, cal informar també de la “categoria” de la font. Aquesta Instrucción IS-18 
introdueix la definició de Categoria de la font, extreta de la Guía de Seguridad RS-G-1.9 [12] 
de l’OIEA, per classificar els successos amb fonts en un o altre grup per la seva notificació. 
Aquest mateix concepte serà tractat més àmpliament quan s’analitzin les modificacions a 
realitzar a la base de dades del SCAR (veure 6.2.3.4). 
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4.4.4 Pla d’emergència interior de les IR  

Al maig del 2009 el CSN va publicar la Guía de Seguridad 7.10 [13] amb l’objectiu de definir 
els criteris per l’estructura i el contingut del Pla d’Emergència Interior (PEI) requerit a tota 
instal·lació radioactiva pel Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas per 
obtenir l’autorització de funcionament, tal i com s’ha citat a l’apartat 4.3. 

Tot i que aquesta guia de seguretat s’aplica a totes les IR, està especialment dirigida a 
instal·lacions de 1ª categoria i, més concretament, a les instal·lacions radioactives del cicle 
de combustible, que es troben fora de l’àmbit d’aplicació d’EMERGIR. Per les IR de 2ª i 3ª 
categoria es preveu major flexibilitat al contingut del PEI, en tenir en consideració els menors 
riscos associats a aquests tipus d’instal·lacions en comparació amb les de 1ª categoria. 

Cal destacar que, a través d’aquesta guia, el CSN estableix una classificació de les 
possibles emergències basada en un doble criteri: “la degradació del nivell de seguretat de 
la instal·lació, i la possible o real exposició de persones o alliberament de material radioactiu 
cap a l’exterior de la mateixa en cas d’evolució desfavorable del succés que la origini” [13]. 

D’altra banda, a més d’oferir una classificació dels successos d’emergència a les IR, la guia 
precisa que al PEI és necessari especificar l’organització que ha de tenir prevista el titular de 
la instal·lació davant qualsevol succés d’emergència radiològica que pugui tenir lloc a la 
instal·lació. Aquesta estructura per fer front a les emergències continguda al PEI ha 
d’establir els requisits i funcions previstes per cada lloc de treball i ha de basar-se en 
l’organització operacional o en el funcionament normal de la instal·lació, a la qual es podrien 
unir organitzacions externes amb les quals el titular tingui acords d’assistència en alguns 
tipus d’emergència. 
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4.5 Situació Actual de les IR a Catalunya 

El 1998, quan es va desenvolupar el programa EMERGIR, existien a Catalunya 255 IR 
autoritzades (en endavant, IRA). A data de 17 de gener de 2011 la base de dades del SCAR 
té registrades 271 IRA. Durant aquests 13 anys la variació del nombre d’IRA s’ha mantingut 
pràcticament constant, amb una variació del 6% aproximadament. 

Les 271 IRA a data de 17 de gener es reparteixen en 4 grans sectors, que a la vegada 
aquests es divideixen en àmbits més concrets o dedicacions que es detallaran més 
endavant. Aquests 4 sectors són el sector industrial, el sector mèdic, el sector de la recerca i 
el sector comercial. En el següent gràfic es pot observar el repartiment de les IRA en funció 
dels camps d’aplicació.3 

 

Figura 4. 4 Instal·lacions Radioactives segons el camp d’aplicació 3 

 

En aquest últim any hi ha hagut un augment notable d’instal·lacions del sector industrial que 
empren tècniques de fluorescència i de difracció RX consistents en l’anàlisi instrumental, per 
la investigació de materials, la seva morfologia, o la seva estructura cristal·lina entre altres 
coses. Així com també aquelles que es dediquen a l’àmbit de la recerca, concretament la 
investigació aplicada, per tal d’adquirir nous coneixements que poden ser de gran utilitat per 
desenvolupar nous productes, processos industrials i mèdics o serveis. També durant el 
2010 han demanat la sol·licitud de clausura o han estat clausurades fins a 7 IR. 

                                                 

3 Les figures 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8 s’han elaborat a partir de les dades obtingudes a partir de la base de dades del 
SCAR 
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Dins de cada sector, existeix una altra classificació més específica de les IRA segons la 
seva dedicació, tal i com es pot observar a les Figures 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8 ,en les quals es 
detalla al seu torn la categoria a la qual pertanyen. D’aquesta manera s’observa amb 
claredat la varietat d dedicacions que estan encaminades les IRA segons el sector a què 
pertanyen. A Catalunya únicament existeix una IRA de 1a categoria, aquesta es dedica a 
esterilitzacions industrials. 

 

 

Figura 4. 5 Distribució de les  IRA del sector industrial (gener 2011) 3 

 

 

Tal i com s’ha comentat, durant aquest últim any hi ha hagut un augment notable de les 
instal·lacions que empren tècniques de fluorescència i difracció amb raigs X fins el punt que 
s’ha arribat a doblar el nombre d’aquestes instal·lacions. Pel fet d’utilitzar equips de raigs X i 
no fonts radioactives, aquestes instal·lacions disminueixen el risc en cas d’emergències 
radiològiques, amb l’afegit que durant els últims anys han servit per anar substituint els 
mesuradors de variables físiques (gruix, gramatge, humitat, densitat, etc.), que utilitzen 
tècniques convencionals basades en la transmissió o retrodispersió, principalment amb fonts 
de radiació ß. 
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En canvi, el sector mèdic hi ha hagut poca variació pel que fa a les aplicacions dins del 
mateix camp, i ha romàs invariable en els últims anys. 

 

 

Figura 4. 6 Distribució de les  IRA del sector mèdic (gener 2011) 3 

 

 

En el sector de la recerca, s’ha vist incrementat notablement el nombre d’instal·lacions 
dedicades a la investigació aplicada, degut en part, a l’augment de centres científics amb 
aquesta finalitat. 
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Figura 4. 7 Distribució de les  IRA del sector recerca (gener 2011) 3 

 

Per últim, el sector comercial tampoc ha notat gaires variacions en els darrers anys. 

 

 

Figura 4. 8 Distribució de les  IRA del sector comercial (gener 2011) 3 
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5. Emergències Radiològiques 

5.1 Definició 

Segons l’OIEA, una emergència és una “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” [14]. 
Aquesta definició engloba emergències nuclears o radiològiques, així com emergències 
convencionals, tals com terratrèmols, incendis, inundacions o emissions de productes tòxics. 
En concret, serà emergència nuclear o radiològica [14] aquella “on 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; 

b) l’exposició a la radiació.” 

Les diferents modalitats pels quals una persona pot estar exposada a radiació són els que 
es coneixen com a vies d’exposició i inclouen: 

• Exposició externa per contacte o proximitat a una font de radiació. 

• Exposició interna per ingestió oral secundària o inhalació degut a la presència d’un 
núvol radioactiu o a la resuspensió de material radioactiu dipositat. 

• Contaminació de la pell o vestimenta. 

En general, les emergències nuclears o radiològiques requereixen una capacitat i estructura 
de resposta que depèn de les característiques pròpies de l’emergència, especialment del 
risc radiològic pel personal de la intervenció i de la zona o extensió afectada. Prenent com a 
referència aquests dos punts concrets, és convenient dividir aquestes emergències en dos 
tipus: 

a) Emergències Nuclears. Constitueixen les categoria d’amenaça4 I, II o III, segons si la 
zona afectada es redueix a l’interior o exterior de l’emplaçament. Aquest tipus 
d’emergències poden ocórrer a: 

• Grans instal·lacions d’irradiació. 

                                                 

4 Les categories de les amenaces es tracta en el punt 5.2.1 . 
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• Reactors nuclears (centrals nuclears, reactors d’investigació). 

• Instal·lacions on s’emmagatzema gran quantitat de combustible gastat o de 
materials radioactius líquids o gasosos. 

• Instal·lacions del cicle de combustible. 

• Algunes instal·lacions industrials, mèdiques o d’investigació que manipulen 
importants inventaris de material radioactiu, com empreses fabricants de 
radiofàrmacs o instal·lacions de teleteràpia. 

b) Emergències Radiològiques. Es classifiquen com a categoria d’amenaça III o IV. 
Inclouen: 

• Fonts perilloses no controlades (abandonades, robades, perdudes o trobades 
a llocs imprevistos). 

• Ús indegut de fonts perilloses industrials i mèdiques (per exemple, aquelles 
usades a radiografia). 

• Exposició del públic i contaminació d’orígens desconeguts. 

• Emergències en transports de substàncies  radioactives. 

• Sobreexposicions greus, que puguin derivar en efectes deterministes severs. 

• Amenaces o actes maliciosos. 

Es fa notar que les emergències nuclears comprenen les emergències  que  poden produir-
se a instal·lacions nuclears i IR de 1ª categoria, mentre que les emergències radiològiques 
engloben les emergències a IR de 2ª i 3ª categoria, és aquest últim grup, el que es 
considera dintre l’estudi de l’EMERGIR. A efectes pràctics i en base a l’àmbit d’aplicació del 
projecte, que exclou IR del cicle de combustible (1ª categoria), al llarg d’aquest document 
s’emprarà el terme emergència radiològica per tota emergència que tingui lloc a una IR. 

Un dels objectius que haurà de satisfer l’actual projecte és ajudar als equips de primera 
intervenció, en cas d’emergència radiològica, a tenir els coneixements suficients sobre les 
instal·lacions afectades, mitjançant la descripció de la mateixa (plànols de les dependències, 
accessos a l’edifici, situació dels equips i fonts radioactives...). D’aquesta manera 
s’aconseguirà disminuir els riscos durant la intervenció dels equips, a la vegada que disposin 
de la informació adequada, per saber si poden fer la intervenció amb total normalitat, o han 
de prendre mesures espec ífiques per la pròpia seguretat i protegir-se de les possibles vies 
d’exposició anteriorment descrites. 



Procediment de gestió informatitzada de la base de dades d’instal·lacions radioactives de Catalunya per a la  
identificació de les zones de risc radiològic i assistència a equips d’intervenció en emergències.   Pàg. 35 
  

 

5.2 Classificació de les emergències nuclears i radiològiques 

Durant els últims anys, s’ha escrit molta documentació i s’han realitzat diverses 
classificacions sobre recomanacions internacionals i reglaments d’organismes reguladors en 
matèria de protecció radiològica. No obstant, gran part d’aquesta informació, està enfocada 
bàsicament a emergències nuclears, on la instal·lació involucrada és un reactor nuclear o 
una instal·lació relacionada amb el cicle de combustible i, per tant, no equiparables en risc a 
les instal·lacions radioactives, per a les quals es desenvolupa aquest projecte. 

 

5.2.1 Normativa espanyola 

Fins els inicis del 2009, l’única classificació per emergències existent a la normativa 
espanyola apareixia dins del Plan Básico de Emergencia Nuclear (PBEN) [15]. Al PBEN, els 
possibles accidents a centrals nuclears es divideixen en quatre categories segons la 
gravetat del succés i de la naturalesa i quantitat de material radioactiu alliberat a l’exterior. 
En relació amb les mesures de protecció a la població, que s’han d’aplicar seguint els nivells 
d’intervenció i criteris citats al propi PBEN i recomanats per les Normas Básicas de 
Seguridad de l’OIEA [16], s’estableixen també, quatre situacions d’emergència en funció del 
tipus i l’abast d’aquestes mesures de protecció. Tot i això, cal recordar que aquesta 
classificació d’emergències ha estat desenvolupada en el context d’emergències nuclears i, 
per tant, no seria adequat aplicar-la directament a emergències radiològiques. 

No va ser fins que el maig del 2009, que amb la publicació per part del CSN de la Guía de 
Seguridad 7.10 [13] sobre el PEI a IR, s’introdueix una nova caracterització. Aquest cop per 
emergències a instal·lacions radioactives de forma concreta, i que servirà de referència per 
la classificació final realitzada en el programa EMERGIR [25]. La classificació de les 
emergències a IR, de menor a major gravetat, i citada textualment de la guia és [13]. 

1) Prealerta. “Classe d’emergència declarada davant qualsevol succés de caràcter 
limitat en extensió i gravetat que implica una degradació potencial del nivell de 
seguretat de la instal·lació i que pot tenir o no un efecte directe sobre l’operació de la 
mateixa. La constitueixen aquells successos que no produeixen cap tipus 
d’alliberament radioactiu; no obstant això, com a mesura precautòria, han de ser 
comunicats a les autoritats competents.” 

2) Alerta d’Emergència. “Classe d’emergència declarada davant qualsevol succés que 
produeix o pot ocasionar una degradació substancial del nivell de seguretat de la 
instal·lació. La constitueixen successos que, en cas d’evolució desfavorable, 
produeixen o poden produir exposicions indegudes per irradiació o contaminació, o 
emissions radioactives no controlades que poguessin afectar a les persones o al 
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medi ambient, sense que es superin els límits anuals de dosi establerts per membres 
del públic.” 

3) Emergència a la Instal·lació. “Classe d’emergència declarada davant qualsevol 
succés l’evolució previsible del qual pot provocar la pèrdua o errors importants a les 
funcions de seguretat de la instal·lació necessàries per la protecció dels seus 
treballadors o del públic. La constitueixen successos que, en cas d’evolució 
desfavorable, produeixen o poden produir exposicions indegudes per irradiació o 
contaminació, o emissions radioactives no controlades que poguessin afectar a les 
persones o al medi ambient, podent-se superar els límits anuals de dosi establerts 
per membres del públic.” 

Els successos als quals es fa referència a aquesta classificació s’han de correspondre amb 
els criteris especificats a la IS-18 del CSN [9], que divideix aquests esdeveniments entre els 
notificables de forma immediata i els notificables en un màxim de 24 hores, com s’ha 
explicat a l’apartat 4.4.3. 

No obstant, no ha estat fins el novembre del 2010 que s’ha aprovat la nova Directriz Bàsica 
de Planificación de Proteción Civil ante el Riesgo Radiológico [10].  

En el punt 4 del títol II de la nova directriu s’estableixen les 4 situacions d’emergència, on 

es relacionen directament la magnitud de les conseqüències ja produïdes o previsibles, amb 
les mesures de protecció aplicables i els equips d’intervenció disponibles. Es pot observar 
un resum a la taula següent. 

 

Situacions 
establertes 

Descripció 

Situació 0  
Situació d’emergència en la que els riscos queden limitats a la pròpia 
instal·lació i poden ser controlats amb els propis medis dels quals es 
disposa en el pla d’emergència interior o pla d’autoprotecció. 

Situació 1  

Situació d’emergència en la que es preveu que els riscos puguin afectar a 
les persones en el interior de la instal·lació, mentre que les repercussions a 
l’exterior, encara que improbable, no puguin ser controlades únicament 
amb els recursos propis del pla d’emergència interior o pla d’autoprotecció, 
fent necessària la intervenció dels equips d’emergència autonòmics 
corresponents  
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Situacions 
establertes 

Descripció 

Situació 2  

Situació d’emergència en la que es preveu que els riscos puguin afectar a 
les persones tan en el interior com en el exterior de la instal·lació, i en 
conseqüència, es preveu el concurs dels mitjans de recolzament estatal 
corresponents no assignats en el pla autonòmic. 

Situació 3  
Situació d’emergència en el que la naturalesa, gravetat o abast dels riscos 
radiològics requereixen la  declaració d’interès nacional pel Ministeri 
d’Interior. 

 

 

A l’annex I de [10], es troba la classificació per grups (cinc categories), de les possibles 
emergències segons l’amenaça nuclear i radiològica de les diverses instal·lacions i 
pràctiques relacionades amb les radiacions ionitzants. Aquesta classificació, extreta 
directament de l’OIEA, serveix de base per establir els requisits detallats respecte a les 
disposicions de preparació i resposta davant les emergències de cada categoria, d’acord 
amb els nivells d’actuació i d’intervenció, i els llindars de manifestació d’efectes 
deterministes especificats a [17], i posteriorment a [18], [19] i [20].  

Aquesta taula mostra les categories d’amenaça típiques per a un gran nombre d’activitats i 
instal·lacions que treballen amb fonts radioactives i radiacions ionitzants. En ella es pot 
comprovar que totes les instal·lacions radioactives, a excepció d’algunes de 1ª categoria 
relacionades amb el cicle del combustible nuclear, pertanyen típicament a les categories 
d’amenaça III i IV, que mai poden exigir mesures protectores urgents5 fora de 
l’emplaçament. Mentre que la categoria V engloba activitats que no són ni nuclears ni 
radioactives i que poden representar una amenaça si reben contaminació radioactiva. 

A la següent taula es mostra la classificació d’emergències radiològiques que s’estableix a 
l’annex I de [10]. 

 

                                                 

5 Es consideren mesures protectores urgents la permanència en edificis, l’evacuació i l’administració de profilaxis amb 

iode. Les Normas Básicas de Seguridad [17] estableixen els nivells d’intervenció per aquestes mesures. 

Taula 5.1.  Situacions d’emergència 
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Grups d’emergència 

radiològica 
Descripció 

I 

Instal·lacions per les quals es postulen successos a l’emplaçament 

(inclosos aquells de molt baixa probabilitat) que poden donar lloc a 
efectes deterministes greus a la salut fora de l’emplaçament. (p.e., 

centrals nuclears) 

II 

Instal·lacions per les quals es postulen successos a l’emplaçament 

que poden donar lloc a què les persones rebin dosis fora de 

l’emplaçament que exigeixin accions protectores  urgents d’acord a 

les normes internacionals [17]. No inclou instal·lacions per les 

quals es postulen successos a l’emplaçament que poguessin donar 

lloc a efectes deterministes greus a la salut fora de l’emplaçament. 

(p.e., reactors d’investigació) 

III 

Instal·lacions per les quals es postulen successos que podrien 

donar lloc a què les persones rebin dosis o contaminació que 

exigeixin mesures protectores urgents a l’emplaçament. No inclou 

aquelles instal·lacions les mesures protectores de les quals 

exigeixin mesures protectores urgents fora de l’emplaçament. (p.e., 

instal·lació d’irradiació industrial) 

IV 

Activitats que poguessin donar lloc a una emergència nuclear o 

radiològica que podria exigir mesures protectores urgents en un 

lloc imprevisible. Inclou activitats en les quals intervenen fonts 

mòbils perilloses, tals com a fonts de radiografia industrial. 

Representa el nivell mínim d’amenaça que es suposa és 

d’aplicació a tots els Estats i jurisdiccions. 

V 

Activitats en les quals usualment no s’utilitzen fonts de radiació 

ionitzant, però que originen productes amb una gran probabilitat de 

quedar contaminats com a conseqüència de successos que 
impliquen una important emissió de materials radioactius d’una 

instal·lació de les categories d’amenaça I o II.  

 

En el punt 5 del títol II de la nova directriu [10], s’estableix la classificació de les zones 
d’actuació. Deixant per l’annex VI els criteris pràctics per fixar les dimensions d’aquestes 

zones quan no es disposi d’informació radiològica. 

Taula 5.2. Grups d’emergència radiològica que estableix l’OIEA 
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a) La zona de mesures urgents, que comprendrà l’àrea en què previsiblement la taxa 
d’exposició superi previsiblement 5 mSv/hora.  

b) La zona d’alerta, que comprendrà l’àrea en què previsiblement la taxa de d’exposició 
superi 100 µSv/hora.  

c) La zona lliure, en què no serà necessari aplicar mesures de protecció perquè les 
dosis seran inferiors als nivells d’intervenció. 

 

En el cas de què no es disposi d’una caracterització radiològica es seguirà els següents 
criteris per fixar l’abast i les dimensions de les zones. 

• El focus de risc està situat en un recinte tancat: 

La zona d’aplicació de mesures urgents serà la compresa dins del propi recinte, o 
àrea de l’edifici, on es troba el focus de risc. El recinte s’estén fins el primer punt 
aïllable dels sistemes de servei que travessen els seus límits físics. 

La zona d’alerta serà la resta de l’edifici on es troba el focus de risc i els seus 
annexes. 

La zona lliure serà l’exterior de la zona d’alerta. 

• El focus de risc està situat en un recinte obert: 

La zona d’aplicació de mesures urgents serà el cercle, de radi 100 metres, i on el 
focus de risc serà el centre d’aquest. 

La zona d’alerta serà la corona circular amb el focus de risc situat en el centre, i on el 
seu radi intern serà de 100 metres mentre que el radi extern serà de 200 metres. 

La zona lliure serà l’exterior de la zona d’alerta.  

 

Amb aquesta nova normativa, les zones queden clarament definides en cas d’emergència 
radiològica, així com els paràmetres que s’han de seguir quan el focus de risc està situat en 
un recinte tancat, la majoria d’instal·lacions radioactives autoritzades, o quan el focus de risc 
està situat en un espai obert. 
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5.3 Plans d’emergència Nuclear i Radiològica 

Els Requisitos de l’OIEA per la Preparación y respuesta a situaciones de emergencia 
nuclear o radiológica [14], defineixen els objectius pràctics de la resposta d’emergències: 

• “Recuperar el control de la situació; 

• Evitar o mitigar les conseqüències en el lloc dels fets; 

• Impedir que es produeixin efectes deterministes en la salut dels treballadors i del 
públic; 

• Prestar primers auxilis i atenció a les persones amb lesions per radiació; 

• Evitar, en la mesura possible, els efectes estocàstics a la població; 

• Evitar, en la mesura possible, els efectes no radiològics a les persones i la població; 

• Protegir, en la mesura possible, la propietat i el medi ambient; 

• Efectuar els preparatius, en la mesura possible, per la represa de l’activitat social i 
econòmica normal.” 

A nivell de l’estat espanyol, la gestió d’emergències nuclears i radiològiques es regula 
mitjançant el sistema de protecció civil, i els requisits per l’ús de l’energia nuclear i les 
radiacions ionitzants. 

El CSN, a més d’organisme regulador nuclear, assumeix també una sèrie de funcions a la 
preparació del sistema nacional de resposta a emergències nuclears o radiològiques i 
l’execució d’actuacions de resposta, en coordinació amb les autoritats responsables dels 
propis plans d’emergència i, en particular, amb la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior. Per complir amb aquestes tasques, el CSN disposa 
de la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) que opera bàsicament des de la 
Sala de Emergencias (Salem), que serveix de centre d’operacions en estat d’alerta 
permanent [21]. 

En el marc de gestió dels plans d’emergència nuclear i radiològica, es distingeixen tres 
línees d’actuació segons el tipus d’instal·lació o activitat afectada: 

a) Emergències a instal·lacions nuclears. 

b) Emergències al transport de combustibles nuclears, residus o materials radioactius. 

c) Emergències a instal·lacions radioactives. 
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L’organització de resposta s’estableix segons unes directrius bàsiques i uns plans d’actuació 
que depenen del tipus d’emergència i, al seu torn, de l’abast i la gravetat de la pròpia 
emergència, tal i com pot observar-se a la Figura 5 1.  

A la part inferior del diagrama d’aquesta figura, apareix el Pla d’Emergència Interior (PEI), 
obligatori per totes les instal·lacions nuclears i radioactives, que regirà les situacions 
d’emergència que requereixin només un nivell de resposta interior. Pel cas de les 
instal·lacions radioactives, i en cas d’incidents que necessitin un nivell de resposta exterior, 
s’activaran els plans corresponents, començant per els plans d’actuació municipal (PAM) i 
de la CCAA corresponent, respectant la jerarquia marcada a la figura. El PAM defineix les 
accions de cada ajuntament afectat en cas d’accident greu, determina com posa els seus 
mitjans a disposició del pla autonòmic i com els components municipals entren a formar part 
de l’estructura del pla autonòmic a través de la participació en un dels grups d'actuació6. 

En el cas de Catalunya, els criteris que especifiquen si un municipi està obligat a tenir un 
PAM, o únicament se’l recomana que tingui un PAM es troben a l’annex VI de [26]. 

S’observa que pel que fa a les emergències de les instal·lacions radioactives, únicament 
està aprovada la directriu bàsica de riscos radiològics, mentre que el pla estatal, autonòmic i 
municipal (senyalitzats en vermell) està previst el seu desenvolupament en els propers anys. 

 

 

 

                                                 

6 Veure punt 5.4.1 
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Figura 5 1. Plans d’emergència nuclear i radiològica [22].7 

                                                 

7 El Pla Bàsic d’Emergència Nuclear fa referència a [15]. La Directriu bàsica d’Emergència en Transports fa referència 
a [11]. La Directriu Bàsica de Riscos Radiològics fa referència a [10]. El Reglament sobre Instal·lacions Nuclears i 
Radioactives fa referència a [1] i [2]. 
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5.4 Gestió de les emergències radiològiques a Catalunya 

A Catalunya existeix un conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i el CSN 
sobre planificació, preparació i resposta davant situacions d’emergència radiològica, signat 
el gener de 2008, gràcies també a l’encomanda de funcions existent en l’àmbit de les IR. 
Mitjançant aquest conveni s’acorda la cooperació d’ambdues parts en la preparació, 
implantació i manteniment dels plans d’emergència radiològica de la Generalitat de 
Catalunya, la coordinació de les organitzacions de gestió d’emergències i l’intercanvi 
d’informació relativa a instal·lacions, activitats o situacions de risc radiològic a Catalunya, 
creant diversos canals i sistemes per agilitzar i facilitar el procés de comunicació. 

 

5.4.1 El CECAT 

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (d’ara endavant CECAT), és el centre 
bàsic de coordinació al servei de la direcció de l’emergència. Pot estar situat a la seu central 
de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) o bé a la seva seu territorial a Tarragona i 
Terres de l’Ebre. Al CECAT es reuniran el director del pla, el consell assessor i el gabinet 
d’informació, tot i que el director del pla pot canviar-ne la ubicació. Mentre que el director del 
pla correspon al conseller o consellera del departament d’interior o la persona que aquest 
delegui, el comitè assessor està format per diversos membres encarregats d’analitzar i 
valorar la situació generada per l’emergència per tal d’assessorar el/la director/a del pla. 

El telèfon 112 centralitza totes les trucades d’emergències i permet als ciutadans sol·licitar 
els serveis públics d’urgències sanitàries, extinció d’incendis i salvament, seguretat 
ciutadana i protecció civil. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya és l’entitat de dret públic que dóna prestació d’aquest servei gratuït i permanent, i 
s’encarrega de coordinar la intervenció de diverses institucions pertanyents a diferents 
departaments de la Generalitat. 

L’intercanvi d’informació acordat en el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el CSN [23] es realitza, precisament, entre 
el CECAT i la Sala de Emergencias (Salem). La SALEM és el centre d’emergències del 
Consell de Seguretat Nuclear, operatiu durant les 24 hores del dia, cada dia de l’any. Es 
troba a Madrid, i constitueix el centre operatiu de l’Organització de Resposta a Emergències 
(ORE) del CSN. Un cop rebuda la trucada d’alerta d’emergència d’una IR, el CECAT 
s’encarrega de derivar-la als diferents equips d’intervenció que considera necessaris. Al 
tractar-se d’emergències a IR, es dóna l’avís corresponent al SCAR. 
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A la següent Figura 5.2, es mostra l’estructura general del CECAT.  

Pel que fa el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) és el centre on es 
coordinen a nivell municipal les accions determinades pel director del pla autonòmic. Vetlla 
per la bona coordinació dels mitjans i recursos municipals integrats en el pla i per la difusió 
de les mesures d'autoprotecció recomanades a la població, així com la difusió de qualsevol 
altra recomanació del director del pla. Els municipis inclosos en el pla disposaran d'un 
CECOPAL on es reunirà el Comitè d'Emergències Municipal, sota el comandament de 
l'alcalde. Es mantindrà permanentment comunicat amb el CECAT. 

 

 

Figura 5.2 Estructura i organització del pla especial per emergències radiològiques a Catalunya 

 

Es considera que el CECAT és un centre integrat perquè en ell s’integren representants de 
l’Administració de la Generalitat, de l’Estat i la Local o municipal. Els diversos grups 
d’actuants que l’integren són [26]: 

• Grup d’extinció d’incendis i salvaments: Duu a terme les mesures necessàries per 
extingir els incendis i salvar les persones. El cap del grup és el màxim responsable 
de bombers present al lloc de l’emergència. 
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• Grup de seguretat i ordre: Els objectius del grup són garantir la seguretat ciutadana 
en la zona de risc o calamitat, així com regular el trànsit i col·laborar en la 
identificació de les víctimes. El cap del grup és el màxim responsable dels Mossos 
d’esquadra present en el lloc de l’emergència. 

• Grup logístic: Els objectius del grup són assegurar la provisió dels recursos 
complementaris necessaris per als grups d’actuació i donar suport amb el 
subministrament d’aliments, combustible i allotjament als afectats i actuants 
respectivament. També donarà suport a les comunicacions durant l’emergència. El 
cap del grup serà un representant de la Direcció General de Protecció Civil. 

• Grup sanitari: té com objectiu principal fer l’assistència sanitària “in situ” dels afectats 
per l’emergència, estabilitzar-los i distribuir-los per tal que rebin assistència 
hospitalària, en cas que la necessitin. Atesa la complexitat i heterogeneïtat dels 
components i de les funcions del grup sanitari, es requereix una figura addicional, no 
homòloga a la resta de grups actuants, la del director del grup sanitari. 

• Grup radiològic: Aquest grup té com a missió mesurar i avaluar les conseqüències 
radiològiques que l’accident té sobre les persones, el medi ambient i el béns. També 
col·laborarà, dintre de les seves possibilitats, en les activitats necessàries per tal 
d’eliminar o aïllar el focus de perill radiològic. El seu cap és el cap del Servei de 
Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR), adscrit a la Direcció General d’Energia 
i Mines, o la persona en qui delegui. 

El centre de comandament avançat (CCA), és d’on es coordinarà la presència de cada un 
dels grups d’actuació al lloc de l’accident. 

 

5.4.2 Equips de primera intervenció  

Tal i com s’ha esmentat en el punt 4.3, per tal que una instal·lació radioactiva sigui 
autoritzada, aquesta ha de presentar un pla d’emergència interior (PEI) amb les mesures 
previstes pel titular per tal d’afrontar una emergència radiològica. Aquests pla, d’àmbit intern, 
estableix els procediments d’actuació i determina els responsables de cada acció. Està 
orientat al personal, treballadors de la instal·lació, majoritàriament professionals que tenen 
una formació en protecció radiològica, i que per tant, són coneixedors dels riscos i saben 
com protegir-se. 
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En funció dels possibles accidents, el pla intern establirà les mesures a prendre i les 
actuacions que caldrà fer. Per exemple, per accidents considerats menors, com ara un petit 
foc o un vessament d’un flascó amb material radioactiu, poden ser resolts pels propis 
treballadors de la instal·lació amb els mitjans propis, i realitzar la notificació necessària a les 
autoritats competents, el SCAR en el cas de Catalunya, sigui amb una anotació al diari 
d’operacions (que ha de ser presentat al SCAR anualment) o amb la notificació 
corresponent. Per accidents de major envergadura, (incendis, inundacions, etc), pot ser 
necessària la intervenció dels equips de primera intervenció. En cas de què sigui així, 
aquests últims, avisaran el SCAR. 

D’entre tot el personal implicat en la resposta a emergències, es denominen equips de 
primera intervenció a aquells que són els primers en arribar i actuar en el lloc de 

l’emergència. En molts casos es tracta de serveis d’assistència sanitària, bombers, forces de 
seguretat, protecció civil, etc, que poden no tenir la formació específica sobre els possibles 
efectes de l’exposició a la radiació sobre la salut, o expressar conceptes erronis respecte les 
emergències radiològiques. Aquests fets poden donar lloc a què es duguin a terme mesures 
inadequades durant la resposta a l’emergència. Per aquest motiu, amb l’objectiu 
d’assessorar i facilitar l’actuació dels equips de primera intervenció posant a la seva 
disposició guies d’actuació en emergències radiològiques en IR, es va desenvolupar el 
programa EMERGIR [24]. 

La complementació del programa EMERGIR amb la documentació de les IR a través de 
plànols, a més a més de millorar el càlcul de dosis  absorbida en cas d’accident, tenint en 
compte una classificació de les IR per zones8, ha de permetre que els equips de primera 
intervenció puguin consultar els accessos (amb plànols, mapes), les dependències amb 
equips, fonts i material radioactiu, a més d’obtenir les guies d’actuació com ja contempla 
l’EMERGIR.  

Degut a què els cossos de primera intervenció, són equips preparats per la seguretat i el 
salvament, i no són equips formats en la protecció radiològica, aquets se’ls hi ha de 
proporcionar la informació adequada, que avaluï el risc radiològic durant la seva intervenció. 

                                                 

8 Veure punt 6.2.3.1  Senyalització de les zones a les IRA 
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6. Procediment de gestió interna de les IRA al SCAR 

6.1 Primera Fase (1985-2008). Antecedents 

El SCAR disposa d’un arxiu complet de totes les instal·lacions radioactives a Catalunya, així 
com també de les delegacions existents al territori català. Aquest arxiu, en forma 
d’expedients en paper, es va iniciar amb la documentació disponible en aquell moment, 
quan es van transferir les competències l’any 1985 arran de l’encomanament de funcions 
per part del Consejo de Seguridad Nuclear. Hi figuren tots els tràmits administratius que 
s’han realitzat durant la vida d’una instal·lació, des del moment en què es sol·licita 
l’autorització, els informes anuals, les inspeccions anuals, les possibles modificacions 
autoritzades o els possibles incidents que han succeït, fins l’autorització de clausura quan 
s’ha donat el cas.  

 

6.1.1 Gestió de la documentació al SCAR 

Des de l’any 1970 un total de 538 IR han estat funcionant en algun moment a Catalunya. 
Algunes instal·lacions han estat donades de baixa i clausurades, i altres romanen 
autoritzades a l’actualitat. És evident que l’arxiu acumulat durant tots aquests anys al SCAR 
és d’enormes dimensions, i això en dificulta les gestions i tràmits diaris que s’hi puguin 
realitzar. El SCAR disposa d’un arxiu de fàcil accés (a la mateixa oficina) on s’hi 
emmagatzema tots els documents més actuals referents a cada una de les instal·lacions, 
aquest arxiu serveix pel desenvolupament del treball diari dels tècnics del SCAR, per 
consultar qualsevol tipus d’informació, per la planificació de les inspeccions, etc. També 
disposa d’un magatzem per tal de guardar tota aquella documentació que ja no és actual i 
que per tant no és necessari disposar d’un fàcil accés, però que en un moment donat pot 
esdevenir interessant la seva consulta, o per guardar els arxius de les instal·lacions que han 
estat clausurades.  

A partir de l’any 1992 es va començar a treballar des del SCAR per la informatització de 
totes les dades referents a les IRA, així com també la gestió informatitzada dels expedients i 
altres activitats que realitzen els membres  del SCAR . Des del punt de vista pràctic, no cal 
dir, que la possibilitat de gestionar tot aquest volum d’informació informàticament facilita, en 
escreix, les tasques que es puguin dur a terme diàriament. 

D’aquesta manera es va posar en marxa la creació d’una base de dades informatitzada del 
SCAR. El sistema de gestió de base de dades utilitzat en aquell primer moment va ser el 
dBASE. Les primeres tasques a realitzar des de la base de dades van anar dirigides a la 
gestió dels tràmits administratius que s’hi poguessin duu a terme. Entre aquestes, va 
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destacar la creació d’un programa prototipus per l’avaluació d’actes d’inspecció, que els 
tècnics del SCAR havien de fer periòdicament, arran de l’encomanament de funcions de 
l’any 1985.  

Posteriorment, l’any 2006, es va canviar el sistema de gestió de base de dades a MySQL. 
Durant aquests darrers anys s’ha anat introduint diverses millores que faciliten la consulta i 
la realització de tasques administratives, així com un major control sobre les instal·lacions 
radioactives. 

 

6.1.2 Gestió de la documentació per emergències. Primera versió del 
programa EMERGIR (1999-2003) 

Al llarg dels anys 1998 i 1999 es desenvolupa el programa EMERGIR9, dins del projecte 
“Gestió de guies d’emergències per a instal·lacions radioactives a l’administració pública 
catalana” [24]. La primera versió completa del programa amb tota la documentació 
associada s’obté l’any 2001 i posteriorment es realitzen algunes revisions i actualitzacions 
durant els anys 2003 i 2004. El programa avalua diversos escenaris per les emergències 
radiològiques que poden tenir lloc a les instal·lacions radioactives autoritzades (IRA) 
catalanes. A partir dels resultats obtinguts, posa a disposició de Protecció Civil (CECAT) la 
possibilitat d’elaborar i oferir guies d’actuació als equips de primera intervenció en cas 
d’emergències a les IRA. Aquestes guies estan destinades a orientar i informar dels 
possibles riscos radiològics, als quals s’hauran d’enfrontar les persones que intervinguin en 
els escenaris on es produeixen les emergències i recomanar diverses accions per minimitzar 
els riscos radiològics. 

L’estructura i el flux d’informació d’aquella primera versió del programa EMERGIR s’observa 
a la següent Figura 6. 1. 

 

                                                 

9 El programa EMERGIR es desenvolupa gràcies a una col·laboració entre el Servei de Coordinació d’Activitats 
Radioactives (SCAR) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 



Procediment de gestió informatitzada de la base de dades d’instal·lacions radioactives de Catalunya per a la  
identificació de les zones de risc radiològic i assistència a equips d’intervenció en emergències.   Pàg. 49 
  

 

 

Figura 6. 1 Estructura i flux d’informació del programa EMERGIR (versió 2003) 

 

La primera versió del programa EMERGIR contenia la seva pròpia base de dades. La 
informació existent en aquesta s’obtenia, per una banda, de la base de dades informatitzada 
pròpia del SCAR, on les dades s’anaven actualitzant periòdicament i de forma automàtica, i 
d’altra banda, de les dades extretes directament dels expedients de les IR per tal de 
completar els requisits del programa. La base de dades del programa contenia un llistat de 
totes les IRA de Catalunya i, per cadascuna d’elles, incorporava gran part de les dades 
tècniques de la memòria descriptiva, entregada per la pròpia IR a la sol·licitud de 
funcionament, i que una persona encarregada del SCAR les havia introduït en el seu 
moment. A més a més, el programa també disposava d’una base de dades externa per tal 
de disposar dels models a seguir en les diverses situacions d’emergència així com també els 
factors de conversió a dosi que necessitava el programa per fer els càlculs necessaris , entre 
altres coses. 

Però ja es veu, que el fet que les dades obtingudes a partir dels expedient s’haguessin 
d’introduir a mà per cada una de les IR, i s’haguessin de fer comprovacions periòdiques 
cada cop que el programa avisés de què s’havia portat a terme algun tipus de modificació, 
no és una manera prou automatitzada per treure un bon rendiment de l’aplicació. A més, 
l’exigència de què un empleat del SCAR hagi de verificar les dades als expedients de l’arxiu 
per assegurar el correcte funcionament d’EMERGIR en cas de modificacions a una IR, limita 
l’autonomia del programa i dificulta el procés d’actualització. 
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Aquesta primera versió del programa ja contempla, i així ho entén, que tota IR està dividida 
en diverses zones. Aquestes zones poden ser habitacions, laboratoris o àrees de plantes 
industrials, entre d’altres. A cada zona poden trobar-se equips (dispositius que utilitzen les 
radiacions ionitzants) i fonts radioactives. Pel que fa a les fonts, aquestes poden ser 

encapsulades o no encapsulades, depenent de si el material radioactiu està contingut en 
una càpsula estanca que evita la seva dispersió i frena la radiació emesa en alguna direcció, 
o està senzillament contingut en un recipient no segellat. Respecte els equips, aquests 
poden contenir una o més fonts radioactives, o tractar-se d’equips generadors de radiacions 
ionitzants sense emprar cap material radioactiu (dispositius de raigs X, acceleradors de 
partícules….). Segons les característiques de les zones (si són obertes o no, zona vigilada o 
controlada….) i de les fonts (encapsulades o no, en estat líquid, en vials….), el risc 
radiològic podrà ser més gran i les vies d’exposició a considerar variaran d’un escenari a un 
altre. 

En el moment de realitzar aquesta primera versió, ja es va considerar la necessitat de 
disposar i emmagatzemar els plànols de les instal·lacions en format digital. La disponibilitat 
dels plànols es considerava essencial llavors, ja que permetia copsar i identificar l’estructura 
física de la instal·lació i estimar-ne els riscs, les causes potencials d’accidents, la gent que 
ocuparia les zones amb material radioactiu o les seves proximitats, i el seu possible 
comportament.  

No obstant, la possibilitat de disposar de la documentació gràfica a la base de dades, es va 
plantejar en el seu moment, com un ajut per consultar al moment de redactar o revisar el pla 
extern d’actuació de les IR. Amb l’afegit, que es podia disposar també, de plànols o mapes 
(topogràfics, de carreteres o carrers) que indiquessin l’emplaçament de les instal·lacions, 
així com les vies d’accés i les rodalies de la mateixa. En cap moment, es va plantejar amb la 
idea d’establir una vinculació des de la base de dades entre els plànols i les IR, entre plànols 
i les zones pertanyents a les IR, entre plànols i els equips i, finalment, entre plànols i les 
fonts radioactives. Simplement, l’objectiu era, en primer lloc, tenir un conjunt de 
documentació en format digital que facilités la comprensió de les instal·lacions radioactives, 
ja que moltes vegades el fet de disposar d’un document gràfic ajuda a interpretar i assimilar 
més fàcilment la disposició de les dependències, equips, fonts... que no pas un document 
escrit. I en segon lloc, poder consultar aquesta documentació a l’hora de redactar les guies 
d’actuació en cas d’emergència, tot indicant els accessos per carretera en cas de disposar 
del plànols o mapes de l’emplaçament, o les dependències autoritzades a utilitzar material 
radioactiu, i que en conseqüència exigirien un tractament especial a l’hora d’intervenir-hi.  

És evident que durant els últims 10 anys, la informàtica ha evolucionat enormement, 
juntament amb el software consistent en l’edició i modificació de plànols. Això planteja, 
actualment, la possibilitat d’editar els plànols millorant-ne la qualitat, i vinculant aquests de 
diverses maneres amb les zones de les IR o el mateixos equips, i incorporar i gestionar tot 



Procediment de gestió informatitzada de la base de dades d’instal·lacions radioactives de Catalunya per a la  
identificació de les zones de risc radiològic i assistència a equips d’intervenció en emergències.   Pàg. 51 
  

 

aquest volum a la base de dades informatitzada del SCAR. En el moment que es va 
desenvolupar la primera versió del programa no es disposava d’aquesta tecnologia de 
tractament de plànols, o si més no, no estava suficientment estesa i desenvolupada com ho 
està en l’actualitat. 

 

6.1.3 El problema de l’actualització dels plànols per l’aplicació del programa 
EMERGIR 

El principal problema que sorgeix amb el tractament de plànols de les IR és l’actualització 
constant que s’ha d’anar fent periòdicament. Amb el desenvolupament del programa 
EMERGIR, tal i com s’ha explicat, es va iniciar la recopilació dels plànols en format 
electrònic. S’analitzava cada una de les IR, s’escanejava els plànols existents a l’arxiu en 
paper, i es demanaven aquells que hi mancaven. Sovint, aquests plànols eren de baixa 
qualitat, borrosos, o en format superior a A3, cosa que encara dificultava més la 
transformació en format digital. Un cop s’obtenia un paquet de plànols d’una instal·lació en 
concret, s’emmagatzemaven (en carpetes classificades pel número identificador de la IR) 
perquè posteriorment poguessin ser consultats. En el moment que es deixa de fer una 
revisió periòdica, o no es realitzen les actualitzacions adequades quan una IR es disposa a 
fer qualsevol modificació de la seva instal·lació, ja sigui des d’un trasllat d’aquesta fins a la 
modificació d’alguna de les seves dependències o equips, la utilitat d’aquesta aplicació deixa 
de ser afectiva degut a què els plànols existents d’aquesta IR ja no corresponen a la realitat. 

És evident que per tal de què això no succeeixi, és necessària la planificació d’un mètode 
que permeti l’actualització dels plànols cada vegada que una IR es disposi a fer una 
modificació, o la incorporació de nous plànols quan una instal·lació sigui autoritzada pel seu 
funcionament. Amb l’afegit, que els plànols corresponents a cada una de les instal·lacions 
han de seguir algun tipus d’ordenació establerta, per poder-ne facilitar l’accés i la 
comprensió dels mateixos, i d’aquesta manera evitar que es trobin sense cap tipus de 
jerarquia i que posteriorment compliqui encara més la vinculació amb la pròpia instal·lació i 
la seves zones. Aquesta tasca s’ha de realitzar sense que una persona, empleat del SCAR, 
hagi de dedicar més temps del necessari a introduir o modificar els plànols i demanar els 
que hi manquin quan sigui necessari.  

En el projecte inicial del programa EMERGIR ja es realitzava una primera classificació pel 
plànols consistent en: 

• Plànols de les zones 

• Plànols de la situació dels equips, que podien coincidir amb els plànols de les zones 
o no coincidir. 
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• Croquis dels equips (que podien estar repetits en el cas que aquests fossin iguals) 

• Situació geogràfica de la instal·lació, accessos, entorn i altres imatges de la IR (fins i 
tot fotografies aèries de la zona). 

Es va notar que tot i que aquesta divisió, pel que fa a la instal·lació, era força representativa 
a l’hora de descriure la IRA, sovint pecava de falta de precisió, i l’ambigüitat que suposava el 
fet de no establir una jerarquia entre els diferents plànols, generava dubtes a l’hora de 
recopilar la informació necessària per mapificar la IRA.   Finalment, les decisions adoptades 
pel que fa a la classificació dels plànols es poden observar en el punt 6.2.2 de la mateixa 
memòria. 

  

6.2 Segona fase (2009-2011). Millora de la gestió de la base de 
dades i del programa EMERGIR 

A finals de l’any 2009, s’inicia la revisió, adaptació i millora de les Guies d’Actuació en 
Emergències Radiològiques a Instal·lacions Radioactives del SCAR. El projecte Treball 
d’adaptació de les Guies d’Actuació en les emergències de les instal·lacions radioactives de 
Catalunya a les noves directrius internacionals [25], té com a objectiu revisar, adaptar i 
millorar el programa EMERGIR del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) 
de la Generalitat de Catalunya, fent ús de la nova legislació que ha aparegut durant els 10 
darrers anys aplicable dins del camp de les instal·lacions radioactives i nuclears, tant a nivell 
europeu com estatal, així com les noves recomanacions internacionals, modificacions 
d’altres normatives ja existents o noves publicacions amb dades actualitzades sobre els 
riscos de les radiacions ionitzants per la salut de les persones i models dosimètrics 
aplicables. 

Aquesta segona fase consisteix en la revisió i actualització de la informació referent a les IR 
de Catalunya, en la planificació del mètode que ha de servir per millorar la gestió interna de 
la documentació al SCAR i complementar aquesta informació per una posterior aplicació del 
programa EMERGIR, resolent els problemes que s’han comentat en la fase primera.  
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6.2.1 Gestió de la documentació   

Com ja s’ha comentat, en el moment que es va començar a treballar en aquest projecte, per 
una banda la part corresponent a l’adaptació de guies d’Actuació en les Emergències de les 
IR a Catalunya ja s’havia iniciat. Per l’altre, la documentació en forma de plànols de què 
disposava el SCAR, i que per tant s’havia d’analitzar i classificar adequadament perquè 
posteriorment es pogués relacionar amb cada una de les instal·lacions a través de la base 
de dades, es dividia en aquests dos formats: 

• Plànols de diverses IR ja escanejats, i que per tant es trobaven en format digital, 
corresponents al treball realitzat durant la implementació de la primera versió del 
programa EMERGIR. No obstant, la majoria d’aquesta documentació consistia en 
plànols que van ser recopilats entre els anys 1998 i 2003, i que per tant en molts 
casos havien quedat obsolets degut a les modificacions que s’havien realitzat 
posteriorment a les IR. Alguns d’aquests plànols, tot i que representaven la realitat de 
la instal·lació, tenien poca utilitat degut a la poca qualitat o a la baixa resolució amb 
què es mostraven. 

• Plànols, pertanyents a la gran majoria de IR, que el SCAR emmagatzemava en 
forma de paper en cada un dels expedients de les IR. En alguns casos, es disposava 
de la documentació completa, i en el cas que la instal·lació hagués realitzat qualsevol 
tipus de modificació, aquesta havia enviat els plànols corresponents per tal de 
substituir-ne els antics. En altres casos, aquesta documentació no havia estat 
enviada, o en alguns casos parcialment enviada. Finalment, hi havia instal·lacions 
que no disposa de plànols adjunts al expedient. 

 

Per tant, una primera tasca a realitzar ha estat analitzar cada una de les IRA de Catalunya, 
per veure quina informació tenien i quina els hi mancaven. S’ha comprovat si cada 
instal·lació disposava de plànols en format digital, en cas de què fos així,  s’ha comprovat 
que aquests corresponguessin a les dependències i equips  autoritzats a l’actualitat, i que en 
cas d’haver-se autoritzat modificacions , s’hagin aportat els nous plànols corresponents. En 
el cas de què no es disposés de plànols en format digital, s’ha comprovat que el SCAR els 
tingués en cada un dels respectius expedients de l’arxiu. S’han comparat amb les 
resolucions autoritzades per tal d’assegurar-se que aquests representessin la realitat de les 
instal·lacions, i s’han escanejat per tal de tenir-los en format electrònic. Això ha estat 
possible analitzant cada una de les IRA de Catalunya. Aquest treball també ha servit per 
familiaritzar-se amb l’activitat que realitzen, els equips i fonts de què disposen, les 
dependències que tenen autoritzades o veure si alguna IR estava tramitant algun tipus de 
modificació. 
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No obstant, la realitat ha estat que en tots dos casos la informació era incompleta per la 
majoria de instal·lacions. Un dels principals motius és que aquests plànols no eren suficients 
per tenir una visió completa de tota la instal·lació, des dels accessos que et permeten 
accedir a l’edifici o la nau industrial fins a la senyalització dels equips o fonts radioactives, 
passant per la distribució de les plantes, dependències, laboratoris, magatzems, etc. Fet 
indispensable si hom s’adona que un dels principals motius per l’obtenció i tractament dels 
plànols és tenir una descripció minuciosa de la IRA per tal de poder ajudar els equips de 
primera intervenció en emergències. Sovint, la falta de plànols corresponia a la no 
senyalització dels accessos a l’edifici o a l’emplaçament de la IRA. En altres casos, les 
mancances es referien a la no senyalització de totes les dependències autoritzades, o la 
falta de fotografies o imatges dels equips radioactius, molt útils a l’hora d’identificar les fonts 
radioactives corresponents. 

En aquells casos que la informació era incompleta, o simplement el SCAR no disposava dels 
plànols d’aquella IRA, s’ha sol·licitat a les diverses instal·lacions implicades l’aportació de la 
documentació (plànols, mapes, fotografies, imatges...) per tal de completar i disposar-la en 
format digital. 

L’objectiu d’aquesta tasca ha estat, en primer lloc, l’obtenció de la mapificació de les 
instal·lacions radioactives. És a dir, obtenir una descripció de cada una de les instal·lacions 
de manera que quedin definides per un conjunt de plànols de la situació o emplaçament, un 
conjunt de plànols de la instal·lació en si mateix, i un conjunt de plànols de les dependències 
que formen part de la instal·lació. I en segon lloc, tenir tota aquesta informació al dia, 
comprovant que els plànols de què es disposa representin la realitat de les instal·lacions. 

 

6.2.2 Classificació dels plànols d’una IR 

Des del primer moment que es va començar a analitzar les instal·lacions i els plànols de què 
es disposava, es va veure la necessitat de tractar tota aquesta informació classificant-la 
segons uns barems i una jerarquia entre els mateixos plànols, per obtenir una major 
comprensió de les instal·lacions i per facilitar l’itinerari descriptiu de la mateixa. 

S’ha establert un criteri de descripció de les instal·lacions a través dels plànols disponibles 

consistent en tres nivells, sent el nivell primer el més ampli o general i el nivell tercer el més 

concret i particular. D’aquesta manera els plànols s’han pogut anar emmagatzemant en una 

taula, ordenats primerament pel número identificador de la IR, i en segon lloc segons la 

nomenclatura que a continuació s’explica: 
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a) Un primer nivell senyalitzat amb la lletra A que conté tots aquells plànols que 
corresponen a la situació o emplaçament de la instal·lació amb els corresponents 

accessos senyalitzats. En aquest bloc hi formaran part aquells plànols o mapes que 
serveixin per indicar com arribar i accedir a la instal·lació, veure si la instal·lació es 
troba dins d’un nucli urbà, polígon industrial, o en cas contrari, aïllat d’altres edificis o 
zones urbanes. Aquest conjunt de plànols serà de gran utilitat en el propòsit de voler 
localitzar la instal·lació i tenir coneixement de  com arribar-hi, saber si la instal·lació 
està dividida en diverses zones diferenciades, com podria ser diversos edificis o naus 
industrials, o si en cas contrari, la instal·lació es troba en un únic edifici o 
dependència. La informació anirà complementada amb les coordenades UTM de 
cada instal·lació. 

b) Un segon nivell senyalitzat amb la lletra B que conté tots aquells plànols que 
descriuen la instal·lació radioactiva en la seva totalitat. En aquests plànols hi figuren 
totes les dependències autoritzades distribuïdes per plantes o edificis, i les 

ubicacions dels equips radioactius, així com també els accessos a tots els edificis, 
plantes o nivells que pugui tenir la instal·lació. 

Aquests plànols seran utilitzats a l’hora de dividir i definir unes zones que seran 
tractades de forma individual o col·lectiva segons els paràmetres que es vulguin 
avaluar en cas de què es produeixi una emergència radiològica i faci falta la 
intervenció dels equips de primera intervenció. D’aquesta manera, s’obtindran per  
cada instal·lació, un nombre de zones, on cada zona tindrà un determinat número de 
fonts i equips radioactius amb una activitat màxima establerta. Aquesta activitat serà 
la que s’avaluarà en cas de què es produeixi una emergència radiològica. Com a 
resultat s’establirà una zona per cada equip fix que pertanyi a la IRA, acceptant que 
es pugui donar el cas que alguna zona formi part d’una altra zona més extensa o que 
simplement en una única zona hi pugui haver més d’un equip. A nivell de càlcul, com 
ja s’ha comentat, això no significarà cap problema, ja que a l’hora d’avaluar els riscos 
que es puguin donar a una determinada zona, s’agafaran per valors els màxims 
permesos en aquell mateix recinte o dependència. 

En el pitjor dels casos, si la IR no està degudament definida per les corresponents 
zones, es considerà tota la IR com una única dependència i el valor de l’activitat total 
del material radioactiu autoritzat serà el considerat en el moment de fer els càlculs 
oportuns. 

c) I per últim, un tercer nivell senyalitzat amb la lletra C que conté tots aquells plànols 
que fan una descripció més minuciosa de les dependències autoritzades, o que 
contenen croquis o fotografies  dels equips radioactius per saber i facilitar la 

ubicació exacta de les respectives fonts. També estarien inclosos en aquesta 
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categoria, senyalitzacions o indicacions que puguin ajudar a una major comprensió 
de la instal·lació o del seu funcionament. 

 

En conseqüència amb aquesta classificació, s’ha establert un codi per tal d’anomenar i 
identificar fàcilment cada un dels plànols d’una IR. El codi està format per 5 dígits, 
corresponents al número identificador de la instal·lació radioactiva, seguit d’una lletra (A, B, 
C) que indica la tipologia o nivell del plànol segons la classificació esmentada anteriorment, 
seguit finalment de dos dígits que indiquen la quantitat de plànols que pertanyen a aquest 
nivell. 

Aquesta notació permet una fàcil classificació de tots els plànols de les instal·lacions, però 
en cap cas, dóna informació sobre la documentació referida. Per aquest motiu, 
paral·lelament a la digitalització dels documents, s’ha creat un arxiu de text que conté una 
petita descripció per identificar cada un dels plànols emmagatzemats en format digital. 
D’aquesta manera queda completament identificat cada codi amb la descripció del plànol al 
que pertany. Aquest document es pot consultar a l’annex A.  

 

6.2.3 Modificació i optimització de la base de dades del SCAR 

Amb la revisió del programa EMERGIR [25] es va iniciar l’actualització i optimització de la 
base de dades informatitzada del SCAR. Tal i com s’ha explicat, a la primera versió del 
programa coexistien dues bases de dades, una corresponent a la pròpia del SCAR, 
utilitzada per les tasques diàries d’àmbit administratiu i tècnic, i una altra corresponent a la 
pròpia del programa EMERGIR. Ja es pot intuir que el fet de tenir la informació, o si més no, 
gran part d’aquesta informació duplicada en dues bases de dades diferents, no és la millor 
manera de treure’n el millor rendiment, ja que la majoria de modificacions o actualitzacions 
s’havien de fer per partida doble. És per aquest motiu, que la revisió del programa 
EMERGIR ja parla d’unificar tota la informació necessària pel nou programa a una única 
base de dades informatitzada del SCAR, i evitar d’aquesta manera la doble entrada de 
dades procedents dels expedients impresos que requereixen una revisió manual en cas de 
modificació d’alguna dada de la IRA.  

En el projecte de revisió del programa EMERGIR primer, i posteriorment en la planificació de 
millora de la bases de dades del SCAR inclosa a l’actual projecte, ja es contempla la 
necessitat que la base de dades disposi, a més de les fitxes amb la informació tècnica de les 
IRA, de les eines necessàries per incorporar plànols, fotografies i imatges de les 
instal·lacions, i dels equips i fonts radioactives que posseeixin, així com també els 
corresponents accessos a la instal·lació. 
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Tal i com s’ha explicat, la primera versió del programa EMERGIR ja disposava d’una base 
de dades externa que contenia la informació necessària pel càlcul de dosis en els diversos 
escenaris, amb dades com els factors de conversió a dosi i els límits de dosi per la 
classificació d’emergències, entre d’altres. L’estructura d’aquesta base de dades externa 
s’ha quedat igual, i únicament s’ha actualitzat els models i valors segons les noves 
instruccions i guies del CSN, i seguint les recomanacions de l’OIEA en matèria de resposta 
davant emergències radiològiques en la revisió realitzada del programa [25].  Per tant, la 
modificació d’aquesta base de dades no és objecte d’estudi en aquest projecte. En canvi, 
l’actual projecte es centrarà en les modificacions que s’introdueixen en la pròpia base de 
dades informatitzada del SCAR.  

Per entendre millor les modificacions realitzades, a la següent Figura 6. 3 es mostren els 
canvis ja realitzats en el projecte de revisió del programa EMERGIR per tal de simplificar la 
gestió de tota la documentació en una única base de dades, a diferència de les dues 
existents en la primera versió del programa (veure 6.1.2).  A la següent figura, s’observa 
com des de la base de dades informatitzada del SCAR, i de la informació extreta de les IR i 
introduïda pels tècnics del Servei, s’obtindrà la informació necessària pel funcionament del 
programa EMERGIR. A la vegada, el programa utilitza la base de dades externa per fer els 
càlculs necessaris  per redactar les Guies d’Actuació en Emergències, a més d’informació 
que pugui ser aportada pel treball diari dels tècnics del SCAR, com els avisos d’actualització 
que puguin considerar necessaris . 

 

 

Figura 6. 2 Estructura i flux d’informació de les IR proposat per EMERGIR [25]. 
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Finalment, el disseny establert per la gestió de les emergències des d’una única base de 
dades informatitzada del SCAR es mostra en la Figura 6. 3.  

A partir de la informació extreta de les IRA (fitxes de les instal·lacions, plànols, imatges...) i 
les tasques realitzades pels tècnics del SCAR basades en introduir i mantenir actualitzada 
de forma permanent tota aquesta documentació a la única base de dades, el programa 
EMERGIR podrà obtenir tota la informació necessària per redactar les Guies d’Actuació en 
Emergències, que a la vegada podran ser consultades pels equips de primera intervenció 
(CECAT) en el cas que es produeixi una emergència radiològica. Per altra banda, la base de 
dades proporcionarà la informació necessària perquè els tècnics del SCAR puguin realitzar 
les tasques diàries corresponents, com poden ser la consulta dels expedients d’una IRA, la 
consulta de la documentació per la preparació de les inspeccions, l’avaluació d’actes 
d’inspeccions, la consulta de llicències, el registre i consulta de modificacions de les IRA, 
etc. 

En la Figura 6. 3, es pot observar com la part senyalitzada en verd correspon al projecte en 
qüestió, i la part senyalitzada en blau correspon al projecte final de carrera ja realitzat [25]. 

 

 

Figura 6. 3 Estructura i flux d’informació proposat per la base de dades del SCAR  
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Si hom es centra en l’estructura de la base de dades informatitzada del SCAR, la informació 
sobre el material radioactiu autoritzat que conté les IRA, així com altres dades d’interès de 
les pròpies IRA que es poden consultar i modificar, es pot observar l’estructura adoptada 
representada a la Figura 6. 4. Els diversos ítems que incorpora cada una de les parts 
representatives, segons s’observa a la figura; la IRA, les zones, els equips i les fonts, s’han 
anat afegint i modificant des de la revisió del programa EMERGIR, destacant aquells que 
aportin una major informació i siguin de més rellevància. 

A la figura s’identifica l’estructura que se li ha donat a la base de dades. Es tracta d‘una 
estructura piramidal, on cada secció té els atributs més característics anomenats. A l’àmbit 
més general, la pròpia instal·lació radioactiva autoritzada, i com a nivells més elementals, el 
material de què disposa la instal·lació, en forma de fonts i equips radioactius, i aquells 
paràmetres que més bé els defineixen. 

 

 

Figura 6. 4 Esquema de distribució d’una IRA a la base de dades del SCAR 
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Com a nivell més elemental s’hi identifica les fonts radioactives. Per tal de tenir una 
descripció minuciosa de les fonts radioactives pertanyents a una IRA s’ha de disposar de 
fotografies o imatges de les mateixes fonts  (aquesta informació és de gran utilitat quan es 
tracte de fonts pertanyents a equips radioactius) per tal de tenir una fàcil identificació i saber 
on estan col·locades dins del propi equip quan es doni el cas. Han d’estar senyalitzades en 
els diversos plànols que es disposi de la instal·lació, tot senyalitzant la ubicació i les 
dependències o zones on estan situades. Amb els plànols es pretén que cada font estigui 
vinculada, com a mínim, a una zona, podent-se donar el cas que una mateixa font pertanyi a 
més d’una zona. A més del vincle de les fonts radioactives amb els diversos plànols, 
aquestes han de tenir identificats una sèrie d’atributs bàsics tal i com es pot observar en la 
figura anterior. Es tracta d’atributs que ajuden a la identificació i classificació de la font 
perquè posteriorment el programa EMERGIR pugui establir la perillositat associada, o els 
escenaris i vies d’exposició més probables en cas d’emergència radiològica.  

Aquests atributs són la identificació de l’isòtop i de l’activitat autoritzada, de si es tracta d’una 
font encapsulada o no encapsulada. Si la font permet la transmissió de la radiació beta o si 
es tracta d’una font d’alta activitat, a més d’indicar la categoria de la font. Aquets dos últims 
atributs es tracten més àmpliament en punts posteriors.  

Per damunt de les fonts, i a un nivell superior, es troben els equips radioactius. Com en el 
cas de les fonts, aquests també han d’estar vinculats a plànols, fotografies o imatges. Cada 
equip haurà de pertànyer, com a mínim, a una zona, i en el cas de què es tracti d’un equip 
mòbil, aquest podrà estar present a més d’una zona. Si pel contrari, es tracta d’un equip fix, 
aquest tindrà la seva zona associada. Per altra banda, quan es parla d’equips radioactius, es 
diferencia en aquells equips que disposen d’una o més fonts radioactives associades (equip 
radioactiu), o pel contrari, equips que no disposen de fonts radioactives associades (equip 
elèctric). Aquest últim grup, al no disposar de fonts, també pot ésser considerat com el nivell 
més elemental. 

A un nivell superior dels equips i de les fonts radioactives es troben les zones de cada 
instal·lació radioactiva. Una instal·lació tindrà com a mínim una zona, la qual s’autoritza a la 
possessió i/o manipulació de fonts i/o equips radioactius. Cada una de les zones que 
pertanyin a la IRA hauran d’estar perfectament descrites a través dels plànols que es 
disposi. En els plànols s’haurà de senyalitzar el accessos dels edificis o naus industrials, les 
vies d’accés pel personal dels equips d’emergència i les vies d’evacuació pels treballadors 
en cas d’emergència. S’haurà de senyalitzar, si s’escau, les dependències que formen part 
de la zona, així com també la ubicació de les fonts i equips radioactius que contingui. Amb el 
conjunt d’aquests plànols la IRA quedarà perfectament descrita; es sabrà quantes zones 
conté una instal·lació, a quina d’elles hi ha una o més dependències, si hi ha equips 
radioactius, o quines, senzillament, s’utilitzen com a magatzems. A més, cada zona quedarà 
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definida per un nom que la identifiqui, d’aquesta manera els plànols podran anar associats a 
la nomenclatura de la zona. 

Finalment, com a nivell superior es troba la pròpia instal·lació radioactiva. S’haurà de 
disposar de plànols o mapes que indiquin el seu emplaçament, així com també els 
corresponents accessos. Associada a la instal·lació hi ha diversos atributs per indicar la 
categoria de la IR, el sector d’aplicació i la dedicació de cada una d’elles. A més d’altres de 
caire administratiu, com el titular de la instal·lació, responsable, adreça postal, etc. 
Finalment, per tal de completar la localització de la IR s’està recopilant les coordenades 
UTM de cada IR. Quan es finalitzi l’obtenció de les totes les coordenades UTM s’afegiran a 
la base de dades perquè siguin fàcilment consultables, i en els mateixos plànols de situació i 
emplaçament de la IR.  

 

6.2.3.1 Senyalització de les zones a les IRA 

Amb l’objectiu de saber com està estructurada una IRA, quines zones i dependències té, i 
que es pugui consultar des de la base de dades, cada una de les instal·lacions s’han dividit 
en unes zones que delimiten un espai on és permès la possessió i/o l’ús de material 
radioactiu. 

Els criteris utilitzats a l’hora de proposar les zones que delimiten i formen part de la IR són 
els següents: 

- Un equip radioactiu fix, ja sigui amb font radioactiva associada o no (equip elèctric), 
té la seva pròpia zona assignada. A la vegada aquesta zona podrà formar part d’una 
altra zona més general i que pugui disposar de més equips o dependències. Per 
exemple, un equip de raigs X tindrà la seva pròpia zona però també pertanyerà a una 
zona més general com podria ser la nau industrial, així com altres equips que es 
trobin en la mateixa situació. 

- Dependències que es troben físicament a prop (i que es trobin delimitades en un 
mateix sector), sempre i quan no es tracti de bunkers per acceleradors, sales que 
disposin de gammacàmares o magatzems per dipositar-hi material radioactiu, seran 
considerades com una única zona. Un exemple seria el servei de medicina nuclear 
amb cada una de les sales i dependències que el conformen. 

- Bunkers per emmagatzemar material radioactiu, o dependències que continguin 
armaris per dipositar, o guardar equips o fonts radioactives, seran considerades com 
a una única zona. 
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A la base de dades, s’ha anomenant cada una de les zones i s’ha obtingut d’aquesta 
manera un llistat de zones per cada instal·lació. De manera que cada instal·lació està 
formada per un número determinat de zones, on cada zona té un material radioactiu 
associat, a més d’una nomenclatura que la diferencia de les altres. El següent pas, 
consistirà en establir quin material radioactiu pertany a cada zona, i vincular cada una 
d’aquestes amb els plànols de què es disposa. D’aquesta manera s’aconseguirà tenir a la 
base de dades cada una de les IRA amb un número determinat de zones que la conformen, 
i una quantitat de material i equips radioactius autoritzats per cada una d’elles. 

Abans d’introduir les dades requerides per la base de dades per aquelles noves 
instal·lacions radioactives que siguin autoritzades pel seu funcionament, s’haurà d’analitzar 
la mateixa instal·lació per crear i anomenar les zones que la determinen, per després, des 
de l’aplicació corresponent de la base de dades, poder-les vincular amb plànols per una 
banda, i equips i fonts per l’altre. 

A l’annex B, es descriu un procediment en el qual es pot consultar més detalladament els 
passos a seguir a l’hora d’introduir, consultar i modificar les dades tècniques pertanyents a 
una IRA. 

 

6.2.3.2  Entrada de dades d’equips i fonts radioactives 

Com ja s’ha comentat, una instal·lació radioactiva disposa de material i equips radioactius 
que han estat autoritzats seguint unes resolucions aprovades pels organismes competents i 
que certifiquen que la IR està preparada per disposar d’aquest material radioactiu. El 
material radioactiu que disposa una IR es pot trobar en forma de:  

- Fonts radioactives, que poden pertànyer o no a un equip, i que a la vegada poden 
ser encapsulades o no encapsulades, segons si el material radioactiu està contingut 
en una càpsula estanca que eviti la seva dispersió i aturi la radiació emesa en 
algunes direccions, o estigui contingut simplement en un recipient, amb més risc de 
dispersió i contaminació.  

- Equips radioactius, que no disposen de fonts, i que utilitzen les radiacions ionitzants 
per alguna de les seves aplicacions. 

La següent Figura 6. 5 mostra un resum d’aquesta classificació bàsica. 
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Figura 6. 5 Esquema de la classificació del material radioactiu 

 

Fins el moment, la base de dades informatitzada del SCAR contenia per cada una de les 
IRA un llistat amb tot el material radioactiu que disposava. En aquest llistat es trobava de 
forma barrejada totes les tipologies de fonts i equips existents a la IRA. Per una banda, les 
fonts no associades a cap equip radioactiu, tot indicant si aquestes eren o no eren 
encapsulades. I per l’altra, aquelles fonts que podien pertànyer a un equip radioactiu i els 
equips elèctrics. A més en alguns casos, per tal de completar la informació i saber-ne més 
de la ubicació de la font, també es disposava d’una petita descripció en la que s’indicava les 
possibles dependències on s’utilitzava, o s’ubicava l’equip o font, que en el seu moment un 
tècnic del SCAR havia introduït per tenir una referència.  

Per tal de millorar la gestió i tenir una major comprensió del material que conforma cada 
instal·lació i que té autoritzat, la distribució de la base de dades s’ha modificat de la següent 
manera:  

En primer lloc, s’ha dividit el material que es trobi en una instal·lació radioactiva en tres 
categories; una primera corresponent a les fonts radioactives que no pertanyen a cap equip, 
i que es poden trobar en forma de fonts encapsulades o fonts no encapsulades. Una segona 
categoria, que correspon a aquelles fonts que pertanyen a un equip radioactiu. En aquest 
cas un es pot trobar amb un equip que disposa d’una única font, o d’un equip que disposa 
de més d’una font, si és així, s’associa un conjunt de fonts a un mateix equip (cosa que en la 
versió anterior de la base de dades aquesta opció no era tan fàcilment interpretable).  

Material Radioactiu 
Autoritzat

Equips

Sense Font Radioactiva 
Associada

Amb Font Radioactiva 
Associada

Fonts

Encapsulades

No Encapsulades
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I finalment, una tercera categoria corresponent als equips que no disposen de fonts 
radioactives i que per tant tenen un seguit d’atributs diferents als equips que si que en 
disposen.  

En segon lloc, s’ha remarcat aquells atributs més adequats per cada una de les tres 
categories anteriors, obtenint d’aquesta manera tota la informació necessària per tenir-les 
perfectament descrites. 

Seguint la classificació esmentada anteriorment, la base de dades del SCAR mostrarà per 
cada una de les instal·lacions radioactives el material radioactiu autoritzat en forma de: 

- Fonts, on un dels atributs principals serà l’activitat màxima autoritzada d’aquell 

isòtop.  

- Equips amb fonts, on es senyalitzarà la marca i model de l’equip, i el nombre de 

fonts associades a aquest amb la corresponent activitat màxima autoritzada.  

- Equips sense font, on es senyalitzarà principalment les característiques màximes 

de funcionament en forma de voltatge i amperatge màxim permès, o l’energia 
màxima permesa capaç d’emetre per equips tals com acceleradors lineals. 

 

Per tant, s’ha hagut de redistribuir, dins la pròpia base de dades, la informació ja existent de 
fonts i equips radioactius que fins el moment es trobava en forma de llistat, segons la 
classificació explicada anteriorment per cada una de les instal·lacions.  

Des del moment que s’introdueix aquest nou format a la base de dades, qualsevol 
modificació que involucri un canvi de font o equip, o qualsevol nova IR que sigui autoritzada 
pel seu funcionament i s’ afegeixi a la base de dades informatitzada del SCAR, s’ha 
d’introduir seguint els passos que es mostren a la Figura 6. 6. Cada un dels camps de la 
base de dades a omplir, es consultaran a la memòria entregada en el moment de demanar 
l’autorització per la modificació o per la posada en funcionament.  
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Figura 6. 6 Procés per afegir una font o equip a la base de dades 

 

Tal i com es pot observar a la figura anterior, en tots els casos l’assignació d’una zona de la 
instal·lació per un equip o una font radioactiva és obligatòria. Això únicament serà possible, 
si prèviament s’ha dividit la IR en un seguit de zones tot anomenant-les. Si és així, només 
s’haurà d’escollir la font o l’equip en qüestió i adjuntar-li totes les possibles zones on es 
pugui trobar quan sigui utilitzat o estigui en funcionament.  

Per saber perfectament els passos que s’han de seguir al entrar a la base de dades els 
paràmetres exigits pel programa per a noves IRA o modificacions de  les IRA  ja existents, 
es pot consultar l’annex B on es donen les directrius bàsiques per realitzar aquests canvis 
correctament. 

 

 

Nova IR o modificació d'una IR ja existent

Assignació d'equips 
sense font

Num. Equip
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Firma
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Data Alta
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Assignació d'equips 
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Alta Font

Num. Font
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Assignació de font 
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Num. Font
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6.2.3.3  Fonts d’alta activitat 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 4.4.2, el Real Decreto 229/2006 [7] obliga als posseïdors 
de fonts segellades d’activitat elevada classificades com a fonts d’alta activitat a realitzar un 
inventari de totes elles i facilitar aquests fulls d’inventari al CSN i al SCAR.  

La revisió del programa Emergir [25], ja contempla la possibilitat d’introduir una subrutina al 
programa EMERGIR per ajudar a detectar aquest tipus de fonts i poder verificar fàcilment si 
les IRA proporcionen totes les dades estipulades al Real Decreto. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, serà necessari la incorporació la classificació ISO del 
encapsulat de les fonts d’aquest tipus a la base de dades del SCAR. 

 

6.2.3.4  Categoria de les fonts 

La Instrucción de 2 d’abril del 2008 del CSN, IS-18 [28], sobre els criteris a exigir als titulars 
de les instal·lacions radioactives per a la notificació de successos i incidents radiològics, 
incorpora la definició de Categoria de font, establerta a la Guía de Seguridad de l’OIEA RS-
G-1.9 [12]. Segons aquesta definició, “la categoria de font és el nivell relatiu de risc associat 
a una font radioactiva basat en el dany potencial que pot causar si la font no es manipula de 
manera segura” [28]. Depenent de la categoria de la font implicada al succés, caldrà seguir 
un protocol de notificació més estricte o un altre més flexible. 

Aquesta Guía de Seguridad [12] de l’OIEA s’aplica principalment a fonts segellades, tot i que 
pot utilitzar-se també per fonts no encapsulades. Queden fora de l’abast de la classificació 
els instruments generadors de radiació, com màquines de raigs X o acceleradors de 
partícules, així com els paquets de material radioactiu en el transport, per els que existeixen 
altres regulacions. 

La categoria de les fonts apareix a la classificació de les emergències en categories 
d’amenaça de l’OIEA i, per tant, es pot emprar implícitament a la classificació de les 
emergències radiològiques 10. Així mateix, una identificació prèvia a qualsevol emergència de 
la categoria de les fonts presents a una IR permet centrar l’atenció en les fonts més 
perilloses a l’hora de redactar les guies d’actuació en emergències per a cada instal·lació. 
Per aquests motius, quan es va realitzar  la revisió del programa EMERGIR es va considerar 
la necessitat d’incorporar a la base de dades externa del programa els denominats D-Values 
i els valors d’exempció per a cada radionúclid. D’aquesta manera s’aconsegueix crear una 

                                                 

10 La classificació de les emergències radiològiques i la definició de les categories d’amenaça que estableix l’OIEA a 
les seves publicacions s’han desenvolupat al punt 5.2.1. 
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subrutina que t’indica per cada font de quina categoria es tracta aportant informació 
addicional a l’hora d’identificar les fonts de més perillositat pertanyents a una instal·lació. 

Aquest sistema de classificació de les fonts es basa en el seu potencial de causar efectes 
deterministes a la salut, com per exemple eritema, cremades, vòmits aguts o inclòs la mort. 
Per tant, es pot dir que el sistema es basa en el concepte de “font perillosa”, que al seu torn 
es defineix a partir dels D-values (derivats de l’anglès “dangerous source”).  

El D-value (generalment expressat en TBq) és l’activitat del radionúclid de la font que, si no 
es troba sota control o es manipula de forma inadequada, pot causar efectes deterministes 
greus per diversos escenaris prefixats, que inclouen l’exposició externa davant d’una font 
sense blindatge (valors D1) i l’exposició interna deguda a una dispersió del material de la font 
(valors D2). Per desenvolupar la classificació de les fonts, s’empra el valor més restrictiu de 
D1 i D2 (D), que realitzarà la funció de factor normalitzador. 

Si es defineix A com l’activitat del material radioactiu de la font en TBq, el coeficient 
adimensional A/D s’empra per proporcionar la classificació inicial del risc relatiu de les fonts, 
a les quals s’acabarà d’assignar una categoria considerant altres factors com l’estat físic i 
químic, el tipus de blindatge o encapsulat, les circumstàncies d’ús o l’historial d’accidents. 

Existeixen cinc categories de fonts, de la 1 a la 5, decreixent en perillositat, tal i com es pot 
observar a la Taula 6.1. Fonts de la Categoria 1 poden donar lloc en pocs minuts a 
exposicions amb resultats fatals. D’altra banda, fonts pertanyents a la Categoria 5, tot i ser 
les menys perilloses, podrien resultar en situacions amb dosis per sobre dels límits 
establerts per públic i treballadors, si no es controlen adequadament. 
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CATEGORIA  

FONT 
RANG RATIO A/D RISC ASSOCIAT 

1 A/D = 1000 
En contacte amb la font, possibles efectes 
fatals en un període d’alguns minuts o una 

hora. 

2 1000 > A/D = 10 

Dany permanent si s’està en contacte amb la 
font en un període curt de temps (minuts o 

hores). Possibilitat d’efecte fatal en cas d’hores 
o dies. 

3 10 > A/D = 1 Efectes deterministes severs en cas d’hores. 

4 1 > A/D = 0,01 Possibles efectes severs permanents en cas de 
moltes hores o setmanes. 

5 0,01 > A/D = 

Exempció/D11 Sense efectes severs permanents. 

 Taula 6.1. Categories de les fonts [12]. 

 

Les fonts de categoria 1, 2 i 3 poden provocar efectes deterministes greus en temps 
d’exposició curts (aquestes tres categories tenen A/D = 1). 

A la següent taula 6.2, es mostra un recull d’exemples de fonts i activitats radioactives 
usuals a diverses IR i la categoria associada. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Són els valors d’exempció dels radionúclids, definits a les Normas Básicas de Seguridad de l’OIEA [16] i recollits 
per la Instrucción IS-05 del CSN [6]. 
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Categoria Font o activitat associada 

1 
Irradiadors  
Generadors radiotèrmics 
Teleteràpia 

2 
Gammagrafia industrial 
Braquiteràpia de taxa de dosi alta o mitjana 

3 
Mesuradors fixos industrials d’alta activitat  
Mesuradors de nivell de pous 

4 

Braquiteràpia de taxa de dosi baixa (excepte plaques oculars i implants 
permanents) 
Mesuradors industrials que no són d’alta activitat 
Eliminadors d’electricitat estàtica 
Densitometria òssia 
Generadors d’isòtops de diagnòstic 
Fonts mèdiques no encapsulades 

5 
Fonts mèdiques no encapsulades 
Braquiteràpia amb plaques oculars i implants permanents 
Dispositius de fluorescència de raigs X 

Taula 6.2. Activitats associades a les categories de les fonts 

 

A les referències [12], [18] i [19] es poden trobar els D-values per un gran nombre de 
radionúclids, així com les categories recomanades per les fonts emprades a les activitats 
industrials, mèdiques i d’investigació més comuns (Apèndix I de [12]). No obstant això, una 
llista més completa i els criteris i bases de càlcul per aquests valors es troben en detall a la 
publicació EPR – D-Values de l’OIEA [29]. 
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6.3 Tercera fase (2009-2011). Nova base de dades del SCAR amb la 
proposta de vinculació dels plànols de les IR 

6.3.1 Resum de les propostes de modificació i millora de la nova base de 
dades del SCAR 

La primera fase, la qual s’inicia amb la posada en marxa del SCAR l’any 1985, i en què 
destaca, en primer lloc, per l’inici de la informatització de la documentació existent amb la 
creació de la base de dades, i en segon lloc, per la creació de la primera versió del 
programa EMERGIR per donar una millor resposta a les emergències radiològiques que es 
produeixin a Catalunya. La segona fase, la qual s’inicia amb la revisió del programa 
EMERGIR l’any 2009 i continua amb la millora de la base de dades per tal de complementar 
el programa EMERGIR amb plànols i imatges, per simplificar i facilitar el treball diari del 
personal del SCAR, i per  tenir un major control sobre les IRA. Un cop analitzades aquestes 
dues etapes, a la següent Taula 6.3, es compara les diferents situacions de cada una,  i les 
millores produïdes durant aquestes dos períodes.  

 

 

Primera Fase Segona Fase 

Gestió de la documentació 

Disposició de la informació existent sobre 
les IR a l’arxiu (en paper) del SCAR 

Simplificació per prioritzar la informació 
més essencial de les IR a través d’eines 
informàtiques 

Creació de la base de dades informàtica 
del SCAR, amb la qual s’inicia la gestió 
informàtica dels tràmits administratius de 
les IR 

Desenvolupament de la base de dades 
per tal de millorar les seves aplicacions i 
tenir un millor control sobre les IR. 

Unificar tota la informació en una mateixa 
base de dades. 

Creació del programa EMERGIR per la 
gestió de les emergències radiològiques 
a Catalunya 

Revisió del programa EMERGIR, i 
adaptació a la nova normativa nacional i 
internacional 
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Base de dades informatitzada del SCAR 

No existeix distinció entre les diferents 
tipologies d’equips i fonts radioactives. 

Llistat únic del material radioactiu 
pertanyent a una IR. 

Classificació del material radioactiu d’una 
IRA segons equips amb font radioactiva 
associada, equip sense font (equip 
elèctric), font radioactiva sense equip. 

Atributs bàsics assignats a les fonts 
radioactives 

Millora de la caracterització de fonts i 
equips radioactius a través dels seus 
atributs més característics 

No hi ha vinculació entre fonts 
radioactives i plànols o imatges de la 
instal·lació 

 

Mapificació de la IR 

Creació d’un aplicació per tal de vincular 
equips i fonts amb plànols i imatges de la 
instal·lació, així com els corresponents 
emplaçaments i accessos. 

Creació de zones, vinculades amb 
plànols de la instal·lació, que caracteritzin 
millor les IR 

Taula 6.3 Diferències entre la primera i la segona fase 

 

L’últim punt de la taula anterior serà tractat més àmpliament en aquesta tercera fase. 
L’objectiu d’aquest apartat no és altre que mapificar la IR a través dels seus plànols, i 
atorgar a la base de dades del SCAR un conjunt d’aplicacions, perquè des de la mateixa es 
pugui consultar i modificar els plànols pertanyents a la IR. En un primer punt, s’analitza el 
volum de plànols existents corresponents a les IRA, i el segon punt, es centre en la creació 
d’una aplicació per tal de poder tenir identificat el material radioactiu d’una instal·lació a 
través dels plànols de la mateixa. 
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6.3.2 Anàlisis dels plànols de les instal·lacions radioactives 

Actualment, el SCAR disposa d’un total de 1550 documents digitalitzats entre plànols, 
mapes, i imatges. Això suposa un volum total de 43 GB. Tots aquests arxius queden 
emmagatzemats en format d’imatge de mapa de bits (bmp) en el servidor del SCAR. 

Com ja s’ha explicat en el punt 6.2.2, la classificació emprada per ordenar i establir una 
jerarquia entre plànols de la mateixa instal·lació consisteix, bàsicament, en agrupar aquells 
plànols que aporten informació sobre l’emplaçament i situació de la IR, juntament amb els 
accessos corresponents. Agrupar els plànols que permeten tenir identificada les diverses 
plantes, dependències o zones autoritzades per la manipulació i emmagatzemament de 
material radioactiu. I finalment, agrupar els plànols o imatges que aporten una informació 
més particular sobre la ubicació d’equips dins de recintes o dependències, la ubicació de 
fonts radioactives dins dels respectius equips, o que faciliten la comprensió de la distribució 
de les IR, i de quins accessos i vies d’evacuació disposen. 

No cal dir que el fet de recopilar tota aquesta documentació ha suposat un volum elevat 
d’hores de dedicació. Primer, perquè s’havia d’analitzar de quins plànols ja es disposava per 
cada instal·lació, a la vegada que es comprovava que fossin correctes i que responguessin a 
la realitat de la distribució de les dependències autoritzades. En pocs casos ja es disposava 
de plànols i imatges en format electrònic, en canvi, en la majoria casos s’han hagut 
d’escanejar i emmagatzemar. I segon, perquè s’ha hagut de demanar (a les mateixes IR) 
tots aquells plànols i imatges que mancaven al arxiu del SCAR i que eren necessaris per 
tenir descrites les instal·lacions. 

Finalment, s’ha obtingut com ja s’ha comentat un total de 1550 arxius, dels quals 
aproximadament un 39% (612 arxius) corresponen al grup de la situació, emplaçament i 
accessos. El 39% (599 arxius) corresponen a la descripció de física de la IR. I el 22% restant 
(339 arxius) corresponen a la descripció més minuciosa d’equips i fonts radioactives. A la 
Figura 6. 7 s’observa les dades esmentades sobre les característiques dels plànols. 

Si es té en compte que hi ha comptabilitzades un total de 271 IR, de les quals n’hi ha 12 que 
no es té cap tipus de documentació en format de plànols, això significa que cada instal·lació 
proporciona de mitjana 6 plànols o arxius per tal de tenir-la ben descrita i documentada. És 
evident, que quan es parla de 6 plànols és una xifra orientativa, i que segons la tipologia de 
la IR o el sector de dedicació, aquesta pot canviar substancialment. No obstant, és 
interessant saber, si més no de forma orientativa, la quantitat de material que s’haurà 
d’analitzar i del temps que això suposarà. D’aquesta manera quan s’autoritzi una nova 
instal·lació pel seu funcionament el tècnic encarregat de tractar i d’introduir aquesta 
informació tindrà coneixement del temps que li suposarà. 
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Figura 6. 7 Característiques dels plànols de la IRA 

 

Finalment, la gran diversitat de plànols existents, diferent mida i resolució, amb la mida dels 
plànols que oscil·len entre 4 MB i 90 MB, ha fet pensar en disposar de còpies dels mateixos 
plànols en diverses resolucions i en arxius diferents.  

 

6.3.3 Vinculació dels plànols d’una IR a les base de dades 

El desenvolupament d’una aplicació perquè des de la base de dades informatitzada del 
SCAR es pugui, a més a més de totes les tasques comentades anteriorment, consultar, 
afegir, i modificar els plànols i imatges de les instal·lacions radioactives existents a 
Catalunya és un dels objectius d’aquest projecte.  

Els plànols i imatges, classificats tal i com s’ha descrit en punts anteriors d’aquesta memòria, 
s’hauran de vincular a cada una de les IR a què pertanyen. Si es recupera la Figura 6. 4, 
s’observa que en cada secció hi ha un conjunt de plànol que van associats i que aporten 
informació diversa segons el contingut de la mateixa. Doncs bé, cada secció tindrà vinculat 
els esmentats plànols i imatges en diferents resolucions, que les persones interessades 
podran escollir segons la finalitat que es vulgui obtenir. 

39%

39%

22%

Tipologia de plànols

Plànols de situació, 
emplaçament i accessos

Plànols descriptius de la 
instal·lació

Plànols decriptius de fonts i 
equips

1550 Arxius
Format: bmp
Espai Ocupat en el disc:
43 GB



Pàg. 74 
 

 

Per tal d’obtenir diferents resolucions, de manera que la mida de l’arxiu a emmagatzemar 
variï substancialment, es realitzaran dues còpies de cada plànol o imatge que seran 
guardades a arxius diferents. Per una banda, es mantindrà l’arxiu original en format bmp, 
d’aquesta manera es continuarà disposant d’un arxiu consultable en alta resolució. Per altra 
banda, les dues còpies restants seran en format jpg. Una de les quals, es comprimirà fins 
que quedi el 60% aproximadament de l’arxiu original, obtenint-ne un de nou de mitjana 
resolució. I l’altre es comprimirà fins que quedi el 20% de l’original, obtenint un arxiu de 
baixa resolució. Amb aquestes dues còpies, es podrà escollir la més adequada segons la 
utilització que se li vulgui atorgar a la consulta de plànols, i per aplicacions futures 
consistents en la consulta on-line es podrà disposar d’arxius menys pesats i més fàcils 
d’accedir i consultar. 

El plànol original i les dues còpies corresponents, s’emmagatzemaran en tres taules 
diferents. Aquestes taules hauran de ser modificables per tal d’afegir nous plànols o 
eliminar-ne d’altres quan ja no siguin vàlids. Per tal d’introduir els plànols a la base de 
dades, es vincularà cada plànol existent a les zones que li corresponguin, podent-se donar 
el cas que un mateix plànol pertanyi a diverses zones. Si s’analitza els plànols segons la 
categoria a què pertanyen, A, B o C, s’observa que els plànols de la categoria A aniran 
vinculats a totes les zones en la majoria de casos. En canvi els plànols de la categoria C 
aniran vinculats, habitualment, a una única zona, mentre que els de la categoria B, tant 
poden anar associats amb una o vàries zones segons la tipologia de la instal·lació. 

La consulta dels plànols es podrà fer de dues maneres diferents. La finalitat de tenir dues 
possibilitats per consultar els plànols no és altra que disposar d’una opció més específica, 
per tal de relacionar cada equip o font amb la zona que pertany de la IR. I disposar d’una 
opció més generalista, per tal d’identificar l’estructura de la IR a través dels seus plànols.  

 

• En primer lloc, els plànols es podran consultar des del mateix equip o font. És a dir, 
des de la pestanya adequada, el nom de la zona anirà vinculat al plànol o plànols 
corresponents. Cal recordar que hi ha una sèrie d’atributs que caracteritzen les fonts 
i els equips (veure Figura 6. 6), un d’aquests és la zona la qual pertany l’equip o font 
corresponent. Doncs clicant la zona en qüestió, s’obrirà la pantalla corresponent per 
escollir el plànol o plànols adequats amb la resolució desitjada, dins de les tres 
disponibles, i d’aquesta manera poder relacionar el material radioactiu amb els 
plànols de les dependències, sales, laboratoris, magatzems, etc, en els quals es 
localitzen i està permesa la seva utilització. 
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• En segon lloc, existirà una nova pestanya en la qual es mostraran totes les zones 
existents de la IR. Des de cada una de les zones, es podrà accedir als plànols que 
prèviament  li han estat associats. Aquest plànols informaran des de la ubicació i els 
accessos corresponents, a la senyalització dels equips i fonts dins dels mateixos 
plànols, fins a les imatges o fotografies dels equips o de les fonts radioactives. Amb 
aquesta opció de consulta, es podrà realitzar una ràpida inspecció visual de la 
instal·lació, o si es prefereix identificar-ne la ubicació i els accessos a través dels 
plànols corresponents. 

 

D’aquesta manera, s’obtindrà una descripció física de les IR a través de plànols i imatges de 
la instal·lació i del material radioactiu existent. Mitjançant la base de dades del SCAR es 
podrà consultar, modificar i actualitzar, quan sigui necessari, tota aquesta documentació, per 
tal que els equips de primera intervenció disposin de la informació, a través del programa 
EMERGIR, quan aquesta sigui necessària. 
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7. Estudi econòmic 

L’objectiu d’aquest estudi és plantejar un pressupost del projecte basat en el pressupost real 
que podria tenir qualsevol empresa, considerant també que es tracta d’un projecte 
acadèmic. Segons la naturalesa i característiques de les despeses es diferencien entre els 
següents casos: les despeses dels recursos humans per tal de realitzar el projecte, les 
depeses dels recursos materials que s’han utilitzat per realitzar el projecte, i finalment altres 
despeses addicionals.  

Pel que fa la partida de recursos materials, s’ha inclòs les despeses relacionades amb el 
material divers d’oficina utilitzat al llarg del projecte, l’ús de la impressora, així com també 
l’ús, reparació i manteniment del escàner. 

 

PARTIDA CONCEPTE PREU €/any 

Recursos 
Materials  

Material Oficina 60 

Ordinador + Impressora 800 

Escàner (1000 plànols) + reparació 400 

Total 1260 

Taula 7. 1 Costos recursos humans 

 

Dins de la partida d’altres despeses addicionals, s’ha inclòs despeses tals com els costos 
fixes; lloguer d’oficina, consum elèctric, connexió a Internet, aigua, telèfon... Pel que fa a 
l’oficina de treball i tots els costos que comporta, aquests s’han compartit al llarg de l’any 
amb altres tècnics que han estat treballant en els seus projectes. És per aquest motiu que 
únicament es considerà la part proporcional equivalent a la onzena part del total del cost 
(degut a què a l’oficina hi treballen 11 tècnics). 

 

 

 

 



Pàg. 78 
 

 

PARTIDA CONCEPTE COST €/any 

Altres 
Despeses 

Lloguer d’oficina, electricitat i telèfon 7000 

Connexió a Internet 360 

Total 7360 

Total (Part Proporcional) 670 

Taula 7. 2 Costos altres despeses 

 

Finalment, la partida dels recursos humans, s’ha diferenciat entre el director del projecte, 
persona encarregada de dirigir, assessorar i dur un control sobre el projecte. La persona 
catalogada com a tècnic júnior encarregada de buscar i interpretar la informació necessària, 
dissenyar i realitzar les modificacions dutes a terme a la base de dades, interpretar els 
resultats obtinguts i redactar la memòria del projecte. I finalment, el tècnic mitjà, encarregat 
de sol·licitar la documentació necessària a les IR, escanejar i editar aquells plànols per tal de 
ser introduïts posteriorment a la base de dades. El preu per hora de cada una de les 
categories laborals s’ha extret del que s’estableix a l’annex IV de la Orden ITC/540/2010 de 
4 de març [30], que determina el cost salarial màxim subvencionat i les dietes de viatge 
atorgades en forma de subvencions per part de l’estat a les ajudes a les petites i mitjanes 
empreses en el marc de projectes de investigació científica, desenvolupament i innovació. 
Mentre que el consum d’hores es veu reflexat a les taules 7.5 i 7.6, on s’indica quantes 
hores se li han dedicat a cada fase del projecte  

 

PARTIDA CONCEPTE CONSUM 
[h] 

COST UNITARI 
[€/h] SUBTOTAL [€] 

Recursos 
Humans 

Director 
Tècnic/Projecte 40 49,37 1974,8 

Tècnic Júnior 540 32,17 17371,8 

Tècnic Mitjà 660 27,87 18394,2 

Total 1240  37740,8 

Taula 7. 3 Costos Recursos humans 

 

Finalment s’ha estimat que el cost del projecte és de: 39670,8 euros. 
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Si es considera un percentatge de benefici industrial del 10% i se li afegeix el valor de l’IVA 
corresponent, el cost total final del projecte és de 51492,7 euros  

 

Concepte Cost (€) 

Cost brut del projecte 39670,8 

Percentatge de benefici industrial (10%) 3967,1 
IVA (18%) 7854, 8 

Total 51492,7 

Taula 7. 4 Costos totals 

 

Per tal d’observar la càrrega de treball del projecte a través de la distribució temporal en què 
s’ha dividit les diverses fases del mateix, es mostren els següents gràfics i taules. 

En el primer de tots, es representa les diferents fases que ha consistit el projecte. Aquest, 
s’ha dividit en 4 grans blocs; el primer, consistent en analitzar les IRA de Catalunya, tractar 
la documentació disponible i demanar la documentació que mancava. El segon, consistent 
en  dissenyar les millores a realitzar a la base de dades un cop estudiades les necessitats. 
El tercer, consistent en portar a la pràctica les modificacions proposades. Mentre que el 
quart i últim bloc, ha consistit en la redacció de la memòria i l’anàlisi dels resultats obtinguts. 

Dels quatre blocs esmentats, el primer de tots pertany a les tasques a realitzar per part del 
tècnic mitjà, mentre que els altres tres blocs pertanyen a les tasques a realitzar com a tècnic 
junior. 
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Figura 7. 1 Fases del projecte 

 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt, on s’indica quan de temps ha suposat cada 
una de les fases del projecte anteriorment descrites. S’observa el primer bloc, consistent en 
la revisió del contingut de l’arxiu del SCAR, que senyalitza l’inici del projecte. El 
desenvolupament amb l’estudi i modificacions a la base de dades. I finalment l’últim bloc, 
consistent en la redacció de la memòria. 
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Figura 7. 2 Diagrama de Gantt 

 

Finalment, a les següents dues taules es mostra una aproximació del que ha estat la 
distribució de càrrega de treball per cada una de les fases del projecte i pels 12 mesos que 
ha tingut de durada. S’indica, aproximadament, el número d’hores diàries dedicades a cada 
tasca del projecte. 

 

Any 2010 

Num. Tasca Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

1.1 
Afegir plànols ja existents en 
format electrònic 

3h 1h      

1.2 
Escanejar plànols existents 
al arxiu del SCAR 

2h 4h 4h 1h 1h 1h  

1.3 
Sol·licitud de plànols 
addicionals a les IR 

  1h 4h 4h 3h 3h 

2 
Estudi i planificació de les 
modificacions a realitzar a la 
base de dades del SCAR 

     1h 1h 

3 
Modificacions a la base de 
dades del SCAR 

      1h 

4 
Redacció de la memòria del 
projecte 

       

Total d’hores 5h 5h 5h 5h 5h 5h 5h 

Taula 7. 5 Càrrega de treball per hores diàries. Any 2010 
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Any 2011 

Num. Tasca Gener Febrer Març Abril Maig 

1.1 
Afegir plànols ja ex istents en 
format electrònic 

     

1.2 
Escanejar plànols existents al 
arxiu del SCAR 

     

1.3 
Sol·licitud de plànols 
addicionals a les IR 

1h     

2 
Estudi i planificació de les 
modificacions a realitzar a la 
base de dades del SCAR 

1h     

3 
Modificacions a la base de 
dades del SCAR 

3h 5h 4h 3h  

4 
Redacció de la memòria del 
projecte 

  1h 2h 5h 

Total d’hores 5h 5h 5h 5h 5h 

Taula 7. 6 Càrrega de treball per hores diàries. Any 2011 
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8. Estudi de l’impacte ambiental 

Al tractar-se d’un projecte consistent en la modificació d’una base de dades i l’aplicació d’un 
programa informàtic, l’impacte ambiental que genera directament aquest projecte és poc 
rellevant, i es limita els residus que es desprenen del treball a una oficina habitualment. De 
totes maneres, és interessant analitzar l’impacte indirecte que suposa l’aplicació d’aquest 
projecte.  

Les instal·lacions radioactives, d’acord amb el Reglamento de Instalaciones Radioactivas  [1] 
i [2], estan obligades a presentar una sèrie de documents tals com un estudi de seguretat 
amb l’anàlisi i l’avaluació dels riscos associats, tan al funcionament normal de la instal·lació 
com als deguts a algun accident, o el pla d’emergència interior, amb les mesures previstes 
pel titular per afrontar un accident a la instal·lació i mitigar les seves conseqüències. Tot i 
així la gran majoria d’instal·lacions no estan sotmeses a la Llei d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental de Projectes, que no estableix ningun requeriment a  aquelles instal·lacions 
tractades en aquest projecte, de 2a i 3a categoria. En alguns casos les IR són contemplades 
a la Llei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació, i a la Llei d’Integració Integral de 
l’Administració Ambiental. 

La realització d’aquest projecte està directament vinculada amb l’actuació en les 
emergències radiològiques que es produeixin a les diverses instal·lacions. En aquest àmbit, 
l’impacte ambiental que es pot produir és un impacte local, restringit a l’interior de la 
instal·lació, i en els pitjors dels casos, al seu entorn immediat. Amb la realització del projecte 
i la posada en marxa de totes les aplicacions que comporta, es pretén tenir un major control 
sobre l’activitat de les IR, i sobretot una major informació en el moment d’actuar en el cas de 
què es produeixi una emergència radiològica.  

Aquest major coneixement facilitarà reduir les possibles conseqüències degudes a un 
accident, disposant de més informació per prendre mesures i actuar amb més rapidesa 
reduint, en conseqüència, el risc de causar danys al medi ambient. I el que és més 
important, augmentar la seguretat dels equips de primera intervenció (cossos de policia, 
bombers,...) implicat en la resolució del mateix. 
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Conclusions i Recomanacions 

El Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) del Departament d’Empresa, 
Ocupació i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, té encomanades diverses 
funcions per part del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en matèria d’autoritzacions, 
control i inspecció de les instal·lacions radioactives (IR) de Catalunya. A principis de l’any 
2011, hi havia sota la supervisió del SCAR 271 instal·lacions radioactives autoritzades (IRA). 

En els últims anys, a nivell internacional a través de la Unió Europea (UE) i l’Agència 
Internacional de l’Energia Atòmica (IAEA), i a nivell nacional a través del Ministeri d’Interior, 
amb l’assessorament del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), hi ha hagut un interès 
ascendent per millorar la capacitat de resposta davant d’emergències radiològiques 
produïdes a les instal·lacions radioactives. Aquest interès s’ha traduït en la planificació 
necessària mitjançant la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo 
radiológico [10], entre altres coses. 

Degut a la diversitat d’aplicacions que desenvolupen les diverses instal·lacions radioactives 
(IR), existeix una complexitat evident a l’hora d’establir unes bases d’actuació quan es 
produeix una emergència a qualsevol d’aquestes instal·lacions. No obstant, amb la 
realització d’aquest projecte s’ha realitzat un conjunt d’aplicacions i modificacions que poden 
ser de gran ajuda per les persones encarregades de realitzar les primeres actuacions als 
llocs en els quals es produeixi una emergència radiològica, i que formen part dels equips de 
primera intervenció. 

La base de les accions proposades i les modificacions realitzades ha estat per una banda, la 
revisió, actualització i millora del programa EMERGIR realitzada a partir de l’any 2009 a 
través del projecte [25]. I per l’altra banda, la necessitat de modificar la base de dades 
informatitzada del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR). 

L’objectiu del programa EMERGIR no és altre que analitzar els possibles riscos radiològics 
de les IRA a partir de les seves característiques, i establir un conjunt de recomanacions 
(Guies d’Actuació) perquè els equips de primera intervenció en emergències radiològiques 
puguin actuar el més correctament possible i assumint els menors riscos per la seva 
integritat física. Amb la realització d’aquest projecte i l’assoliment dels seus objectius, s’ha 
augmentat  la capacitat del programa EMERGIR mitjançant una descripció física de les IR, 
identificant el material radioactiu existent, a través de plànols de les fàbriques, naus, 
dependències, magatzems, etc , i identificant l’emplaçament de la instal·lació, així com els 
accessos i vies d’evacuació corresponents. En definitiva, es disposarà d’una eina que  
facilitarà l’orientació per les instal·lacions accidentades a la vegada que el programa 
EMERGIR realitza les recomanacions oportunes. 
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Per altra banda, la base de dades informatitzada del SCAR, ha experimentat un conjunt de 
modificacions amb una doble finalitat. En primer lloc, les modificacions realitzades han estat 
encaminades a facilitar les tasques ordinàries que realitzen els tècnics del SCAR, i a 
absorbir la gestió de plànols i imatges de les IR des de la mateixa base de dades. S’ha creat 
un arxiu que actualment emmagatzema 1500 plànols corresponents a les IRA de Catalunya. 
Per tal de facilitar la familiarització amb les modificacions per part dels tècnics del SCAR 
s’ha disposat l’annex B, en el qual es descriu el procediment per poder utilitzar el programa 
de la base de dades correctament. També cal mencionar, que el fet de revisar i analitzar 
cada una de les IRA ha permès corregir possibles errades a l’hora de descriure el material 
radioactiu autoritzat per la IR, la mancança de plànols o la ubicació incorrecte dels equips o 
fonts radioactives.  

I en segon lloc, s’ha planificat l’ús de la base dades del SCAR com el nucli de qualsevol 
acció o consulta que es dugui a terme sobre les IRA. És a dir, a més de totes les taques que 
ja s’hi realitzaven; tràmits administratius, control de llicències, gestió del material radioactiu, 
etc. Aquesta passarà a ser (i aquí ve la novetat) el nucli del programa EMERGIR, des del 
qual es realitzaran totes les modificacions necessàries per tal de tenir el programa 
actualitzat, i permetrà que des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 
es puguin realitzar les consultes necessàries, quan es produeixi una emergència radiològica 
i sigui necessària la intervenció dels equips de primera intervenció.  

D’aquesta manera, el programa EMERGIR queda integrat a la base de dades del SCAR, 
podent-se gestionar i actualitzar des de la mateixa, a la vegada que es fa el manteniment 
oportú quan aquest és necessari.  

Òbviament, amb el projecte finalitzat, les idees per continuar millorant la gestió de les IRA, 
des de l’àmbit administratiu, i les idees per continuar millorant la seguretat de les persones 
implicades durant la intervenció de les instal·lacions accidentades, així com les possibilitats 
del programa EMERGIR, no han de romandre estancades i han de continuar fluint. És per 
aquest motiu, que és del tot necessària la implementació del nou programari d’EMERGIR en 
un futur proper. Ja que sense la feina de programació necessària, que per altre banda és la 
única tasca que queda per realitzar, no es poden aprofitar els avantatges i beneficis que 
aquest proporciona. És evident, que sense la implementació del programari es perd 
l’oportunitat de fer-ne l’ús corresponent, i de realitzar les modificacions i millores adients per 
tal que des del SCAR, i des del mateix programa, s’adaptin a les necessitats de cada 
moment. Per altre banda, és del tot necessari millorar la comunicació, i planificar una 
metodologia per la consulta del programa, entre els grups i organismes implicats en la gestió 
d’emergències radiològiques a Catalunya. 
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Agraïments 

En primer lloc, voldria agrair al director d’aquest projecte, Carlos Tapia, per haver-me 
proposat la possibilitat de treballar en el món de la protecció radiològica i les instal·lacions 
radioactives, que en un principi era completament desconegut per part meva. Agrair 
especialment el seu assessorament i experiència aportada, sense la qual no hagués estat 
possible la realització d’aquest projecte.   

I en segon lloc, agrair al Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat de 
Catalunya i a tot el seu personal, per haver-me ajudat en tot moment a resoldre els dubtes 
que m’han anat sorgint, a donar-me les explicacions i indicacions necessàries per poder 
entendre el funcionament intern del SCAR i de l’administració pública, a facilitar-me l’accés a 
la documentació necessària i a ajudar-me, amb molta paciència, a identificar les 
característiques de les instal·lacions radioactives. Però sobretot, agrair tot el suport mostrat 
per part dels companys i companyes del SCAR durant la realització del projecte. 
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