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Resum 

En aquest projecte s’estableix un procediment d’actuació davant possibles accidents de 

caràcter industrial, focalitzat en el transport de mercaderies perilloses, concretament 

combustible nuclear format per Òxids d’Urani (MOX). 

L’anàlisi es realitzarà a través d’una sectorització de les zones geogràfiques i marítimes 

establertes, on es detallaran els punts de possible accident i els més crítics que es puguin 

veure afectats en el transcurs del transport de la mercaderia. Les situacions a analitzar son: 

1. Vessament i dispersió del MOX en el sòl, mar, rius i riberes 

2. Recollida o rescat dels embalatges en cas d’haver-se extraviat 

3. Col·lisió de l’embarcació o vehicle 

 Les variables analitzades en l’origen, prevenció i la possible actuació davant de l’accident 

seran en funció dels següents situacions: 

• Conflicte polític (Terrorisme) 

• Fenomen climatològic 

• Negligència abans i durant el procés de transport 

• Negligència en els processos de càrrega i descàrrega del material 

La reducció del desastre s’aborda no només en termes de danys a bens i pèrdues de vides, 

sinó que també en termes de qualitat de vida dels supervivents, al seu accés als recursos 

particulars, a la seva habilitat per a continuar sobrevivint i de l’estat de tot allò que ha 

superat la catàstrofe.  

Addicionalment la permanència de la qualitat de vida condiciona la vulnerabilitat als 

desastres, i els mateixos contribueixen al cercle viciós de la vulnerabilitat i la degradació. No 

obstant, de forma inversa, les mesures per l’habilitació de la supervivència quotidiana i la 

qualitat de vida contribueixen a la reducció de la vulnerabilitat.  

Els escenaris contraposats en el projecte també es focalitzen des de la vessant catàstrofe, 

analitzant els casos des de més optimista a més pessimista en 3 graus diferents de 

sensibilitat justificable depenent de l’entorn en el qual es realitzi. 
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1. Glossari 

AGR: European Agreement on Main International Traffic Arteries  

JAPC: Japan Atomic Plan Corporation 

MOX: Mescla d’òxids d’urani 

IAEA: International Atomic Energy Association 

OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica 

ATC: Asociación Técnica de Carreteras 

TPC: Transporte por Carretera 

ADR: Código de Mercancías Peligrosas y Perecederas 

OMI / IMO: Organización Marítima Internacional / International Maritime Organization 

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

MRCC: Maritime Search and Rescue Europe 

SFA: Security Force Authorities 

SRR: Safety and Research Region 

PWR: Pressure Water Reactor 

BWR: Boiled Water Reactor 

LWR: Light Water Reactor 

VVER: PWR desarrollat a Rússia 

CNI: Código Nuclear Internacional 

AQMI: Al Qaeda del Mabreb Islámico 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 

AGCS: Access Grid Support Center 
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EPSC: European Process Safety Center 

NII: National Institute of Immunology 

CSN: Consejo de Seguridad Nuclear 

CCA: Comisión para la Cooperación Ambiental 

PAR: Pla d’Actuació Regional 

CECAT: Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 

CECOPI: Centro de Coordinación Operativa Integrado 

PAS: Pla d’Assistència i de Suport 

GLP: Gasos Liquats del Petroli 

AEMET:Agencia Estatal de Meteorología 

UCF: Unitats de Combustible Fresques 
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2. Prefaci 

Aquest projecte presenta un estudi de tipus ambiental, logístic, econòmic i legislatiu per a 

englobar de forma més rigorosa totes les possibles situacions a les que esdevindrà una 

catàstrofe o el desastre dins de l’àmbit industrial a nivell Europeu en funció del seu origen.  

2.2. Origen del projecte 

S’inicia amb un estudi superficial previ sobre la situació del transport marítim de 

combustible nuclear a nivell mundial, promogut per les empreses AREVA i Japan Atomic 

Power Corporation (JAPC), que es realitza des de França (Port de Cherbourg) fins al Japó. 

Datat del 4 de Març del 2009, és un dels transports de plutoni més grans de la història 

(1800 Kg). 

2.3. Motivació 

Degut a totes les disciplines que envolta el projecte es pot enriquir de manera molt àmplia 

els coneixements assolits en totes les àrees desenvolupades durant el transcurs de la 

llicenciatura en Enginyeria Química. 

2.4. Requeriments previs 

Es precisa coneixements bàsics sobre matèria nuclear i transport marítim. 
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3. Introducció 

El sistema sociopolític actual permet un bon desenvolupament de les tecnologies i de 

l’economia per a la mitigació correcte davant d’amenaces imprevisibles però si conegudes? 

És possible que en molts d’aquests casos estem afavorint a la catàstrofe i al desastre; la 

mala previsió i gestió de recursos, juntament amb la de mitjans d’apaivagament fa que 

aquests fets esdevinguin amb majors conseqüències per a tothom, especialment pel més 

vulnerable, l’ésser humà. Per aquests motius cal un canvi immediat en quan a l’abordament 

de situacions d’emergència de caràcter industrial.  

L’estudi present permet analitzar les variables del fenomen advers en qüestió des de la 

predicció fins a l'apaivagament d’aquest. 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és establir un protocol d’anticipació, predicció i protecció que 

actuï davant d’un possible accident durant el transport de combustible Nuclear, que servirà 

per a nodrir la Central Nuclear d’ASCÓ II.  

A continuació de procedir a l’estudi de l’origen i establir el protocol desitjat, es pretén 

exemplificar les formes d’actuació a través d’unes situacions simulades a través d’escenaris 

desarrollats en el projecte segons les característiques de l’entorn on succeeix l’hipotètic 

accident. 

3.2. Abast del projecte 

S’emmarcarà dins de l’àmbit Europeu i Nacional, ja el transport de la mercaderia des del 

seu processament a Springfields (Regne Unit) fins a Flix (Tarragona).  

La primera fase s’inicia a Springfields fins al Port de Liverpool mitjançant transport terrestre. 

A continuació per via marítima es transporta la matèria prima radioactiva processada fins al 

Port d'A Corunya, on es procedeix a la seva descàrrega i trasllat fins a Juzbado 

(Salamanca); en aquí es transforma la matèria processada fins a convertir-la en el 

combustible adient, format per una mescla d’òxids d’urani (MOX).  

Finalment, des de Juzbado es transporta mitjançant transport terrestre via carretera fins a 

Flix, a la mateixa Central Nuclear ASCÓ II.  
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4. Coneixements previs 

4.1. Legislació del transport 

El transport de mercaderies en l’àmbit europeu es regeix majoritàriament per convenis 

realitzats per a l’ONU, on fa esment exprés en els seus documents un apartat que engloba 

tot el contingut sobre mercaderies perilloses, com les que s’estudien en aquests casos que 

ens pertoca. En funció del territori, cadascun de forma addicional, té els seus matisos 

legislatius i de caire jurídic en funció del tipus de transport i de l’àrea d’actuació on es du a 

terme el mateix [1]. 

Els tipus d’embalatges són els següents: 

� Exceptuats 

� Industrial 

� Tipus A 

� Tipus B 

A part dels requeriments específics per a cada tipus d’embalatge, tots els bultos i 

embalatges han de ser designats segons aquests requeriments: 

El disseny del bulto ha de ser (en relació a la seva massa, volum i forma) fàcilment 

transportable i segur alhora de la seva manipulació; el bulto també ha d’estar dissenyat per 

tal que es pugui subjectar de forma segura dins o sobre el mitjà de transport. 

També el disseny haurà de ser de tal manera que els dispositius d’elevació que estiguin 

vinculats al bulto no fallin durant la seva utilització prevista. 

La superfície externa dels embalatges estarà lliure de sortints i que es pugui contaminar 

fàcilment, la capa externa del bulto haurà d’estar dissenyat per evitar la recollida i retenció 

d’aigua. 

L’embalatge haurà de ser capaç de resistir els efectes de qualsevol acceleració o 

ressonància vibratòria que es pugui produir en condicions de transport rutinari, sense 

deteriorament de l’eficàcia dels dispositius de tancament dels diferents recipients, o en la 

integritat del bulto. 
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Els materials del bulto i els seus components o estructures han de ser física i químicament 

compatibles amb la càrrega radioactiva. 

L’embalatge ha de contemplar les propietats intrínseques perilloses del material radioactiu a 

emmagatzemar. En el cas del projecte es contempla l’embalatge de tipus A i B, tipificat en 

el transport d’elements combustibles radioactius. 

 

Bultos de tipus A 

S’utilitzen pel transport relativament petit, però significant, de material radioactiu. Els casos 

que concerten aquest tipus d’embalatge són isòtops per a us mèdic o combustible nuclear 

fresc. És assumible que els bultos de tipus A puguin ser danyats en un accident sever i el 

seu contingut pugui ser alliberat. Les regulacions de la IAEA prescriuen límits en les 

quantitats màximes de radionucleids que es poden transportar. 

L’activitat total del contingut és limitat, pels radionucleids presents, depenent de la seva 

forma, l’especificació (fins A2) o el compliment dels requisits de forma especial (fins A1). 

Quan A1 sigui major que A2, estaran permeses activitats majors perquè la dispersió del 

component inherent del contingut és més baixa. Aquests estan més limitats per a restringir 

les dosis de radiació potencial si el bulto és danyat en un accident. 

 

Bultos de tipus B 

S’utilitzen pel transport de materials amb activitats que poden estar en excés de tipus A1 si 

és especial, o A2 si no ho és. És necessari especificar la resistència addicional a 

l’alliberació del material radioactiu i un increment en nivells de radiació externa sota 

condicions accidentals. 

El concepte d’embalatge de tipus B és aquell que és capaç de resistir un accident en 

condicions severes de transport sense pèrdua o increment del nivell de radiació externa, el 

qual no posi en perill qualsevol membre públic general o tot aquell personal que es vegi 

involucrat en les operacions de rescat i rehabilitació de zones. L’embalatge pot ser 

recuperat de forma segura, però no necessàriament ha de ser capaç de re utilitzar-se. De 

fet, els requisits de disseny de bultos del tipus B són per a reduir a un nivell molt baix de 

probabilitat d’una alliberació important d’activitat com a conseqüència d’accidents molt 

greus. 
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Els tipus de material radioactiu que típicament es transporten en aquest tipus d’embalatges 

inclouen radio isòtops encapsulats per a usos mèdics i de recerca, industrials, combustible 

MOX fresc, combustible usat, mostres destinades a la recerca usades i residus vitrificats. 

A continuació es mostren a la Taula 1 els criteris emprats per a la confecció d’aquest tipus 

d’embalatges [2]. 

 

Taula 1.- Característiques dels bultos de tipus A i B. 
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- Documentació pel transport 

Els detalls oferits en els documents del transport es donen a conèixer a través de la 

declaració de la IAEA is són les següents: 

• La designació oficial del transport, on es descriu el material d’una manera general 
 
• Número de la classe de perill atorgat per a les Nacions Unides (S’assigna el número 

7 per a material radioactiu) 
 

• Les paraules “MATERIAL RADIOACTIU”, si no s’ha establert la designació oficial 
del transport 

 
• El número de les Nacions Unides: és un número de quatre dígits, precedit per les 

lletres “UN”, les quals són reconegudes internacionalment. Aquest número relaciona 
al material amb el seu perill, i pot ser usat accions de resposta del perill 

 
• La identitat dels radionucleids que conté l’embalatge 

 
• L’activitat total del contingut radioactiu 

 
• La categoria del bulto 

 
• La forma física i química del contingut radioactiu o l’estat en que es troba el 

contingut si aquest és especial 
 

• La categoria de Tipus A o Tipus B de l’embalatge que correspongui 
 

• Altra informació pertinent, especialment per a Tipus B i bultos de material fisionable 

 

- Qualificació 

Es requereix d’algunes, incloent les següents: 

• Una marca llegible i durable on indiqui Pes Brut (si és més de 50 kg) per a facilitar la 
manipulació mecànica, i l’observació de la càrrega en el paviment i els límits de 
càrrega del vehicle 

 
• Tipus de disseny de l’embalatge, Tipus A, Tipus B (U) o B(M). Pels bultos de Tipus 

B, aquesta qualificació presenta informació del tipus d’autoritat competent que ha 
aprovat el disseny, i els de Tipus A significa que el disseny s’ha fabricat d’acord amb 
el criteri de muntatge de les regulacions pertinents i que el dissenyador i/o 
expedidor estan satisfets amb les característiques adequades del bulto 
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•  Marques d’identificació assignades per l’autoritat competent. Aquestes marques 
serveixen d’unió entre l’embalatge individual i la corresponent aprovació del disseny 
per l’autoritat competent nacional 

• En alguns casos, el número de serie que únicament identifica a cada embalatge 
que conforma el disseny. Aquesta marca es requereix per la seguretat operacional 
de qualitat i les activitats de manteniment que van orientades a cadascun dels 
bultos 

 

Els embalatges de Tipus B hauran d’incloure una qualificació de resistència al foc i aigua, 

incloent el trèvol simbòlic d’element radioactiu, en la superfície perifèrica de l’embalatge que 

sigui resistent al foc. 

 

- Etiquetatge 

Tots els bultos han d’anar etiquetats. Els treballadors que manipulin el transport han de ser 

coneixedors del contingut de l’embalatge, cisterna o contenidor de càrrega que estiguin 

manipulant. 

És necessari que es pugui identificar amb precisió el perill radiològic associat amb el 

contingut de la unitat de càrrega, l’emmagatzematge i provisions d’stock en que es poden 

aplicar.  

En una situació on es produeixi un accident que hagi danyat l’embalatge, el contingut 

radioactiu i la informació d’activitat marcada en l’etiqueta pot servir d’ajuda pel personal per 

a respondre davant d’aquest succés. 

Les etiquetes de material radioactiu constitueixen una part de les mateixes implementades 

per les Recomanacions de la Unió Europea en el Transport de Mercaderies Perilloses i 

utilitzat internacionalment per a identificar les diferents classes existents. 

Aquest conjunt d’etiquetes ha estat establit amb ànim de facilitar el reconeixement del 

material transportat a través de símbols. L’escollit específicament pel transport de material 

radioactiu és el denominat “trèvol”. 

A més d’identificar les propietats del contingut radioactiu, les etiquetes també porten 

informació específica atesa al contingut, per exemple el nom del nucleid i la corresponent 

activitat. Aquesta informació és particularment important en el succés de l’accident o 

incident a on succeeix perquè d’aquesta informació s’analitzarà i s’avaluarà la perillositat. 

Addicionalment l’etiqueta groga mostra l’índex d’unitat de càrrega. 
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L’etiquetatge necessita estar fixat als bultos en dos cantons oposats, i que una etiqueta 

com a mínim sigui visible en qualsevol dels angles on l’embalatge estigui situat. Per a tancs 

i contenidors, les etiquetes s’han de mostrar en un dels quatre cantons per a assegurar-se 

que l’etiqueta sigui visible sense que les persones l’hagin de buscar, i minimitzar la 

possibilitat de que enfosqueixi degut a altres unitats de càrrega. 

 

- Rotulació 

Es requereixen rètols a vehicles, vagons de tren, contenidors i tancs portàtils per a indicar 

la presència de material radioactiu. Aquests poden variar en funció del tipus de transport al 

qual estan sotmesos, però en tots els casos de rotulació s’indica que hi ha present material 

radioactiu. Aquests rètols estan dissenyats d’una manera similar a les etiquetes de 

l’embalatge (amb la simbologia del trèvol indicat), encara que no ha de portar 

obligatòriament informació sobre l’índex de transport, contingut i activitat. Les dimensions 

de la rotulació ha de ser considerable i visible, en un rang de distàncies considerables. 
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4.1.1. Transport terrestre 

En el cas dels transports complementaris per carretera, es realitzaran mitjançant camions 

articulats especials amb remolcs de 10 eixos que puguin arribar a desarrollar una velocitat 

punta de 40 Km/h. L’embalatge anirà estibat en el remolc mitjançant una zona de transport 

especialment dissenyada. 

Cada camió estaria precedit en el seu recorregut per un vehicle pilot que indicarà la 

presència pròxima de transport, i estarà escortat per dos vehicles més, un amb força 

armada, guàrdia civil o similar, i l’altra amb personal expert en protecció radiològica que 

seria l’encarregat de pendre qualsevol mesura que es consideri oportuna en cas d’incident 

o accident. L’estimació que es pugui fer sobre el temps d’ocupació de la carretera és d’unes 

dues hores i mitja per embalatge, considerant una distància de l’ordre de 60 km. 

Per a aquest tipus de transports complementaris per carretera, hauria de disposar-se de 

més d’un camió per a cada operació, de manera que es reduís al mínim el temps de 

residència dels embalatges fora de la central nuclear abans d’arribar a aquesta, o en el cas 

del combustible gastant al ATC (Almacén Temporal Centralizado). 

Les principals regulacions pel transport de material radioactiu està especificat en el 

Reglament de l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) pel transport segur de 

material radioactiu (TS-R-1: Edició 2005), el qual fóra publicat per primera vegada al 1961. 

La legislació en aquest sector la proporciona la Comissió Econòmica Europea (CEE) de les 

Nacions Unides, on es redacten els Acords Internacionals del Transport per Carretera, que 

es resumeixen a continuació, juntament de l’Acord Europeu pel transport de mercaderies 

perilloses per carretera (ADR). Aquesta documentació du a terme l’aportació de diferents 

criteris davant seguretat en el tràfic de mercaderies, protecció ambiental, control del flux de 

tràfic i de la comoditat dels usuaris a la carretera, aplicant una discreta avaluació 

econòmica.  

Les característiques fonamentals de la construcció, millora, equipació i manteniment de les 

principals vies internacionals, també anomenades “carreteres internacionals”, es 

desarrollen d’acord amb conceptes moderns de tecnologia de construcció de carreteres. 

Per a la discussió de la normativa legal del transport de materials radioactius per carretera, 

és vigent en Espanya el Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera (TPC). La normativa es desglossa en normes generals a tots els transports i 

normes específiques per a cada tipus de mercaderia. 
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Permisos excepcionals. La Dirección General de Transportes Terrestres, serà l’Organisme 

competent per a establir les normes referents a l’obtenció de permisos excepcionals, previ 

informe dels Ministerios de Industria y Energía, Obras Públicas y Urbanismo i el Consejo de 

Seguridad Nuclear, per a tots aquells transports que poden implicar riscos especials per a 

raó de circulació. 

Els transports que hauran d’utilitzar trams de carretera o vies urbanes, quan estiguin 

sotmesos a restriccions o prohibicions de circulació per a vehicles que transporten 

mercaderies perilloses, hauran d’obtenir de l’òrgan que establí la restricció, prèvia 

informació de la necessitat, permís excepcional en el que es determinarà el calendari, 

horari, itinerari i, en el seu cas, la necessitat d’escorta o acompanyament. 

Contaminació radioactiva transitòria.- La contaminació radioactiva transitòria de 

mantindre’s, en qualsevol superfície exterior, a un nivell el més reduït possible i no ha 

d’excedir, en les condicions de treball, dels valors inclosos en la taula adjunta. 

Es pot mesurar la contaminació radioactiva transitòria fregant en sec una superfície de 300 

m2 amb paper de filtre, cotó o matèria semblant. 

Transport. Els bultos seran carregats en els vehicles de manera que no puguin desplaçar-

se perillosament, bolcar-se o caure’s. 

Els bultos de les categories I-Blanca, II-Groga i III-Groga no hauran de ser transportats en 

compartiments ocupats per viatgers, excepte si aquests són persones especialment 

autoritzades per a acompanyar bultos. 

 

Figura 1. Models d’etiquetes pel control de risc radioactiu. Font: ADR 2006. 
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Els vehicles i els contenidors grans que transporten bultos radioactius de categoria I-

Blanca, II-Groga o III-Groga, o càrregues completes de materials radioactius, portaran una 

etiqueta en les dues cares laterals, així com també a la seva part trassera del vehicle. 

En el cas de càrregues completes, la taxa de dosis equivalent no ha d’excedir de: 

2 mSv/h en qualsevol punt de la superfície externa del vehicle o un gran contenidor, 

incloses les superfícies superiors i inferiors, o si es tracta d’un vehicle descobert, en 

qualsevol punt dels plànols verticals que passen pels voltants exteriors del vehicle, de la 

superfície superior de càrrega, i de la superfície exterior inferior del vehicle. 

0.1 mSv/h en qualsevol punt que estigui a 2 m dels plànols verticals representats per les 

superfícies exteriors laterals del vehicle, o si aquest és descobert, en qualsevol punt que es 

distancii a 1 m dels plànols verticals que passen pels voltants exteriors del vehicle. 

La taxa de dosi equivalent en qualsevol lloc del vehicle normalment ocupat, no ha d’excedir 

de 0.02 mSv/h durant el transport. En aquestes condicions, el transportista haurà 

d’assegurar-se de que tan el conductor com l’acompanyant, rep menys de 0,005 mSv 

durant un període qualsevol de 12 mesos. 

Enlloc de les disposicions de l’apartat 3) anterior, el transportista pot portar un registre 

aprovat per l’autoritat competent, en el qual figuri el temps que els acompanyants passen 

als vehicles i les taxes de dosi equivalent existents per a que, durant un període qualsevol 

de 3 mesos, ningú es trobi exposat a més de 3.75 mSv. 

 

Descontaminació, escapaments i accidents. Si un bulto amb contingut radioactiu es trenca, 

presenta escapaments, o es veu implicat en un accident durant el transport, el vehicle o la 

zona afectada seran aïllades amb la finalitat d’impedir que les persones estiguin en 

contacte amb aquestes matèries radioactives, i quan això sigui possible, seran degudament 

senyalitzats o rodejats de banderes. 

No s’autoritzarà a ningú la permanència en zona aïllada abans de l’arribada de persones 

expertes, per a dirigir els treballs de manipulació i salvament. Seran avisats immediatament, 

tan el remitent com les autoritats competents. 

Al marge d’aquestes disposicions, la presència de matèries radioactives no han de 

considerar-se com obstacle per a les operacions de salvament de persones, o de lluita 

contra incendis. 
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Si es produeix escapament de matèries radioactives, en forma de dispersió o vessament en 

un local, terreny, o sobre mercaderies o material utilitzat per l’emmagatzematge es recurrirà 

el més aviat possible a persones expertes per a dirigir els treballs de descontaminació. El 

local, terreny o material contaminat no podrà tornar a entrar en servei fins que la seva 

utilització es declari excenta de perill per a les persones expertes. 

Tots els vehicles, materials o part del material contaminat durant el transport de matèries 

radioactives, seran descontaminades el més possible per personal expert, i no podran 

utilitzar-se novament fins que la contaminació transitòria sigui inferior als nivells continguts 

en la taula anterior i si els vehicles, materials o components han sigut declarats, per 

personal expert, com no perillosos des del punt de vista de la radiació residual emesa. 

 

- Requisits relatius a embalatges 

Aquests dispositius poden incloure el vehicle i el sistema de fixació quan es consideri que 

aquests formen part íntegrament de l’embalatge, TIPUS A i TIPUS B [5], que han de reunir 

certes condicions, entre d’altres resistir els assajos corresponents. 

Els embalatges tipus han de suportar les condicions normals de transport, i la seva idonietat 

quedarà demostrada si conserven la integritat d’un sistema de blindatge i contenció en les 

condicions normals que es donen durant el transport. 

Els embalatges de tipus B han de suportar els efectes danyins d’un accident de transport, 

amb el que quedarà demostrat al conservar la integritat d’un sistema de blindatge i 

contenció. 

Així doncs els límits d’activitat admesos en els embalatges de tipus B són superiors als del 

tipus A. Un bulto de tipus A és un embalatge del tipus A junt amb el seu contingut radioactiu 

limitat i no requereix autorització de les autoritats competents. 

Un bulto de tipus B, és un embalatge de tipus B (U) junt amb el seu contingut radioactiu, 

que només requereix aprovació unilateral del model de bulto. 

Un bulto de tipus B (M) és un embalatge de tipus B amb el seu contingut radioactiu, tal i 

com es presenta en el transport i requereix l’aprovació multi lateral del model de bulto i de 

les condicions d’exposició. 
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Els bultos es classifiquen segons les intensitats de radiació de la seva superfície i a un 

metre de qualsevol punt d’aquesta superfície, en les següents categories: 

Categoria I: Blanca 

Categoria II: Groga 

Categoria III: Groga 

La major part d’emissors alfa i beta purs podran transportar-se en bultos de la Categoria I, 

resultarà econòmic transportar els emissors gamma en forma de bultos de Categoria II o III. 

Sinó, es necessiten quantitats considerables de blindatge per a reduir les intensitats de 

radiació als valors corresponents als valors dels bultos de Categoria I. 

Els bultos han d’anar degudament etiquetats, i tan els límits d’activitat, com les 

característiques de les etiquetes han d’ajustar-se al reglament de transport radioactiu. 

Aquests que continguin material radioactiu que a la vegada siguin substàncies fisionables 

han de regir-se per les disposicions generals relatives a la seguretat nuclear. Tots els bultos 

de substàncies fisionables es divideixen en: 

� Bultos de substàncies fisionables de classe I 

No presenten riscos nuclears sigui quin sigui el seu nombre i la disposició de la càrrega, en 

les circumstàncies previsibles de transport. L’etiquetatge és blanc, i el seu nivell de radiació 

a la superfície no pot superar els 0,005 mSv/h. Els índexs de transport no excedeix de 0.  

 

� Bultos de substàncies fisionables de classe II 

En nombre limitat, no presenten riscos nuclears fóra la disposició de càrrega que sigui, en 

les circumstàncies previsibles del transport. L’etiqueta és de color groc, i el seu nivell de 

radiació a la superfície de l’embalatge no pot superar els 0,5 mSv/h. L’índex de transport no 

pot sobrepassar a 1. 

 

 

 

 



Pág. 24  Memoria 

 

� Bultos de substàncies fisionables de classe III 

No presenten riscos nuclears, en les circumstàncies previsibles del transport, bé per haver-

se adoptat precaucions especials, o bé per haver-se imposat controls administratius o 

pràctics especials al transport de l’expedició. El seu etiquetatge també és de color groc i el 

nivell de radiació es limita per sota de 2mSv/h. El seu índex de transport no és més de 10. 

Si es retorna vuit un embalatge que hagi contingut prèviament materials radioactius, es 

trauran o es tatxaran les etiquetes indicatives de que ha contingut aquests materials i es 

comprovarà que l’embalatge està excent de contaminació. 

 

- Limitació de l’exposició 

Prescindint dels requisits relatius als embalatges, els reglaments de transport estan 

formulats de manera que ningú, en cap circumstància que es produeixi durant el transport 

rebi dosis de radiació superiors als valors admissibles. 

Cap dels treballadors que participen en el transport o emmagatzematge quedarà exposat 

de manera que rebi una radiació superior a tres dècimes parts de les dosis màximes 

admissibles especificades en el reglament de protecció contra les radiacions ionitzants, 

només si es prenen mesures per a la vigilància mèdica especial i per la vigilància 

radiològica individual requerides per aquests treballadors. 
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4.1.2. Transport marítim 

A 1993, l’Organització Marítima Internacional (OMI) introdueix el Codi Voluntari pel 

Transport Segur de Combustible Nuclear Irradiat, Plutoni i Residus Radioactius d’Alt Nivell a 

Bord dels Vaixells (Codi CNI), complementant al reglament de la OIEA. Aquest codi 

incorpora recomanacions pel disseny de les embarcacions que transporten material 

radioactiu i aborda assumptes com l’estabilitat amb avaria, la protecció contra incendis i la 

resistència estructural. 

Al gener del 2001, el Codi CNI és designat de caràcter obligatori i és anomenat com a Codi 

Internacional pel transport Segur de Combustible Nuclear Irradiat, Plutoni i Residus 

Radioactius d’Alt Nivell en Bultos a Bord d’Embarcacions. 

Cada aspecte de la construcció, equipament, dotació i operació de les embarcacions han 

de complir tant amb les regulacions domèstiques com amb les internacionals. La legislació 

domèstica queda establerta per les convencions i codis acordats dins de la OMI, incloent a 

la Convenció Internacional per a la Seguretat de la Vida en el Mar (SOLAS), la Convenció 

Internacional per a la Prevenció de la Contaminació Des d’Embarcacions (MARPOL) i el 

Codi Marítim Internacional per a Mercaderies Perilloses (Codi IMDG). 

Aquestes regulacions apliquen a tot tipus d’embarcació i, en forma col·lectiva, cobreixen 

gairebé cada aspecte del disseny i operació de les embarcacions. A més, el Codi CNI 

imposa regulacions més estrictes per aquells vaixells que transporten càrregues 

radioactives. Conseqüentment, una embarcació CNI ha de complir amb els requisits del 

CNI, IMDG, MARPOL i SOLAS. 
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International Maritime Organization (IMO) 

 

- Directives pel rescat marítim i Centres de Coordinació (MRCCS) en actes de 
violència davant de les embarcacions 

 

1. El Comitè de Seguretat Marítima, en la seva sessió número 72 (17 a 26 de Maig 
2000), aprovades les Directives dels Centres de Coordinació de Rescat Marítim 
(MRCCs), (MSC/Circular 967) el qual, en molts incidents involucrats en pirateria i 
assalts a mà armada contra embarcacions, són el primer punt de contacte entre el 
vaixell i les autoritats costeres, seguit per la decisió del capità per a la sol·licitud 
d’assistència immediata. 

 
2. El Comitè de Seguretat Marítima, en la seva sessió 77 (28 de Maig al 6 de Juny del 

2003) amb el text modificat de les Directives existents per incloure provisions de la 
manipulació del MRCCs a alertes rebudes des de les embarcacions en resposta als 
actes terroristes i altres incidents de seguretat. 

 
3. Membres del Govern i organitzacions internacionals recomanen donar aquesta 

circular a l’atenció de les MRCCs nacionals, propietaris de l’embarcació, operaris del 
vaixell, companyies, capità i tripulació. 

 

Aspectes generals 

 

- Mentre tots els Governs poden concedir els seus Centres de Coordinació de 
Seguretat Marítima (MRCCs), a més d’aquesta recerca i rescat, els poders en 
l’aplicació de regulacions nacionals i instruccions, la resposta en actes de violència 
contra embarcacions és l’única d’aquestes extensions que formen part de les 
regulacions del IMO. D’aquesta manera, MRCCs s’incorporen en l’organització que 
els Governs han de situar per abordar els actes de violència contra embarcacions. 

 
- La immediata resposta de MRCC a una alerta podria ser determinada en funció si 

l’alerta rebuda és oberta o secreta. Determinant si l’alerta és d’una manera o altra 
és un factor crític com la resposta de cadascuna és extremament diferent com es 
mostra a continuació: 

 

• Alerta de Seguretat Oberta: S’entén per una comunicació d’alerta amb 
l’embarcació afectada o amb altres veïnes sota l’amenaça o atac necessita 
no ser endarrerida, per exemple el capità del vaixell pot utilitzar una alarma 
oberta per desalenar un atac; 
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• Alerta de Seguretat Secreta: L’atemptat no es du a terme per a contactar 
l’embarcació originant l’alerta i no comunicacions es realitzen amb altres 
embarcacions més properes de l’afectat sota amenaça. El capità del vaixell 
hauria d’utilitzar una alara de tipus secret per a denegar aquesta posició 
d’amenaça o de desarrollar un atac el coneixement que una alerta ha sigut 
donada; 

 
• Alerta de Seguretat no Especificada: Una alerta de seguretat es creu que no 

és específica quan: 

 

1. És nuclear si l’alerta és oberta o secreta; o 
 
2. L'alerta inicial és oberta i aquesta és subseqüentment substituïda per una declaració 

de que és una alerta secreta [3]. 

 

Mesures preparatòries 

És essencial que les MRCCs són preparades per a situacions que comprenguin actes de 

violència contra embarcacions. Aquestes mesures són preses per a cada MRCC que 

haurien d’incloure accions a: 

 

1. Assegurar-se que les MRCC en la seva possessió d’instruccions apropiades 
nacionals donen detalls de les Autoritats de Forces de Seguretat (SFA), 
responsables per l’aplicació operacional de plans contingència (mesures de 
contraatac) per a combàtrer contra situacions que engloben actes de violència 
contra embarcacions. 

 
2. Establir mètodes de comunicació de forma ràpida i efectiva per l’ús entre les MRCC 

i la SFA en qüestió. Aquests mètodes de comunicació han de ser provats en una 
base regular; 

 
3. Assegurar-se que la MRCC ha escrit procediments i instruccions clares a accions 

que s’han d’empèndre pel personal operatiu quan s’ha d’enfrontar amb un acte de 
violència contra l’embarcació; 

 
4. Entrenament del personal del MRCC en: 

 

• Els riscs d’una acció violenta contra l’embarcació en el SRR cobert pel 
MRCC en particular i el fenomen dels atacs al vaixell en general; 

 
• La utilització dels procediments MRCC i instruccions relatives a les accions 

de violència contra els vaixells; 
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La Convenció SOLAS [4] 

SOLAS (segons l’esmena de SOLAS 74) estableix estàndards per a l'operació segura de 

les embarcacions i contempla el grau de subdivisió, l’estabilitat, maquinària, instal·lació 

elèctrica, requisits per a la protecció contra incendis, salvament, radiocomunicació, la 

seguretat sobre la navegació i el transport de mercaderies perilloses. 

Hi ha requisits addicionals, com els que es citen en l’apartat d’embarcacions tipus, 

relacionats amb l’estabilitat amb avaria, la protecció contra incendis, control de la 

temperatura en els espais de l’embarcació, consideracions estructurals, mitjans de 

subjecció de la càrrega, subministres electrònics, equip de protecció radiològica, així com 

l’administració, l’entrenament i els plans d’emergència a bord. 

També apliquen precaucions del Codi IMDG, les quals especifiquen el marcat i rotulat dels 

embalatges i els requisits per a subjectar aquests a l’estructura de l’embarcació. 

 

Convenció MARPOL  

Protegeix el medi ambient marí de la contaminació produïda per les embarcacions i 

requereix que s’escrigui un informe a l’estat costaner més aprop, sobre qualsevol incident 

que involucri La pèrdua de qualsevol mercaderia perillosa o contaminant. 

Qualsevol amenaça seria a la seguretat d’una embarcació, també hauria de ser reportada 

sota aquestes regulacions. Les mateixes de caire internacional apliquen exclusivament a 

embalatges usats per a transportar materials radioactius. Aquests codis i regulacions estan 

subjectes a revisió continua. 

 

Inspeccions i certificació 

Una embarcació que està certificada per a transportar càrrega CNI està subjecte a 

inspeccions i investigacions, com s’exigeix a SOLAS 74, capítol 1. Abans de transportar 

càrrega CNI, l’embarcació ha d’inspeccionar-se internament, incloent un examen complert 

de la seva estructura, equips, aparells, disposicions i materials. Al passar una inspecció 

inicial, s’expedeix un certificat de Idonietat pel Transport de Càrrega CNI. Aquest certificat 

perd validesa un cop es deixa de realitzar la inspecció o quan l’embarcació deixa de complir 

amb aquest Codi abans de que hagi expirat. 
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4.2. Característiques dels embalatges 

Molts dels reactors operatius utilitzen urani en forma d’òxids, i d’un tipus força estès com els 

òxids mesclats d’urani i plutoni (MOX), que es transporten en forma de pellets i aquests són 

encapsulats en llargs tubs revestits.  

Pel cas que s’analitza, els reactors d’Ascó són de tipus PWR (Reactors d’Aigua a Pressió), i 

aquests utilitzen combustible amb urani 235 enriquit del 2 al 4%. Un cop enriquit, el diòxid 

d’urani en pols es cou a alta temperatura en un forn de sintetitzat per a poder endurir el 

material i permetre la fabricació de les pastilles (pellets en anglès) de diòxid d’urani enriquit. 

Aquests pellets es col·loquen en baines fabricades amb un aliatge metàl·lic de zirconi 

resistent a la corrosió (Figura 2). Aquestes baines s’omplen a més amb heli per a millorar la 

conductivitat tèrmica (entre el pellet i la baina). Les baines de combustible acabades 

s’agrupen en elements combustibles que són utilitzats per a armar el nucli del reactor. 

 

Figura 2.- Secció d’una baina de combustible nuclear. Font: PNTL 2005 

 

 

 



Pág. 30  Memoria 

 

Un element combustible típic d’aquest tipus de reactor te entre 200 i 300 baines cada un i el 

nucli d’aquest te entre 150 i 250 elements combustibles que, en total contenen entre 80 i 

100 tones d’urani. Generalment, els elements combustibles consisteixen de agrupacions de 

14 x 14 a 17 x 17 baines (Figura 3). L’element combustible te al voltant de 4 m de longitud. 

 

Figura 3.- Combustible d’urani natural i enriquit per a reactors nuclears operatius. Font: Anuari PNTL 2003. 
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Un embalatge pel transport de combustible nuclear estàndard (Figura 4) consisteix 

bàsicament en un cilindre d’acer que disposa de diferent tipus de blindatge distribuïts de 

forma coaxial, i que en el seu interior porta un bastidor de càrrega dins dels qual es troba 

allotjat el combustible nuclear. 

L’embalatge s’obra per una de les bases del cilindre, a través de la qual es produeix la seva 

càrrega i descàrrega. la tapa es tanca mitjançant una tapa enroscada, amb una junta 

d’estanquitat d’elastòmer o metàl·lica, per a proporcionar un segellat completament 

hermètic. En el cos de l’embalatge o en les tapes hi ha orificis per a tuberies o 

instrumentació, a través dels que es procedeix al secat total de l’interior un cop carregat i a 

l’adició de gasos inerts per a evitar la corrosió, a les proves de fugues i a la vigilància de la 

pressió interna un cop tancat. 

 

Figura 4.- Embalatge per a estructura de baines de combustible nuclear. Font: Anuari PNTL 2007. 

Les seves especificacions típiques son les següents: 

� Pes brut (inclòs el combustible): 25 t 

� Diàmetre: 122 cm 

� Diàmetre màxim (inclòs els limitadors d’impacte): 183 cm 

� Longitud total (inclòs els limitadors d’impacte): 610 cm 

� Capacitat: fins a 4 elements de combustible PWR o 9 BWR 
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En disposició de transport, normalment en posició horitzontal, els dos extrems del cilindre 

estan protegits pels denominats absorbents d’impactes, que com el nom indica tenen la 

funció de protegir l’embalatge en cas d’un xoc, absorbint l’energia produïda. 

Els requisits de seguretat bàsics pel disseny d’aquests embalatges són: 

Evitar l’escapament de productes radioactius a l’exterior, mitjançant barreres successives 

de confinament; 

Limitar l’exposició a les radiacions a l’exterior de l’embalatge a valors mínims i tolerables, 

mitjançant els blindatges adecuats per a la radiació gamma i neutrònica; 

El manteniment de la subcriticitat incondicional del combustible; 

L’adequada refrigeració de la calor de desintegració que emet el combustible gastat, raó 

per la qual en l’exterior d’aquests embalatges es pot distingir un gran nombre d’aletes 

metàl·liques, dissenyades específicament per a dissipar la calor que genera el combustible 

nuclear gastat. 
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4.2.1. Tipus de transport 

4.2.1.1. Terrestre 

No existeix un únic tipus de vehicle per a transportar mercaderies perilloses de caire 

radioactiu, ja que en funció de les característiques de la substància, aquesta s’haurà de 

transportar en unes condicions o unes altres. Tot i així s’estableix un tipus de camió que 

pugui garantir major seguretat i no córrer riscos innecessaris, com en els dos tipus 

següents: 

Els camions caixa: poden transportar diverses mercaderies perilloses alhora, dins dels seus 

embalums corresponents o només exclusivament l’embalatge tancat de combustible 

nuclear. 

Els camions de xassís lliure (Figura 5): només són utilitzats pel transport de material 

radioactiu, on l’embalatge queda fixat al remolc del camió sense cap mena d’estructura 

addicional o cisterna. Aquest son de 25 m d’allargada i 60 t de capacitat. 

 

Figura 5.- Camió de xassís lliure. Font: ADR 2006. 
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4.2.1.2. Marítim 

Només existeix un tipus d’embarcació per al transport de mercaderies de caràcter 

radioactiu CNI [6], però que contempla 3 classes diferents en funció del recorregut i de les 

característiques del transport i tècniques(Figura 6, 7 i Taula 2) 

 

 

Figura 6.- Característiques de Seguretat de l’Embarcació CNI. Font: Informe nº4 PNTL, 2002. 

 

 

 



  Pág. 35 

 

 

1.- Compartiment de màquina principal 

2.- Espai de l’eix de força 

3.- Compartiment del generador del taulell de control 

4.- Mecanisme del timó 

5.- Tanc d’aïllament 

6.- Planta de refrigeració 

7.- Compartiment per embalatges d’òxids 

8.- Compartiment per embalatges de Magnox 

9.- Compartiment de màquines davanteres 

10..- Compartiment de control davanter 

11.- Tanc de llast i estructura de col·lisió 

12.- Passadís d’accés 

13.- Grua de 20 t 

14.- Espais buits 

15.- Tancs de combustible 

Figura 7.- Característiques Tècniques de l’Embarcació CNI. Font: Informe nº4 PNTL, 2002. 
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Classe 

d’Embarcació 

Criteris 

CNI Classe 1 Embarcació certificada per a transportar materials amb una radioactivitat total 

inferior a 4000 TBq 

CNI Classe 2 Certificat per a transportar combustible nuclear irradiat o residus radioactius d’alt 

nivell amb una radioactivitat total inferior a 2·106 TBq i embarcacions certificades per 

a transportar plutoni amb una radioactivitat total inferior a 2·105 TBq 

CNI Classe 3 Embarcacions certificades per a transportar combustible nuclear irradiat o residus 

radioactius d’alt nivell, i que transportin plutoni sense límit en quant a La 

radioactivitat total dels materials 

Taula 2.- Classes i característiques de les embarcacions CNI. Font: Informe nº4 PNTL, 2002. 

 

4.2.2. Assajos de resistència d’embalatges 

La filosofia establerta per La norma de seguretat TS-R-1 de La OIEA (Organización 

Internacional de La Energía Atómica), es basa en què La seguretat durant el transport ha 

d’estar garantitzada per l’embalatge, independentment de La via de transport utilitzada. 

D’acord amb aquest aspecte, els dissenys dels embalatges han de complir amb requisits 

molt exigents, de tal forma que, en cas de que es produeixi un accident, l’embalatge ha de 

retindre en el seu interior el contingut radioactiu, evitant d’aquesta manera qualsevol perill 

per a La població en general o per als equips d’intervenció en cas de que fossin necessaris. 

En el cas particular dels embalatges de transport de combustible nuclear gastats, aquests 

són denominats, d’acord amb La normativa de seguretat de La OIEA, com embalatges 

tipus B, i conseqüentment, per a La seva homologació han d’estar sotmesos als assajos 

següents: 

 

• Test mecànic 

Qualsevol embalatge haurà d’estar sotmès a una prova d’impacte i a una penetració (o 

punxada). Consisteix en què el bulto pateixi una caiguda lliure en dos objectius diferents de 

tal manera que es produeixi el major dany possible. 
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En una d’aquestes proves de caiguda, l’embalatge haurà de caure des de una alçada de 9 

m d’un edifici, horitzontal i de superfície rígida. L’altra tracta de caure en una barra d’acer, 

perpendicular a La superfície de l’objectiu, des d’una distància de 1m. 

 

• Test tèrmic 

L’embalatge ha d’estar completament aïllat en un ambient on La seva temperatura sigui de 

com a mínim 800ºC durant un període de 30 minuts. Qualsevol combustió en l’interior de 

l’ambient ha de sorgir de forma espontània. 

 

• Test d’immersió 

Els bultos seran submergits dins d’aigua a una pressió equivalent a una profunditat de com 

a mínim 15 m no menys de 8 hores. A més, els embalatges que continguin combustible 

nuclear amb una activitat major de 37 Bq es requereix que es submergeixi a una pressió 

equivalent a la profunditat de com a mínim 200 m i no menys de 1 hora, garantitzant 

estanqueitat. 

Durant el procés de certificació d’un embalatge tipus B, es realitzen aquests assajos, són 

supervisats per l’autoritat competent del país on es va a fabricar l’embalatge, de tal forma 

que es garantitza que s’han realitzat d’acord amb l’establert en la reglamentació, i que han 

superat les proves satisfactòriament. 

 

Figura 8.- Esquema dels tipus d’assajos pels embalatges. Font: Informe nº2 Express Truck S.A., 2000. 
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Addicionalment, i més enllà del marc normatiu, eventualment es du a terme diferents 

assajos encaminats a avaluar el comportament dels embalatges de transport de 

combustible nuclear gastat en condicions extraordinàries d’accident. 
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4.3. Situació d’amenaça, vulnerabilitat i risc en l’àmbit 

europeu (Regne Unit i Espanya) 

Els vehicles o tipus de transport que porten productes d’aquesta mena poden patir 

accidents originats per: 

• Causes que afecten a qualsevol transport, ja sigui de matèries perilloses, de 

qualsevol altre tipus de producte, de passatgers o particular. 

• Causes relacionades amb la perillositat dels productes transportats. 

Però sigui quina sigui la causa originària de l’accident, els efectes o les conseqüències 

poden ser pitjors que els d’un accident en què no intervinguin productes perillosos. És en 

aquest sentit que assumim que aquest tipus de transport comporta un perill més gran. 

Aquest perill depèn de molts factors, com ara: les condicions de la via on circula el vehicle, 

les condicions de descans físic del conductor, la seva conducta, la conducta de la resta de 

conductors que circulen per la mateixa via, l’estat d’aquesta, les condicions 

meteorològiques, la quantitat de substància perillosa que transporta el vehicle, la seva 

perillositat, el tipus d’accident, etc. 

En general, els estudis sobre anàlisi de risc assumeixen que aquest és més gran quan és 

molt probable que es produeixi un accident i quan es preveu que les conseqüències 

d’aquest possible accident serien molt greus. A més, en el camp de la protecció civil, també 

es considera que un risc és més elevat quan hi ha població propera que en pugui quedar 

afectada. 

És a dir, tècnicament, el concepte de risc està associat a tres factors [7]: 

• La probabilitat d’ocurrència dels accidents 

• La magnitud de les conseqüències d’aquests 

• La presència de població o d’altres elements que en puguin quedar afectats pel risc 

Concretament, en aquest cas que ens envolta, el risc d’accident depèn de tots els factors 

que hem comentat anteriorment i que podem simplificar i com mostra la Figura 9 : 
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Figura 9.- Esquema d’avaluació de la vulnerabilitat. Font: Transparències Medi Ambient ETSEIB. 2008. 

Es pot notar que les condicions meteorològiques influeixen doblement en el risc associat al 

transport de mercaderies. D’una banda, unes condicions meteorològiques adverses poden 

afavorir que un vehicle pesant tingui un accident. D’altra banda, la meteorología també pot 

influenciar en l’abast de l’accident. 

 

4.3.1. Regne Unit 

Terrorisme 

• Amenaça d’explosius, nuclear, química, biològica i radiològica (CBRNE) 

L’amenaça terrorista al Regne Unit ve donada a partir del període de la post-guerra, les 

organitzacions amb un ampli rang de motivacions han estat repetidament atacades, i 

l’amenaça del terrorisme relacionat amb Irlanda segueix romanent. El Govern treballa amb 

agències de seguretat, policia i altres per a abordar totes les formes de terrorisme, incloent 

atacs violents de l’extrema dreta. 

És conegut que les grans organitzacions terroristes a l’actualitat desenvolupen diferent tipus 

d’atemptats amb tecnologia d’última generació, que requereix el desenvolupament de 

noves tècniques i amenaces més sofisticades, on es manipulen components i armes de 

tipus nuclear, entre totes les altres esmentades amb anterioritat. 
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L’activitat més recent d’armes CBRNE ha estat a mans de l’organització terrorista d’Al 

Qa’ida, on ha tingut una evolució en quant a capacitat, que es veu resumida a continuació: 

- Al Qa’ida estableix disposicions en Afganistan durant la presa de decisió Talibà per 

a treballar en la recerca d’armes químiques, biològiques i radiològiques; a més 

d’efectuar una instrucció per a l’utilització d’aquests compostos. 

- En el 2001, Al Qa’ida es posa en contacte amb dos científics nuclears Pakistanís 

per a desenvolupar i adquirir armes radiològiques. 

- Durant el 2003, el grup terrorista havia desenvolupat una instal·lació per a produir 

hidrogen cianídric gas, usat en els espais urbans amb multituds. 

- En el 2004 cèl·lules en el Regne Unit associades amb el grup consideren treballar 

amb aquests dispositius radiològics. 

- En el 2006 el líder d’Al Qa’ida a Iraq es posa en contacte amb els científics nuclears 

admetent-los al grup i atacar les bases nord-americanes a Iraq, utilitzant armes no 

convencionals. 

- En el 2007 Al Qa’ida a Iraq desplega un bon nombre de dispositius explosius 

utilitzant clor gas. 

 

Factors recents severs han incrementat els riscos: 

- L’increment en tràfic de material que podria ser utilitzat en armament radiològic i 

potencialment nuclear, vinculat a l’època final de La Unió Soviètica. 

- Informació en tecnologia de materials per a dispositius CBRN actualment està molt 

extesa per internet. 

- Materials CBRN poden ser usats per a propostes legítimes, com l’energia nuclear, 

ciència mèdica o biotecnologia, creant un risc major i fàcil adquisició d’aquest 

material per part dels grups terroristes. 

 

 



Pág. 42  Memoria 

 

Legislació 

Com indica la llei, el terrorisme és un crim. Com tots els criminals, són processats 

principalment per a ofensives generals amb armes de foc o explosius, conspiracions o 

assassinats. Però mentre els terroristes són com altres criminals, l’investigació i el 

processament dels seus crims porta a diferents reptes que no són propis d’àrees que 

estiguin promulgades per la llei. Així doncs era precís la necessitat d’una legislació 

terrorista específica reconeguda. 

Ha desenvolupat un sistema de lleis que permeten prevenir el terrorisme, protegir el 

dret a la vida, perseguir i aturar aquest col·lectiu i els seus seguidors. 

Els actes del parlament que donaren al Govern del Regne Unit solidesa per a combàtrer el 

terrorisme foren: 

- The Terrorism Act 2000 

- The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 

- The Prevention of Terrorism Act 2005 

- The Terrorism Act 2006 

- The Counter-Terrorism Act 2008 

 

Climatologia 

Els fenòmens més significatius que ha patit el Regne Unit en quant a desastres naturals 

o catàstrofes climatològiques tenen a veure amb les inundacions, concretament la de 

1953 i recentment la succeïda al Novembre del 2009, on va haver-hi precipitacions en 

24 hores equivalents a un mes segons l’historial meteorològic de l’Estat [8].  

Aquest fet s’atribueix de forma immediata degut al canvi climàtic. Aquest ha comportat 

unes alteracions substancialment accelerades on es veuen reflectides a la zona on es 

concentra el projecte, al Nord Est d’Anglaterra (on s’ubica el Port de Liverpool i la regió 

de Preston, on està localitzada l’àrea d’enriquiment d’urani de l’empresa 

Westinghouse). 
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• Vent 

Aquesta zona es caracteritza per estar relativament aprop de l’Atlàntic i que conté àrees 

de meseta. Els vents més forts estan associats amb el pas de zones profundes de 

pressió baixa properes. La freqüència i la força d’aquestes depressions és major sobre 

la meitat de l’any, tendint cap a l’hivern, concretament des de Desembre a Febrer, aquí 

és on les bandades d’aire son en forma de ratxes de caràcter fort (valors pic de curta 

duració). 

Com les depressions de l’Atlàntic passen el Regne Unit, el vent típicament comença a 

bufar des del sud o sud oest, però més tard ve des de l’oest o nord oest quan la 

depressió s’allunya. El rang de direccions entre el sud i el nord oest succeeix per la 

majoria d’ocasions i els vents més forts propers sempre bufen en aquests barems. A la 

primavera es tendeix a tindre una freqüència màxima de vents del nord est, degut a la 

pressió elevada per sobre d’Escandinàvia en aquesta època de l’any. A l’estiu pot 

haver-hi majors incidents de vents del nord oest i oest associats amb les brises 

marines. 

 

• Temperatura 

Les característiques en aquesta regió són majoritàriament de règim mesotermal, amb 

hiverns frescos però no freds i estius tebis, però no calents. 

No obstant, les temperatures per sobre la regió depenen molt de l’altitud i de la 

proximitat a la costa. Per sobre de les zones situades a l’interior, la mitja varia entre 10 i 

12ºC i el decrement de 0,5 ºC per cada 100 metres d’altitud a nivell ascendent, però a la 

zona de Merseyside és de les que tenen la temperatura més alta (Gràfic 1).  

Però els valors negatius més extrems no s’han tornat a assolir ni s’apropen en qüestió 

de 50 anys, en canvi, una de les temperatures més altes data de l’Agost del 2003 amb 

32,9 ºC, on es registren a Southport i Crosby, al comtat de Merseyside. 
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Gràfic 1.- Registre de temperatures reals i model extrem  en el comtat de Merseyside. Font: MetOffice, 

2009. 

 

• Precipitacions 

L’exposició de les masses d’aire marítimes del Nord Oest a l’Oest d’Anglaterra i la 

presència d’extenses àrees de terreny alt implica que la regió te algunes de les zones més 

humides del Regne Unit. Les zones més altes de Lake District són les més particularment 

humides, amb una mitjana per sobre de 3200 mm de pluja per any.  

Contrastant, una de les ciutats humides per antonomàsia com Manchester, relativament 

aprop de la zona tractada té una mitja de només 860 mm/any. Aquestes àrees es 

beneficien de la pluja ombra, efecte de la terra alta del Lake District. 

Mentre que la pluja generalment està ben distribuïda durant tot l’any, hi ha un patró 

estacional. L’estació més seca és la primavera, per altra banda existeix un màxim entre la 

tardor i l’hivern, quan les depressions de l’Atlàntic són del més vigoroses. Aquest contrast 

és molt pronunciat en les altiplans humits. 
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Gràfic 2.- Registre de precipitacions i temperatures en el Regne Unit. Font: MetOffice, 2009. 

 

• Estat de La mar 

No es contempla activitat de risc en els últims mesos en quant a perills associats al 

temporal. Predominen vents de component Oest i Nord Oest, malgrat que en ocasions n’hi 

ha hagut de component Sud, on ja s’ha comentat el període d’inundacions existents a 

l’Estat farà qüestió d’un any i mig. Aquests vents recents són d’aproximadament un màxim 

de 25 Km/h, en una atmosfera de pressions per sobre del llindar (1023 mbar) amb onades 

que no superen els 1,5 metres [9]. 

Recentment es pot observar fronts anticiclònic provinents de La Península Ibèrica que 

s’ajunten amb pertorbacions originades a l’interior de l’Atlàntic, agreujant el temps de La 

zona amb fronts càlids i freds que s’intercalen a La costa francesa i fa que es produeixi 

aquesta inestabilitat, però que no afecten al recorregut del transport dels elements 

combustibles. 
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• Estat del sòl 

L’erosió és latent en aquestes terres, on principalment es dóna aquest fenomen degut al 

vent i a l’aigua. És un procés natural, accelerat per l’activitat humana i és irreversible. 

L’erosió a través d’aigua és La més freqüent a La zona que s’analitza en el projecte, on 

també és La més severa i agressiva a La resta del territori britànic (Figura 10). La taxa 

d’erosió per aigua està estimada entre 10-2 i 3·10-2 kg·m-2·any. 

 

Figura 10.- Distribució territorial de les causes en l’erosió del terreny al Regne Unit. Font: MetOffice, 2009. 

Aquesta zona es caracteritza en les zones del sud de Merseyside, a Preston, com sols amb 

una baixa saturació estacional en els substrats permeables o impermeables. Dins d’aquest 

model sempre es mostra major resposta a les precipitacions, on el moviment de l’aigua és 

predominantment lateral i els estrats subjacents preveuen percloracions profundes. (Figura 

11). La resposta dins d’aquest model es descomposa per l’impermeabilitat del substracte i 

la capacitat del sòl a emmagatzemar aigua. 
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Figura 11.- Esquema d’estrats del sòl en el comtat de Merseyside. Font: UK Govermnent Soil Database, 2009. 

A les zones més costaneres cap a Liverpool en canvi (Figura 12), es produeix el sòl 

permeable amb subsòl lateral saturat de forma prolongada a causa de la poca profunditat 

on fluctua una zona d’aigua. Com aquesta zona està aprop dels moviments d’aigua 

verticals superficials, aquests són curts i l’aigua assoleix el límit més ràpidament. la 

resposta dins del model varia segons la conductivitat hidràulica del sòl. 

 

Figura 12.- Esquema d’estrats del sòl en la zona de Liverpool (Port). Font: UK Govermnent Soil Database, 2009. 
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Negligència professional 

La majoria de tipus d’accidents enregistrats al Regne Unit a treballadors i a tot tipus 

d’indústria succeeixen com a resultat de manipulació, relliscades o tropessades. Aquest 

també representa els tipus d’accidents més freqüents dins del sector de l’indústria del 

transport, emmagatzematge i comunicació[10]. 

 

Gràfic 3.- Evolució del nombre d’accidents severs a la indústria en 10 anys al Regne Unit (1999 – 2009). Font: 

UK Govermnent Health Database, 2009. 

Comparat amb la majoria d’altres grups d’indústria, la taxa de grans lesions reportat a 

treballadors en el transport, emmagatzematge i comunicació es manté relativament estable 

en tot el període del 1999 al 2009 amb menors fluctuacions en els últims 4 anys. Durant La 

temporada 2008/09, hi va haver 3317 accidents registrats, donant una taxa de 214,4 per 

cada 105 treballadors. 
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Gràfic 4.- Nombre d’accidents lleus a l’indústria en 10 anys al Regne Unit (1999 – 2009). Font: UK Govermnent 

Health Database, 2009. 

A nivell regional, en la seva etapa de transport del material radioactiu marítim no consta 

enregistrat cap accident d’aquesta mena. En quant a transport marítim només costen 3 

accidents a nivell pesquer durant el Novembre del 2009 (Korenbloem, Osprey III i Optik) 

d’origen anglès. 

En un cas judicial recent a nivell terrestre, es revelà que una font de radioteràpia es 

transportà des de Leeds a Windscale amb embalatge protector defectuós. La protecció 

tenia un forat a la part inferior, però no consten danys greus per aquesta fuita. S’estima que 

aquest incident s’hauria pogut evitar si s’hagués tingut més precaucions en la comprovació 

de la radiació generada en totes les superfícies del paquet. 
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4.3.2. Espanya 

 

4.3.2.1. Terrorisme 

Els dos únics atemptats terroristes de renom foren els de Madrid al 2004, on l’organització 

d’Al Qa’ida, a través del seu portaveu militar a Europa reivindica els atemptats en nom del 

grup i el segrest dels cooperants espanyols al 2009 a Mauritània, on també la branca d’Al 

Qa’ida en el Magreb (AQMI) va reivindicar aquesta acció de segrest.  

Addicionalment Espanya sempre ha sigut objecte i lloc de pas per a membres integrants del 

grup terrorista. 

Tampoc hi ha cap atemptat de rellevància relacionat amb mercaderies perilloses o 

explosives per part de l’organització ETA, on des del 2003 no hi ha hagut més víctimes. De 

totes maneres l’activitat d’ETA s’ha anat reduint amb els anys, principalment degut a les 

accions policials i al progressiu rebuig social i polític a les seves accions. Les últimes 

accions foren al 2006 quan s’anuncia “l’alto al foc permanent”. 

Organitzacions anarquistes també han tingut un protagonisme terrorista però de molt 

menor grau que els dos anteriors. 

� Legislació 

Espanya ha hagut de condicionar el seu sistema normatiu per a poder combàtrer el 

terrorisme, perquè no es basa amb una llei antiterrorista específica. la seva aproximació 

normativa a la qüestió, ha passat per a tractar el terrorisme com una forma agreujada de 

crim. 

Els “delictes terroristes” es troben establerts en el Capítol V secció II del Codi Penal. En 

l’article 571 d’aquest plec normatiu. A més, el Codi Penal espanyol prohibeix el finançament 

de grups terroristes i la prestació de qualsevol tipus de col·laboració amb aquests grups. 

En matèria processal i de competències, en el cas espanyol, resulta un fet destacable que 

els jutges puguin mantindre incomunicats als sospitosos de terrorisme si hi ha proves de 

què el contrari, podria interferir en l’investigació. 
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4.3.2.2. Climatologia 

Complementant l’anàlisi dels canvis projectats a continuació pels valors mitjos de variables 

climàtiques, s’inclou també una primera aproximació sobre la possible alteració a la 

variabilitat temporal dels seus valors mensuals en l’últim terç del segle (2071-2100) [11] 

respecte a la corresponent al període anterior des de 1961 al 1990. Els resultats més 

rellevants de l’anàlisi es pot resumir en els següents punts: 

 

a) Es projecta un augment en l’amplitud i freqüència de les anomalies tèrmiques 
mensuals en el clima futur en relació amb el clima present. 

 
b) Malgrat aquest augment no s’observa de forma regular en tot el territori, en totes les 

estacions de l’any i els dos escenaris d’emissions, els increments en l’amplitud es 
mantenen entorn al 20%. Això significa que en els mesos anòmalament càlids del 
clima futur els increments tèrmics serien al voltant del 20% majors encara que els 
valors projectats per l’escalfament mitjà. 

 
c) Els percentatges del canvi en la variabilitat de les temperatures mensuals resulten 

una mica menors en l’escenari B2 que a A2, igual que succeeix amb les magnituds 
de l’escalfament mig. 

 
d) No s’aprecien alteracions significatives en la freqüència d’anomalies mensuals de 

precipitació en els escenaris de clima futur considerats. 
 
 

� Vent 

Pel que es refereix al mòdul del vent superficial (a 10 m sobre el sòl), els canvis percentuals 

projectats en els dos escenaris respecte al clima actual presenten signes diferents segons 

l’època de l’any, i també són diferents en la Península i Balears que a les Canàries.  

Així doncs, a l’estiu s’observa, un increment significatiu de la intensitat mitja del vent en la 

major part de la Península, arribant a augments superiors al 10%, excepte en el nord-est a 

on s’aprecien lleugeres disminucions (Figura 13).  

Però en les demés estacions de l’any predominen els canvis negatius de l’intensitat mitja 

del vent sobre la Península i Balears, essent majors en la tardor, amb reduccions que 

superen el 10% en la regió del nord-est i el 5% en la major part de la Península. No 

obstant, a la zona de l’Estret de Gibraltar es projecten increments en el modul de vent en 

totes les estacions de l’any, excepte a l’hivern. 
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Tot i així, la distribució estacional del canvi en l’intensitat del vent projectat per a la regió de 

Canàries és pràcticament oposat a la de la Península. L’estiu és l’època de l’any en què els 

canvis projectats tenen signe negatiu, es a dir que es projecta una disminució del vent 

promig en clima futur respecte a clima actual, mentre que en la resta d’estacions de l’any es 

simula increments de l’intensitat mitja del vent, essent els més elevats a la primavera i a 

l’hivern.  

 

Figura 13. Projeccions de canvi percentual del Modul de La velocitat del vent (m/s) en superfície per a cada 

estació de l’any, corresponents a l’escenari d’emissions A2. Els valors corresponen a percentatges de canvi 

entre la simulació de l’escenari i la de control respecte a la de control. Font: Escenarios meteorológicos 

predictibles,2009. 

 

� Temperatura 

L’increment de la temperatura mitja anual planetària en superfície durant l’últim segle, i més 

concretament a partir del segon lustre. S’ha contrastat un increment estadísticament 

significatiu de les tres variables, tant anual com estacional, més marcat en hivern que en 

estiu. 

Durant els mesos d’hivern es produiran augments de 2 a 3ºC en l’oest i nord de La 

Península i Illes Canàries, i de 3 a 4ºC a la resta del territori en l’escenari previst A2 i d’un 

grau menys intens el B2. 
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A la primavera els augments de temperatures en A2 son d’entre 4 i 5ºC en el sud est de la 

Península, de 2 a 3ºC en la franja cantàbrica, nord de Galícia i Canàries, i de 3 o 4ºC en la 

resta del territori. En l’escenari B2 les pujades són de 1 a 2ºC a les Canàries, la zona 

cantàbrica i nord de Galícia, i de 2 a 3ºC a la resta del territori. 

A l’estiu els augments són de 5 a 7ºC en l’interior de La Península, de 4 a 5ºC a la perifèria 

peninsular i Balears, i de 2 a 3ºC a Canàries en l’escenari A2. En el cas d’escenari B2, son 

d’un grau menys que els esmentats en l’escenari anterior. 

I per últim a la tardor les temperatures pujarien al voltant de 3 o 4ºC al terç nord peninsular i 

d’entre 4 i 5ºC a la resta del territori en un model A2, mentre que el B2 serien d’increments 

semblants amb un grau menys de diferència (Figura 14). 

 

Figura 14. Projeccions de canvi de temperatura de l’aire juntament amb el sòl (a 2 m), promitjades per a cada 

estació de l’any (DEF hivern, MAM primavera, JJA estiu i SON tardor), corresponents a tres períodes del segle 

XXI, i a dos escenaris d’emissions (A2 i B2). Els resultats s’han pres del IPPC. Font: Escenarios meteorológicos 

predictibles,2009. 
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El que es percep de forma més clara a la Figura 16 és un progressiu escalfament al llarg 

del segle en tota la regió, encara que La seva intensitat i cadència són diferents segons la 

zona afectada. En línies generals, l’escalfament és més intens i ràpid en els mesos d’estiu 

que en els d’hivern, en l’escenari A2 que en el B2 i en les zones continentals que en les 

oceàniques.  

La progressió de l’escalfament és gairebé lineal en totes les zones, malgrat que resulta una 

mica més accelerada al final del segle XXI que a l’inici. 

En la major part de la Península el ritme d’augment de les temperatures mitges es d’entre 2 

i 3ºC cada 30 anys en els mesos d’estiu i d’entre 1 i 2ºC en els d’hivern, corresponent els 

valors més grans en l’escenari A2. 

Els màxims increments de temperatura mitra estacional en l’últim terç del segle arriben a 

superar 6ºC a l’estiu a tota la Península en l’escenari A2, i a la part sudoccidental en 

l’escenari B2. No obstant, l’escalfament mitjà dels mesos d’hivern per aquest període es 

manté per sota de 4ºC en l’escenari A2 i per sota de 3ºC en l’escenari B2. 

Finalment, s’aprecia clarament que les diferències en l’escalfament entre els dos escenaris 

d’emissions es van incrementant al llarg del segle. 
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� Precipitacions 

Els canvis en La precipitació presenten en general una major variabilitat espaial quan 

s’expressen en forma de percentatge. Això es deu en gran part a que algunes zones les 

precipitacions climatològiques son escasses (Figura 15), que un petit canvi futur es tradueix 

en un percentatge artificiosament elevat. 

 

Figura 15. Projeccions de canvi de precipitació mitja (en mm/dia), mitjana per a cada estació de l’any, 

corresponents a tres períodes del segle XXI i a dos escenaris d’emissions (A2 i B2). Font: Escenarios 

meteorológicos predictibles,2009. 

La tendència a la disminució dels totals pluviomètrics en latituds subtropicals apuntat en el 

tercer informe del IPCC (IPCC 2001) no resulta de fàcil verificació en el cas d’Espanya, 

donada la complexitat de les distribució espacial de la precipitació, no només en la seva 

quantitat, sinó també en el seu repartiment estacional i en la seva concentració temporal, el 

que obliga a la utilització d’un nombre considerable de series climàtiques, en pocs casos 

disponibles amb la longitud necessària. 
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Durant els pròxims hiverns i tardors les precipitacions augmentaran en increments superiors 

als 10 mm en tot el territori i escenaris possibles, mentre que en la primavera i a l’estiu 

disminuiran entre 20 i 40 mm. 

La major part d’aquestes dades corresponen a valors mensuals de les variables més 

utilitzades en estudis d’impacte del canvi climàtic en superfície (temperatura, precipitació, 

pressió, etc.), corresponents a cada una de les cel·les de la malla del model que cobreix 

tota l’atmosfera terrestre. 
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� Estat de La mar 

D’ençà l’any 2000 a la zona Nord Est de l’Oceà Atlàntic (part més propera al Port d’A 

Corunya), la temperatura del mar ha anat augmentant progressivament i es preveu cap al 

2100 un gradient de 1.5ºC i un increment del nivell del mar per aquella zona 

aproximadament de 25 a 95 cm. 

 

Figura 16.- Fisiografia del Nord Est de l’Oceà Atlàntic. Font: MetOffice Historical, 2009. 
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Aquest fet pot influïx en la formació de massa d’aigua profunda: la capa d’aigua freda i 

pesant s’enfonsaria per sota de l’aigua més càlida i lluent provinent del sud i a continuació 

passaria a estar part de la massa pesant a la superfície. Aquest fenomen oceanogràfic que 

consisteix en el moviment vertical de les masses d’aigua, de nivells profunds cap a la 

superfície s’anomena surgència (Figura 17). Es produeix degut al funcionament com d’una 

bomba de circulació. 

 

Figura 17.- Reproducció 3D del fenòmen de surgència. Font: MetOffice Knowledges,  2010. 

Aquests canvis poden afectar l’abundància i distribució de diferents espècies oceàniques, i 

pot tindre repercussions significants en els ecosistemes i piscifactories tant a la costa de 

Galícia com a la Bahía de Vizcaya. 

El creixement del nivell del mar afectaria a àrees baixes per erosió costanera i intrusió de 

sal marina dins d’estuaris, llacs costaners, aiguamolls i masses d’aigües subterrànies. 

� Estat del sòl 

Una part important de la superfície del territori espanyol està amenaçada actualment per a 

processos de desertificació, especialment com conseqüència dels incendis forestals i de 

pèrdua de fertilitat en sòls de regadiu per salinització i erosió. 

Un dels components essencials de la fertilitat natural dels sòls és el seu contingut en 

carboni orgànic. la seva variabilitat en els sòls espanyols és enorme; fins 30 kg·m-2 en sòls 

forestals de Galícia fins a menys de 4 kg·m-2 a zones d’Osca i 6 kg·m-2 al Tarragonès. 

S’estima que, en mitjana per cada augment de temperatura d’un grau centígrad, la pèrdua 

de carboni orgànic en el sòl pot ser del 6-7%, valor que pot augmentar o disminuir segons 

sigui el canvi en la precipitació i també segons les característiques pròpies del sòl. 

Les zones on es veurà més agreujada la pèrdua de carboni orgànic serà les zones més 

humides (Galícia i Navarra en el cas del projecte). 
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Segons el recorregut realitzat en el transport de la mercaderia, existeixen diferent tipus de 

sòls a Espanya, tot i així a la ruta especificada predomina l’Inceptisol; que te molt horitzont 

B, de tipus marró meridional i Vertisòl; de caràcter argilós d’horitzons poc diferenciats, molt 

bons per a l’agricultura per la seva composició química. 

4.3.2.3. Negligència professional 

Com a fet constatable general cal destacar que la majoria dels accidents esdevinguts han 

sigut per causes alienes a la perillositat de les mercaderies que es transporten, tot i així no 

consta cap accident on s’involucra material radioactiu com a protagonista en els informes 

que publica Protección Civil Española (Figura 20) [12]. 

Dins de transport de mercaderies en el recorregut que es centra el projecte (A Corunya - 

Juzbado – Ascó) es destaquen recentment un operari mort que exercia unes obres a 

l’exterior del Port d’A Corunya a la dàrsena del Port de Langosteira (nova construcció del 

2005 en procés) provocat per un despreniment de terra possiblement ocasionat pels propis 

vehicles que transporten la roca i terra (dúmpers). 

En quant al transport marítim no hi cap fet rellevant en quan a incidents que hagin tingut 

conseqüències tràgiques. No obstant en el transport per carretera es fa esment d’un 

accident amb un únic ferit lleu a Zamora en el transport de material radioactiu de Tipus A, 

sense tindre conseqüències majors. 

 

Gràfic 5.- Tipus d’accidents en el transport de mercaderies a España durant el 2009. Font: Ministerio de Trabajo 

e Indústria, 2010. 
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Durant el 2008, els transports de tipus embalatge com els que s’atribueixen al transport 

del material radioactiu, ocupa el tercer lloc en quan a nombre d’accidents, 6 en tot l’any 

(5,4%) 

La majoria d’aquests accidents (83%) causen desperfectes i existeix una fuita o derrame 

del contingut, inclús per avaria de vàlvula. 

Les Comunitats Autònomes que tenen major presència d’accidents (Figura 21) 

vinculades al recorregut del material radioactiu són León, La Rioja, Huesca i Tarragona 

(de menor a major). Això és degut a que són zones transitades per tipus de transport en 

cisterna, que fan augmentar considerablement els percentatges, ja que un 85% dels 

accidents són deguts al tipus de transport amb cisterna, on no es veuen involucrats els 

de les característiques tractades en el projecte. 

 

Figura 18.- Distribució dels accidents durant el 2009 per Comunitats Autònomes. Font: Ministerio de Trabajo e 

Indústria, 2010. 
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5. Descripció de l’escenari del projecte 

5.1. Springfields 

5.1.1. Localització 

Es troba comunicat amb el centre de Liverpool sortint per les carreteres, A59, A585 i A583 

des de Preston; la majoria del recorregut es realitza per l’autopista M6 en desviació cap a 

l’inici de l’autovia M62. 

 

Plànol 1.- Localització d’Springfields i nucli urbà de Preston. Font: Google Maps, 2010. 

 

Plànol 2.- Nucli urbà detallat de la zona oest de Preston i Salwick. Font: Goverment of Preston Database, 2010. 
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5.1.2. Activitat industrial 

Quan es parla de conversió de l’urani (Figura 19) [13], és la companyia Westinghouse la 

que opera a la planta d’Springfields, on el mineral d’urani concentrat es converteix a UF6 

pels consumidors. Aquesta línia de producció anual de conversió del mineral d’urani té una 

capacitat de 6000 t U/any. 

 

Figura 19.- Diagrama de matèria en el cicle de combustible nuclear: Regne Unit. Organitzacions estrangeres: 

Cameco (Canadà), Comurhex (França), Framatome ANP (Alemanya), Minatom (Rússia), Urenco Ldt. 

(Alemanya, Holanda i Regne Unit), USEC Inc. (EEUU). Font: Informe nº8 PNTL, 2010. 

El mineral d’urani concentrat es rep i processa a metall d’urani per a la seva utilització en 

reactors Magnox o a hexafluorur d’urani. A continuació s’envia a la zona d’enriquiment a 

Capenhurst. Aquest també es pot convertir per via seca i produir òxids del fuel o productes 

intermediaris per a l’ús de AGCS o LWR. L’urani reciclat, un producte del combustible 

gastat reprocessat, també es pot tornar a processar. La companyia subsidiària de BNFL, F2 

Chemicals, està situada també a la mateixa localitat amb la seva gestió independent 

Una línia de conversió per a mineral d’urani concentrat a UF4, un nivell intermig en la 

producció del combustible Magnox (MOX), té una capacitat de 10000 t U/any. 
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5.1.3. Entorn social i econòmic 

La central propera, que es situa a Lancashire està ben localitzada per a capitalitzar el 

renaixement esperat en l’Indústria Nuclear a la zona. Juntament amb la incorporació de la 

planta de fabricació de combustible de Westinghouse a la zona que s’analitza, fa que 

gràcies a la seva relativa proximitat amb Heysham Power Station i Sellafield s’hagi creat 

una forta base enginyeril. 

També la regeneració de la zona ha ocasionat que amb el desenvolupament de l’indústria 

nuclear, s’hagi produït la creació de 200 llocs de treball a Westinghouse i es produeixin 

1000 en la seva totalitat en el comtat de Lancashire en els pròxims 3 anys. 

5.1.4. Seguretat  

• Industrial 

Recentment Springfields ha entrat en el Centre Europeu de Processos de Seguretat 

(EPSC) [10]. L’objectiu del EPSC és el de promoure les millors tècniques en quan a 

processos de seguretat a través d’Europa en la prevenció i mitigació dels perills d’accidents 

en la vessant química.  

 

Gràfic 6.- Nombre d’afectats en accidents a l’indústria química a Preston en 11 anys (1997/98 – 2008/09). Font: 

UK Govermnent Health Database, 2009. 
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També hi participa activament en l’iniciativa promoguda per l’Institut d’Enginyers Químics 

(IchemE) a la formulació i informe d’Indicadors de Situacions de Seguretat durant els 

Processos. 

 

• Radiològica 

La dosi de radiació mitja pels treballadors per a la meitat de l’últim any va ser 0,36 mSv, la 

més baixa dels últims anys. El fet radiològic més recent succeït va ser notificat al NII a 

l’Abril del 2008, on un treballador tenia el nivell extremadament més baix de contaminació 

radioactiva un cop netejada la vestimenta de treball, que no va ocasionar majors perills. 

 

Gràfic 7.- Dosi mitja de radiació patida pels treballadors d’Springfields durant 12 anys (1996 – 2008). Font: UK 

Govermnent Health Database, 2009. 
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5.2. Port de Liverpool 

5.2.1. Localització 

Es troba comunicat direcció nord per M58 amb enllaç a l’autovia M6; Al nord-est per a les 

vies principals d’autovia M58 i M6; per a la vessant est direcció Manchester es connecta a 

mitjançant la M62, i direcció a l’Aeroport de Liverpool A561. 

 

Plànol 3.- Sistema de vies de comunicació terrestre entre Manchester i Liverpool. Font: Port of Liverpool web, 

2010. 
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A l’imatge següent es mostra les principals comunicacions del port interior de Liverpool amb 

la xarxa viària existent, amb connexions de caire regional com les carreteres A565 i 

l’A5035.  

 

Plànol 4.- Accessos via terrestre al Port de Liverpool. Font: Port of Liverpool web, 2010. 

 

5.2.2. Activitat portuària 

Aquest és un dels ports més actius i de major diversitat de transport de mercaderies, amb 

la manipulació de 33 · 106 t de mercaderies a l’any. Més d’un 50% del tràfic i comerç anual 

de tots els ports del Regne Unit, la gestiona aquest a través de la companyia Peel Ports; el 

segon grup de ports més gran de la Gran Bretanya [14]. 

Aquest port és fonamentalment graneler, amb una gran participació dels granels líquids en 

el tràfic total (43%), seguit dels granels sòlids, amb una participació del 23%. 

També té una participació del 30% en mercaderia general, que últimament s’està 

desarrollant de forma improtant, fonamentalment per la tendència mundial cap a la 

contenedorització de mercaderies a través de rampa (Ro-Ro) o amb equips d’elevació (Lo-

Lo). Un 4% d’altres productes de caire especial, on es classifica el combustible nuclear, 

provinent de l’Unió Europea.  
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També dins del Port de Liverpool hi apareix un altre sector d’activitat que es realitza són els 

creuers. 

 

Gràfic 8.- Distribució de les activitats portuàries a Liverpool. Font: Port of Liverpool web, 2010. 

 

5.2.3. Infraestructures 

En quant a instal·lacions (Figura 20) i transport, majoritàriament en aquest port 

descarreguen productes petrolífers (BP) (37%), productes asfàltics (5%) i productes 

metàl·lics (6%). Totes les maniobres de càrrega/descàrrega s’executen a la zona de 

contenidors de l’Area B (Zona 1) . 

 

Figura 20.- Situació de la zona de càrrega i descàrrega del urani processat a Liverpool (Zona vermella). Font: 

Port of Liverpool web, 2010. 
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Addicionalment, el Port de Livepool té connexió directe amb Manchester a través del canal 

de transport que les uneix pel riu Mersey. El servei pioner de transbordament de 

mercaderies es realitza tres cops per setmana. 

En el seu recorregut de retorn del Port fins a la regió Nordoest es transportarà un volum de 

càrrega d’exportació a més de contenidors traslladats per a l’emmagatzemantge a 

Manchester. 

5.2.4. Seguretat 

El responsable executiu i els directors de cadascuna de les autoritats estatutàries del port 

de Peel Ports són els titulars en quant a obligacions i finalitats dins del Codi de Seguretat 

Intern de la Marina del Port de Liverpool de manera col·lectiva i individual, en l’acceptació 

de responsabilitats. 

El Cos Executiu i la direcció gerent són els encarregats del control operatiu i financer de 

cadascun dels emplaçaments de les autoritats portuàries. Aquests aconsellen de forma 

legal a les Capitanies dels Ports, al Director de Serveis Jurídics i a l’administració que 

s’encarrega de l’àmbit mediambiental. L’Executiu supervisa l’aplicació de les polítiques i 

dedicions en quant a Seguretat Portuària, que es regeix pels següents organismes: 

 

- Centre de Control d’Emergències (CCE) 
- Autoritat Portuària 
- Capitania Marítima 
- Delegació del Govern 
- Societat de Salvament i Seguretat Marítima 
- Servei de Practicatge 
- Servei Remolcador 
- Protecció Civil 
- Cos de Bombers de Liverpool 
- Policia de Liverpool 
- Policia de Merseyside 
- Empreses del Sector Portuari (Concessions, Estibadors, etc.) 

La política en quan a seguretat mostrada amb anterioritat va ser aprovada pel Consell el 15 

d’Agost del 2008 i es renova periòdicament cada 3 anys. 
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5.3. Port d’A Corunya 

5.3.1. Localització 

Es troba comunicat amb el centre de la península per la carretera N-VI i l’autovia dels Nord-

est, A-6; amb Portugal a través de l’autopista de l’Atlàntic, AP-9, i la carretera N-550; amb la 

cornisa cantàbrica a través de la carretera nacional N-642 i l’autovia del Cantàbric, A-8, 

actualment amb algun dels trams en construcció. 

 

Plànol 5.- Sistema de vies de comunicació terrestre de Galícia. Font: Web oficial Puerto A Coruña, 2010. 

A l’imatge següent es mostra les principals comunicacions del port interior d’A Corunya amb 

la xarxa ferroviària i viària existents, així com les futures connexions del Port Exterior d’A 

Corunya amb l’autopista AG-55, a través d’una autovia, i amb la xarxa ferroviària A 

Corunya-Santiago en les immediacions d’Uxes. 
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5.3.2. Activitat portuària 

En quant a instal·lacions i transport, majoritàriament en aquest port descarreguen 

productes petrolífers (REPSOL) (43%) contra un 2,4% de productes especials, on es 

classifica el combustible nuclear, provinent de l’Unió Europea. Totes les maniobres de 

càrrega/descàrrega s’executen en els Pantalans 1-2-3-4 (Plànol 6) [15]. 

 

Plànol 6.- Detall de la zona Est del Port d’A Corunya. Pantanals de càrrega i descàrrega. Font: Web oficial 

Puerto A Coruña, 2010. 
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5.3.3. Infraestructures 

Aquest port és fonamentalment graneler (Gràfic 9), amb una gran participació dels granels 

líquids en el tràfic total (58,02%), seguit dels granels sòlids, amb una participació del 

25,60%. 

 

Gràfic 9.- Distribució de tipus de transport graneler al Port d’A Corunya. Font: Web oficial Puerto A Coruña, 

2010. 

També té una participació del 13,11% en mercaderia general, que últimament s’està 

desarrollant de forma important, fonamentalment per la tendència mundial cap a la 

contenedorització de mercaderies. Altres sectors d’activitat del Port d’A Corunya són la 

pesca, creuers i embarcacions esportives (Figura 21a). 

 

Figura 21a.- Focalització d’activitats en el Port d’A Corunya. Font: Web oficial Puerto A Coruña, 2010. 
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5.3.4. Seguretat 

El Port d’A Corunya està dotat per un Centre de Control d’Emergències per a la gestió 

d’aquestes a través de mitjans: 

 

• De VIGILÀNCIA 
• De COMUNICACIONS 
• De GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 

 

Els principals organismes, centres, empreses i forces que actuen en una emergència 

portuària són els següents: 

 

- Centre de Control d’Emergències (CCE) 
- Autoritat Portuària 
- Capitania Marítima 
- Delegació del Govern 
- Societat Estatal de Salvament i Seguretat Marítima 
- Servei de Practicatge 
- Servei Remolcador 
- Protecció Civil 
- Bombers d’A Corunya 
- Creu Roja d’A Corunya 
- Policia Local 
- Policia Nacional 
- Guàrdia Civil del Mar 
- Empreses del Sector Portuari (Concessions, Estibadors, etc.) 
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5.3.5. Entorn social i econòmic 

En el que respecta a l’entorn social i econòmic, s’ha realitzat un estudi de la situació tan en 

la comunitat autònoma gallega com a la de Castella i Lleó. 

Com a conclusions més rellevants destaca l’escassa conflictivitat i el reduït creixement 

demogràfic de Galícia respecte a la mitja espanyola. En el que es refereix al PIB per capita i 

a la renta bruta, Galícia ha dut a terme un procés de convergència amb Espanya i amb 

Europa, però encara no ha assolit els valors d’aquestes, no obstant continua el seu 

aparcament a la mitja nacional i europea. 

Destaca l’apertura de l’economia gallega cap al comerç exterior, amb volums d’importació i 

exportacions superiors a la mitja nacional. 

S’ha estudiat també l’hinterland teòric del Port d’A Corunya en el que es refereix a granels 

sòlids, líquids i mercaderia general, havent obtingut la següent distribució de mercaderies 

mostrada a la Figura 22. 

 

Figura 22.- Distribució de mercaderies a Galícia segons la província. Font: Web oficial Puerto A Coruña, 2010. 
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5.4. Juzbado 

5.4.1. Localització 

És un municipi que està situat en el centre-Nord de la província de Salamanca, a 22 km 

direcció Oest de la capital. Des de Salamanca s’accedeix per la carretera local SA-300 

prèviament circulat des del Nord per l’Autovia A-66. 

 

Plànol 7.- Localització de Juzbado. Font: Google Maps, 2010. 
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5.4.2. Activitat nuclear industrial 

Aquesta fàbrica està operativa des del 1985, desarrollant tot tipus de productes relacionats 

amb la posada en marxa de les centrals nuclears: 

- Pastilles UO2 

- Barres combustibles 

- Elements combustibles 

- Petits components (taps) 

Aquesta seu de l’empresa ENUSA està basada en dos tipus de línies de producció: 

- Tres línies per a combustible PWR / BWR / VVER. 

- Una per a barres de Gadolini 

L’autorització present en quan a línies de producció està fixada enguany per un enriquiment 

major del 5 % d’Urani-235 i una capacitat anual de 400 Mt d’Urani [16]. 

Tota la seva gama d’elements combustibles es distribueixen per Finlàndia (Olkiluoto), 

Suècia (Forsmark, Loviisa), Alemanya (Gundremminger), Bèlgica (Doel 4 i Tihange 3)), 

França (EDF) i a les centrals espanyoles de Cofrentes, Ascó I i II, Vandellós II i Almaraz I i 

II. 

Les activitats que es porten a terme dins la pròpia central són: 

- Manipulació de combustible fresc. 

- Manipulació de combustible irradiat i de components. 

- Inspecció de combustible per a la detecció de fuites. 

- Reconstrucció i reconstitució de combustible. 

- Inspecció i caracterització de combustible. 

- Neteja de combustible per a ultrasons. 
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5.4.3. Entorn social i econòmic 

En aquest municipi de 182 habitants, la taxa d’atur està entorn al 14% i de la població 

activa, el sector primari ocupa el 9%, l’indústria un 42,25%, la construcció un 8,45% i 

serveis un 36,3%. Un 87% de l’activitat dins del sector industrial pertany a l’empresa 

ENUSA, responsable del disseny d’elements combustibles. 

 

Gràfic 10.- Distribució de sector de treball a Juzbado. Font: El·laboració pròpia, 2010. 

Actualment en la Comunitat de Castella i Lleó s’està desenvolupant un pla de creixement 

d’inversió en matèria d’indústria, investigació i transport a través del projecte ACTION; 

aquest, cofinanciat per l’Unió Europea on hi participen empreses agroalimentàries i del 

sector logístic/transport ubicades a Salamanca, Zamora, Valladolid, Lleó i Àvila.  

 

5.4.4. Seguretat 

Addicionalment a la normativa exposada pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la central 

de Juzbado conta amb una organització de seguretat tant industrial com radiològica, que es 

composa d’autoritats reguladores; aquestes garantitzen la correcta operació de les 

instal·lacions des del punt de vista nuclear, físic, radiològic i ambiental. 

Recentment s’han detectat dos successos enregistrats al CSN degut a construccions i 

reparacions (Juny 2010) però sense tindre incidències pels treballadors, públic o medi 

ambient. 
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5.5. Ascó II  

5.5.1. Localització 

La central està situada a La comarca de Ribera d’Ebre (província de Tarragona), entre les 

localitats d’Ascó i Flix, en el marge dret del riu Ebre. La central està a 65 km de Lleida i es 

troba a 110 de La desembocadura de l’Ebre aproximadament. S’hi té accés des del Nord 

Oest a través de l’autopista AP-2 amb un tram d’enllaç per La carretera C-45, accedint 

finalment per La carretera local C-12. 

 

Plànol 8.- Vies de comunicació i localització d’Ascó. Font: Google Maps, 2010. 

 

5.5.2. Activitat nuclear industrial 

Aquesta central propietat d’ENRESA (85%) i Iberdrola (15%) es va autoritzar per a operar 

al 1975 i recentment es va dur a terme el re aprovisionament de combustible, datat del 

2008. Aquesta central opera amb reactors de tipus PWR. S’aprofita la calor que s'origina 

durant el procés de fissió de l'àtom d'urani 235 per produir vapor d'aigua a alta temperatura. 

Aquest vapor acciona un grup turbina - alternador que quan gira, genera energia elèctrica.; 

la seva potència nominal bruta és de 1027 MW elèctrics i La tèrmica de 2912 MW. 



Pág. 78  Memoria 

 

5.5.3. Entorn social i econòmic 

El nivell de recursos econòmics dedicats a la gestió de les centrals es manté al llarg dels 

anys. Com a excepció, s’observa a l’inversió una punta l’any 1999 a causa del projecte 

d’augment de potència i canvi de la turbina de la instal·lació veïna de Vandellós II. 

Els recursos econòmics dedicats a operació i manteniment romanen semblants des de l’any 

2000 després d’una lleugera optimització. 

El cost de generació nuclear a Espanya, és de 1,101·10-2 €/kwh, que inclou els costos 

d’operació, manteniment i combustible nuclear. No s’inclouen les inversions ni les 

corresponents amortitzacions. Es tenen en compte les inversions i la gestió de residus, així 

com el desmantel·lament 1,65·10-2 €/kwh. 

 

Gràfic 11 .- Activitat econòmica d’Ascó II durant els anys 1998 i 2005. Font: Informe Anual de l’Associació Ascó-

Vandellòs, 2010. 

Durant les parades programades de recàrrega, el nombre de personal de servei contractat 

pot augmentar entre 800 i 1000 persones addicionals a les que normalment presenten 

servei a la central de forma permanent. 

El personal de servei de recarregues prové aproximadament de 40 empreses. La majoria 

de les empreses i el personal des serveis contractats estan ubicats a la zona.  
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5.5.4. Seguretat 

En la central nuclear d’Ascó II hi figuren importants sistemes de seguretat i control, amb un 

disseny de múltiples barreres per a poder minimitzar els riscos raonablement, prèviament 

avaluats per l’organisme estatal del Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Aquests tipus de 

barreres són les següents: 

1. Autoritat reguladora: és l’organisme encarregat de vetllar que la resta de barreres es 

trobin en perfecte funcionament. No ha d’estar vinculat a interessos polítics ni 

empresarials, essent les seves decisions vinculants. 

2. Normes i procediments: totes les actuacions s’han de regir per procediments i 

normes escrites. A més s’han de dur a terme un control de qualitat i han d’estar 

supervisades per l’autoritat reguladora. 

3. Primera barrera física (sistemes passius): sistemes de protecció intrínsecs basats 

en lleis físiques que dificulten l’aparició d’errors en el sistema del reactor. En aquest 

cas edificis de contenció amb reactivitat negativa. 

4. Segona barrera física (sistemes actius): reducció de la freqüència amb la que poden 

succeir els errors. Es basa en la redundància, separació o diversitat de sistemes de 

seguretat destinats a un mateix fí tal i com operen les vàlvules de control que 

segellen els circuïts. 

5. Tercera barrera física: sistemes que minimitzen els efectes deguts a successos 

externs a la pròpia central. Com els esmorteïdors que impedeixen una ruptura en 

cas de seïsme. 

6. Barrera tècnica: totes les instal·lacions es troben ubicades amb un alt nivell de 

seguretat (baixa probabilitat de seïsme o vulcanisme) i altament despoblades. 
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6. Pla d’Actuació 

El transport, emmagatzematge i ús en processos industrials de mercaderies perilloses, i 

concretament de material radioactiu són materials potencialment de risc per a La societat. 

Hi ha zones del recorregut que estudia aquest projecte on aquest risc és important, tant pel 

fet de ser àrees molt industrialitzades (com la localitat d’Springfields, els Ports anomenats, 

la zona perifèrica de la central de Juzgado i el Camp de Tarragona com a principals) com 

per l’entorn del territori en el procés de transport (pas per proximitats de rius, paratges 

naturals, etc.). 

Es fa necessari, doncs, el desenvolupament d’un pla que doni una desposta ràpida i eficaç, 

dirigida a minimitzar els possibles danys a les persones, béns i medi ambient, i que permeti 

restablir els serveis bàsics per a la població en el menor temps possible. 

En el Pla especial d’Emergències pel cas d’accidents en el Transport de Mercaderies amb 

Matèria Radioactiva es concreta l’estructura organitzativa i els procediments d’actuació, els 

procediments de coordinació amb el pla estatal d’Espanya coordinat amb el del comtat de 

Merseyside.  

També es mostren els sistemes d’articulació amb les organitzacions de les administracions 

locals, les modalitats d’actuació d’acord amb la situació que es trobi la mercaderia, els 

procediments d’informació a la població i la catalogació de mitjans i recursos específics, 

adients per fer front a les emergències produïdes per accidents en el transport de la 

mercaderia per carretera o mar, càrrega i descàrrega d’aquesta en els emplaçaments 

esmentats. 
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PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PEL CAS D’ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE 

MERCADERIES AMB MATÈRIA RADIOACTIVA 

 

• Abast Corporatiu 

 

Els serveis i entitats que probablement intervindran en l’operativitat del protocol d’actuació 

són: 

 

1. Serveis de Bombers de Liverpool ciutat i UK Fire Service Resources, A Corunya, 
Salamanca ciutat i la Asociación Profesional de Técnicos Bomberos, Tarragona 
ciutat i els de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Forces i cossos de seguretat nacionals britànics, espanyols i autonòmics. 

 
3. Serveis de protecció civil (autonòmica, local i estatal). 

 
4. Serveis sanitaris. 

 
5. Entitats gestores de la xarxa viària i ferroviària, públiques (Generalitat, Diputacions, 

Administració Central, FGC, RENFE, National Rail Enquiries) i privades (ACESA, 
AUMAR…). 

 
6. Entitats responsables de la regulació del trànsit i dels transports per carretera i 

ferrocarril.  
 

7. Entitats relacionades amb el tractament de les substàncies radiològiques i la gestió 
del Medi Ambient. 

 
8. Entitats directament relacionades amb la mercaderia i el seu transport (expedidors, 

transportistes, consignataris, carregadors, descarregadors). 
 

9. Ajuntaments. 
 

10. Altres ents (particulars diversos, mitjans de comunicació…). 
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• Identificació de les vies i poblacions amb risc elevat 

 

Hi ha determinades àrees al Regne Unit, Espanya i concretament a Catalunya que pateixen 

un risc més gran, és a dir, tenen una probabilitat més elevada de ser afectades per un 

accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril que altres llocs. 

L’identificació d’aquestes zones es basa en: 

 

- L’anàlisi de fluxos, elaborat, d’acord amb dades obtingudes sobre el recorregut de la 
mercaderia catalogada com a radioactiva, comptatges en carreteres i autopistes, 
consultes a empreses i entitats públiques i privades en general, sobre el flux 
d’entrades i sortides, classes i quantitats del material a transportar, i dades 
facilitades per empreses de ferrocarril, marítimes i per associacions de 
transportistes. 

 

- Els estudis de sinistralitat, basats en dades sobre freqüències d’accidents 
distribuïdes geogràficament. 

 

- La informació d’elements vulnerables, que té en compte principalment àrees de 
poblacions com Liverpool, A Corunya, Salamanca, Saragossa, Osca i el Camp de 
Tarragona. També s’obté informació de les zones d’especial interès mediambiental 
en aquestes zones, com per exemple rius, aqüífers, àrees forestals i hàbitats de 
fauna autòctona. 

 

Aquest recull de dades permet identificar les poblacions i vies amb més risc: 

 

a. Poblacions i vies amb flux molt important (més de 150 camions per dia 
estàndard). 

b. Poblacions i vies amb flux important (entre 100 i 150 camions per dia 
estàndard). 
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• Tipus d’accident 

 

El tipus d’accident, d’acord amb la directriu per a la planificació davant el risc d’accident en 

el transport de mercaderies perilloses, i concretament del transport de mercaderies 

radioactives, ens permet conèixer l’estat del comboi, és a dir, quins són els danys produïts 

tant en el continent com en el contingut, com a conseqüència directa de l’accident: 

 

- Tipus 1: Accident tal que el vehicle o comboi no pot continuar, però el continent de 
la mercaderia transportada està en perfecte estat i no s’ha produït bolcada o 
descarrilament. Els incidents poden ser tractats com a accidents de tipus 1. 

 
- Tipus 2: Desperfectes al continent, o hi ha hagut bolcada o descarrilament, però no 

hi ha fuita o vessament del contingut. 
 

- Tipus 3: Desperfectes al continent, amb fuita o vessament del contingut. 
 

- Tipus 4: Desperfectes o incendi al continent i fuita amb flames del contingut. 
 

- Tipus 5: Explosió del contingut amb destrucció del continent. 

 

• Categories 

 

Categoria 0: Accidents (i incidents) en què el contingut no ha quedat afectat, ni pot quedar-

hi. 

 

Categoria 1: Accidents els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi, però no hi 

ha afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. 

 

Categoria 2: Accidents que malgrat són o poden ser importants només poden afectar les 

persones, els béns i el medi ambient de l’entorn immediat. 

 

Categoria 3: Accidents que a més de l’entorn immediat puguin afectar altres zones més 

enllà de l’entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d’especial interès mediambiental. 
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• Situacions 

 

S’estableix una classificació basada en els mitjans necessaris, la seva titularitat, les 

competències sobre aquests i la gravetat de l’accident: 

 

- Situació 0: Referida a aquells accidents que poden ser controlats pels mitjans 
disponibles i que no poden posar en perill a les persones relacionades amb les 
feines d’intervenció, ni al medi ambient, ni als béns exceptuant a la pròpia xarxa 
viària on es produeixi l’accident, sigui quina sigui la seva evolució. 

 
- Situació 1: Referida a aquells accidents que tot i poder ser controlats amb els 

mitjans d’intervenció disponibles, requereixin l’aplicació de mesures de protecció per 
a les persones, béns o medi ambient que estiguin o puguin estar amenaçats pels 
efectes derivats de l’accident. 

 
- Situació 2: Referida a aquells accidents que per al seu control o l’aplicació de les 

mesures de protecció necessàries sobre persones, béns o medi ambient, 
requereixin mitjans d’intervenció no assignats al pla autonòmic i que els puguin 
proporcionar l¡organització del pla estatal. 

 
- Situació 3: Referida a aquells accidents en el transport pels quals s’hagi declarat 

l’interès estatal. 
 

- Situació 4: Referida a aquells accidents en el transport pels quals s’hagi declarat 
l’interès en la Comunitat Europea. 

 

• Zones de planificació 

 

Davant d’un accident amb embalatges que contenen material radioactiu, es delimiten dues 

zones en funció dels efectes possibles: 

 

- Zona d’intervenció: Zona en la qual, les conseqüències dels accidents produeixen o 
poden produir (segons l’evolució de l’accident) un nivell de danys que justifiquen 
l’aplicació immediata de mesures de protecció. 

 
- Zona d’alerta: Zona en la qual les conseqüències dels accidents provoquen efectes, 

que tot i ser perceptibles per la població, no justifiquen l’aplicació immediata de 
mesures de protecció, excepte com a mesura preventiva o per a l’informació de la 
població. 
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Aquestes zones pressuposen l’existència d’elements vulnerables a l’entorn del vehicle o 

comboi accidentat. Altrament, no caldria planificació ni mesures de protecció, excepte 

l’aïllament i senyalització de les àrees afectades. 

L’extensió de les zones de planificació es defineix a partir d’uns valors límit dels efectes 

físics dels accidents. Les magnituds principals a mesurar en cas d’accident amb 

mercaderies de caire radioactiu són el nivell d’emissió de radiació. 

Al pertànyer al grup de mercaderies perilloses genèricament, també cal tindre en conte el 

contacte amb altres productes de La mateixa classe: Les seves magnituds són: la toxicitat, 

els efectes de sobrepressió i la radiació tèrmica.  

Cal considerar també la possibilitat d’efecte dominó a l’hora de valorar les zones de 

planificació. 

A la taula següent s’expressen els llindars per a La definició de zones d’intervenció i alerta, 

segons la “Directriu para l’elaboració y homologació de los planes especials del sector 

químic”, que es prenen també com a referència en aquest projecte. 

 

Taula 3.- Llindars per a La definició de les zones de planificació. Font: Análisis del riesgo en instalaciones 

industriales. 1999. 
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• Estructura, Organització i Funcions 

 

El protocol s’estructura organitzativament d’acord amb l’organigrama que es mostra a 

continuació en la Figura 23: 

 

Figura 23.- Diagrama Organitzatiu del Pla d’Actuació. Font: El·laboració pròpia, 2010. 

El Director del Pla és el màxim responsable de la gestió de l’emergència, amb el 

recolzament del Consell Assessor i del Gabinet d’Informació. Els grups d’actuació executen 

les ordres emanades del Director del Pla. 

Aquests grups estan coordinats en el lloc de l’emergència pel responsable del Centre de 

Comandament Avançat (CCA). Les entitats responsables de les vies de comunicació 

s’integren dins d’aquesta estructura mitjançant llurs plans d’actuació. 

L’actuació municipal, autonòmica o de comtat metropolità és responsabilitat del màxim 

mandatari d’aquesta. En aquells municipis o regions que correspongui, aquesta actuació 

s’estructura a través del Pla d’Actuació Regional (PAR). 
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- Direcció, Coordinació i Informació 

 

Director del Pla 

Correspon al Conseller de Governació del Comtat de Merseyside en el cas del Regne Unit, 

al de l’Autonomia a la resta d’Espanya (no a Catalunya) i de la Generalitat de Catalunya. 

També aquesta tasca es pot delegar a una persona, dirigir el Pla de Protecció civil 

d’emergència pel cas d’accident en el transport per carretera o ferrocarril a Catalunya i 

Merseyside, mentre no sigui declarat d’interès estatal. 

Les funcions bàsiques del Director del Pla són les següents: 

 

1. Declarar l’activació del pla. 
 
2. Convocar el Consell Assessor. 

 
3. Coordinar els alcaldes dels municipis o els mandataris dels comtats afectats, 

establint directrius i gestionant els mitjans i els recursos que es considerin adients. 
 

4. Analitzar i valorar les situacions provocades per l’emergència amb tota l’informació 
disponible. 

 
5. Valorar i decidir en tot moment amb l’ajut del consell assessor, les actuacions més 

adients per a fer front a l’emergència i l’aplicació de les mesures de protecció a la 
població, al personal adscrit al Pla, als béns i al medi ambient. 

 
6. Determinar i coordinar l’informació a donar a la població directament afectada, així 

com la seva forma de difusió i l’informació oficial a subministrar als mitjans de 
comunicació social i a les entitats de les diferents administracions. 

 
7. Informar de l’emergència a l’Administració General de l’Estat. 

 
8. Declarar la des activació del Pla. 

 
9. Assegurar el manteniment de l’operativitat del Pla. 

 
10. Participar en l’avaluació dels resultats dels simulacres. 
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Comitè de direcció 

 

Quan l’emergència es declari d’interès estatal o en les què el Director del Pla ho consideri 

necessari, la direcció i coordinació de l’emergència serà excedida dins d’un comitè de 

direcció constituït per un representant del Ministeri de l’Interior i el Conseller de Governació. 

 

Correspon al Conseller de Governació dirigir el pla en coordinació amb l’Administració de 

l’Estat i amb les autoritats locals. El representant del Ministeri de l’Interior ho dirigirà en el 

supòsit de què s’hagi declarat l’emergència d’interès estatal. En aquest supòsit el CECAT 

(en el cas de Catalunya) actua com a Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI).  

 

L’interès estatal finalitza en el moment en què el Ministre de l’Interior declari el final de 

l’emergència, o el seu pas a una emergència d’àmbit autonòmic. En les emergències 

d’àmbit autonòmic, si s’ha constituït el comitè de direcció, correspondrà al Conseller de 

Governació donar per finalitzada l’emergència. 
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Consell Assessor 

 

El Consell Assessor és un comitè tècnic que assisteix el Director del Pla en els diferents 

aspectes de l’emergència, i, per tant, té com a missions: 

 

a. Assessorar el Director del Pla 
b. Analitzar i valorar la situació d’emergència  

 

Composició bàsica del consell assessor: 

 

- Coordinador del grup d’intervenció. 
- Coordinador del grup sanitari. 
- Coordinador del grup d’ordre. 
- Coordinador del grup logístic. 
- Coordinador del grup de control ambiental. 
- Un representant de protecció civil de l’Estat (Regne Unit i Espanya) 
- Un representant de l’organisme competent en matèria de protecció civil de la 

Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil) 
- Un representant de l’organisme competent en matèria de protecció civil del Comtat 

de Merseyside (Merseyside Police Civil Contingències CBRN) 
- Representants dels ajuntaments i regions afectades. 
- Un representant de l’estament responsable de la via afectada. 
- Un representant de l’empresa expedidora, receptora i/o transportista. 
- Un representant de la Direcció General de Ports i Transports. 

 

En funció de les característiques concretes de l’emergència i de la seva evolució, poden ser 

convocats, a més: 

 

- Un representant del Departament d’Indústria, Comerç i Turismo. 
- Un representant dels estaments responsables de la seguretat i direcció del trànsit 

per carretera (Jefatura Provincial de Trànsit, Server Català del Trànsit, Merseyside 
Traffic Headed) 

- Un representant de La Direcció General de Seguretat Ciutadana. 
- Un representant del Departament de Medi Ambient. 
- Altres, a judici del Director del Pla. 
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Gabinet d’Informació 

 

És l’estructura oficial a través de la qual s’ha de canalitzar l’informació a la població durant 

l’emergència, i depèn directament del Director del Pla. 

 

Les seves funcions són: 

 

- Centralitzar, coordinar i preparar l’informació general sobre l’emergència per a 
facilitar-la als mitjans de comunicació socials. 

- Informar sobre l’emergència als organismes i mitjans de comunicació que ho 
sol·licitin. 

- Difondre les ordres i recomanacions dictades pel Director del pla a través dels 
mitjans de comunicació social. 

 

El cap del gabinet d’informació es el cap del gabinet de premsa del departament de 

Governació. La seu habitual del gabinet d’informació és el Centre de Coordinació Operativa 

de Catalunya (CECAT), de cada comunitat autònoma i l’Office of Operations Coordination 

of Merseyside. 

 

- Grups d’Actuació 

 

Les actuacions previstes en aquest projecte, seran executades per cinc grups d’Activació: 

 

1. Grup d’Intervenció. 
2. Grup de Control Ambiental. 
3. Grup d’Ordre. 
4. Grup Sanitari. 
5. Grup Logístic. 

 

Els grups d’actuació formen la part operativa del Pla especial. Cada grup està format per 

personal especialitzat i els seus mitjans.  
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La seva estructura i els procediments operatius es concreten en el corresponent pla 

d’actuació. Per a una millor eficiència, el funcionament dels grups s’haurà d’adequar al 

tarannà habitual de cada demarcació territorial, per la qual cosa es proposa que aquests 

plans es divideixin en els següents territoris: 

 

- Demarcació de Tarragona 
- Demarcació de Lleida 
- Demarcació de Huesca 
- Demarcació de Zaragoza 
- Demarcació de La Rioja 
- Demarcació de Zamora 
- Demarcació de Burgos 
- Demarcació de Valladolid 
- Demarcació de Salamanca 
- Demarcació de Zamora 
- Demarcació de León 
- Demarcació de Lugo 
- Demarcació d’A Corunya 
- Demarcació de Merseyside 

 

A partir del punt (Grups d’intervenció) es presenten els diferents grups d’actuació amb les 

seves funcions i els seus components bàsics, tot i que hi poden ser adscrits altres 

elements. 

 

Coordinació interna dels grups 

 

Cada grup té un coordinador, que s’encarrega d’integrar i optimitzar el funcionament 

conjunt de totes les entitats adscrites en ell. A partir d’aquí, els actuants funcionen segons 

els seus comandaments naturals. El coordinador és el responsable de l’elaboració i 

implantació del corresponent pla d’actuació i del manteniment de l’operativitat del grup. 

A més, a l’esmentat pla d’actuació es definirà un responsable del grup al CCA. Normalment 

es tractarà del professional de més alt grau adscrit al grup present a la zona. 
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Coordinador del Centre de Comandament Avançat 

 

L’actuació dels grups a la zona afectada per l’emergència és responsabilitat del 

Coordinador del CCA. Mentre no hi hagi una designació expressa, el responsable serà el 

Coordinador del Grup d’Intervenció o, a falta d’aquest, pot designar un altre responsable del 

CCA diferent dels esmentats. 

 

Les seves funcions són: 

 

- Establir aprop del lloc de l’emergència, el centre de comandament avançat. 
- Coordinar els diferents grups d’actuació des del CCA. 

 

Grup d’Intervenció 

 

Funcions: 

 

- Actuació directa sobre la causa del perill. Tenen la responsabilitat de combatre el 
sinistre, salvant vides i propietats, i evitant les conseqüències sobre l’entorn, dins 
dels límits possibles. 

- Recepció i transmissió de la notificació de l’accident. 
- Valoració des del lloc de l’accident. 
- Determinació inicial de la zona d’intervenció. 
- Reparació d’urgència de les vies de comunicació afectades. 

 

Estructura: 

 

- Membres dels cossos de bombers de la Generalitat, de la Comunitat Autònoma i del 
Comtat de Merseyside (voluntaris i professionals). 

- Bombers dels Municipis que es trobin en les demarcacions citades. 
- Grups especialitzats de l’administració. 
- Mitjans provinents de l’empresa privada a través de convenis i pactes d’ajuda 

mútua, bombers d’empresa i altres. 
- Brigades de manteniment i obres de les vies de comunicació. 
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Grup d’Ordre 

 

Funcions: 

 

- En cas de rebre la primera trucada, transmetre l’alarma. 
- Valoració des del lloc de l’accident, a confirmar amb Bombers. 
- Ordenar el trànsit. 
- Garantir el control d’accessos i fer la vigilància vial de les zones afectades. 
- Garantir que tots els grups puguin realitzar les seves missions sense ingerències 

estranyes. 
- Custòdia de béns a les zones afectades. 
- Col·laborar si són requerits en els avisos a la població. 
- Organitzar i/o executar, si cal, d’acord amb les autoritats municipals, de l’autonomia 

o regió, l’evacuació de la població, o qualsevol altra acció que impliqui moviment 
gran de persones. 

- Per l’autoritat que representen tenen la funció de mobilitzar, si és necessari, tots els 
mitjans que la Direcció del Pla i els altres Grups d’Actuació necessitin per a complir 
les seves respectives missions. 

- Funcions de policia judicial. 
- Reordenar el trànsit de les vies afectades fins restablir la normalitat, d’acord amb 

l’evolució de l’emergència. 

 

Estructura: 

 

- Guàrdia Civil. 
- Guàrdia Portuària d’A Corunya. 
- Mossos d’Esquadra. 
- Policia Nacional. 
- Port of Liverpool Police Force 
- Merseyside Police 
- Prefectura Provincial de Trànsit, centres de control de trànsit de Merseyside. 
- Server Català de Trànsit. 
- Dirección General del Tránsito (DGT) 
- Unitats de circulació i manteniment de RENFE, FGC i Merseyrail. 
- Unitats de circulació i manteniment de carreteres i grans vies. 
- Policies locals, dins de les seves possibilitats, tal com s’hagi establert prèviament en 

el Pla d’Actuació del Grup i respectant les atribucions reflectides en el Pla d’Actuació 
Regional corresponent. 
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Grup Logístic 

 

Funcions: 

 

Aquest grup té com a objecte assegurar la provisió dels recursos complementaris 

necessaris per a la gestió de l’emergència: 

 

- Mitjans tècnics específics per al Grup d’Intervenció, per a taponar fuites, fer 
transvasaments… 

- Mitjans de suport per a l’actuació de la resta de grups. 
- Mitjans de suport per a l’aplicació de les mesures de protecció a la població. 

 

La consecució d’aquest objectiu passa per la realització de les tasques concretes següents; 

 

- Assegurar la provisió dels recursos complementaris que el Director del Pla i els 
grups d’actuació necessitin per a complir les seves respectives missions i de la 
mobilització d’aquests mitjans. 

- Donar suport a la constitució del CCA. 
- Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport. 
- Donar suport a l’abastament de queviures pel personal dels grups i combustibles 

per als vehicles i màquines. 
- Assegurar el subministrament d’aliments, medicament i serveis bàsics en general a 

la població. 
- Garantir les comunicacions entre les centres operatius, CECAT, CECOPALs, CCA, 

etc.. 
- Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari. 
- Proveir els mitjans necessaris per al restabliment de la normalitat un cop acabada 

l’emergència. 

 

En el CECAT, a més, es farà la primera valoració de l’accident d’acord amb la primera 

informació disponible. Un cop present al lloc de l’accident, el responsable de Bombers 

confirmarà o rectificarà aquest a valoració inicial. 
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Estructura: 

 

- Icecat, programa de suport informatiu del CECAT que es fonamenta en la consulta 
dels seus bancs de dades i en el contacte i la seva capacitat d’activació permanent 
de diferents organismes públics i privats, en base, entre d’altres mecanismes, a la 
signatura de convenis.  

El vessant del programa d’ajut en accidents de transport de mercaderies perilloses 

s’assenta en el conveni signat pel Departament de Governació amb les 

associacions d’indústries químiques FEDEQUIM i AEQT, amb 19 de juliol de 1996. 

En el mateix s’estableixen tres nivells d’auxili: 

 

• Nivell 1: Informació tècnica a distància. 
 
• Nivell 2: Assessorament tècnic in situ mitjançant el desplaçament 

d’especialistes en la matèria. 
 

• Nivell 3: A més de personal tècnic, desplaçament de recursos materials i 
humans per a realitzar operacions al lloc de l’accident. 

 

Aquest conveni, d’inclusió voluntària, ajuda els empresaris a complir l’obligació dels 

transportistes i expedidors de donar el suport necessari a les autoritats per a la 

solució de l’emergència.  

 

- Serveis logístics de les administracions autonòmica i estatal, a través de les 
delegacions territorials del Govern i serveis territorials afectats. 

 
- Serveis dels municipis afectats (brigades d’obres, serveis socials, voluntaris 

municipals, etc..). 
 
- Creu Roja (Server d’abastament). 
 
- Equips de manteniment dels serveis bàsics. 
 
- Unitats de circulació i manteniment de les infraestructures vidries. 
 
- Empreses de serveis públics que puguin ser requerides pel Director del Pla. 
 
- Direcció de Protecció Civil de RENFE i Merseyrail. 
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Grup Sanitari 

 

Funcions: 

 

La seva funció principal és l’atenció mèdica als afectats. Per tant, són feines pròpies del 

grup: 

 

- Establir l’Àrea Sanitària (AS) en zona adequada i segura proa del lloc de l’accident, 
d’acord amb el responsable del CCA. 

 
- Donar assistència sanitària d’urgència als afectats que eventualment poguessin 

produir-ser. 
 

- Procedir a la classificació i evacuació d’aquells ferits que, per la seva especial 
gravetat. Així ho requereixin. 

 
- Recollir tota l’informació possible sobre l’estat sanitari de l’emergència. 

 
- Organitzar l’infraestructura de recepció hospitalària. 

 
- Participació en l’evacuació de persones especialment vulnerables. 

 
- Assistència sanitària als evacuats. 

 

Estructura: 

 

- SEM. 
- Creu Roja. 
- NHS. 
- Serveis i elements sanitaris municipals. 
- Hospitals i centres assistencials propers. 
- Hospitals de referència i especialitzats. 
- Ambulàncies privades. 
- Companyies amb transport sanitari aeri. 
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Grup de Control Ambiental 

 

Funcions: 

 

La principal funció d’aquest grup és l’avaluació i seguiment, en el lloc de l’accident, de les 

conseqüències per a les persones i el medi ambient segons l’evolució dels fets. Per tant, 

correspon al Grup de Control Ambiental: 

 

- Recomanar al Director del pla les mesures de protecció més adients a cada 
moment tant per la població, com per al medi ambient, els grups d’actuació i els 
béns. 

- Avaluar l’expansió i repercussió de l’accident en matèria mediambiental, tan 
immediata (mesures de camp) com diferida (presa de postres, per a un estudi 
analític posterior exhaustiu). 

- Donar tot el suport necessari al responsable del CCA o sinònim. 
- Fer les verificacions oportunes prèvies a la desactivació del Pla d’Actuació. 
- Fer les recomanacions i el seguiment de les tasques de rehabilitació de La zona, en 

cas que sigui necessari, d’acord amb el que preveu la llei de protecció civil 
d’Espanya, Catalunya o el Regne Unit. 

 

Estructura: 

 

- Departament de Medi Ambient 
- Ministerio de Medio Ambiente 
- Environment Agency 
- Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra 
- Serveis municipals de medi ambient. 
- Laboratoris homologats 
- Tècnics de les empreses privades involucrades com a transportista i/o expedidor. 
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- Plans d’Actuació Regional (PAR) 

 

Les actuacions d’un municipi, comunitat autònoma o comtat davant d’un accident en el 

transport de mercaderies radioactives queden reflectides en el Pla d’Actuació Regional. 

També hi consten, a més, les actuacions encaminades a garantir l’operativitat dels mitjans 

humans i materials de què disposa. Els PAR formen part d’aquest pla i es desenvoluparan 

en el procés d’implantació d’aquest. 

Tot municipi, comunitat autònoma o comtat amb un flux important de transport de material 

radioactiu per carretera o ferrocarril ha d’elaborar i desenvolupar un PAR.  

Els consells comarcals podran elaborar plans d’assistència i suport (PAS) per als municipis 

del seu àmbit territorial per ajudar-los a complir les seves responsabilitats, d’acord amb el 

que per reglament es desenvolupi. 

 

Responsabilitat de les Regions 

 

Les responsabilitats que els hi corresponen, per tal de prevenir i mitigar les conseqüències 

d’un accident són: 

 

- Elaborar, implantar i mantenir operatiu i actualitzat el PAR, designant una persona 
encarregada d’aquesta tasca, amb els mitjans necessaris, i establint un programa 
d’actuacions ben detallat. 

- Determinar els elements vulnerables ubicats en zones de risc. 
- Determinar les instal·lacions que per la seva activitat han de dotar-se d’un pla d’auto 

protecció, i donar suport a la seva elaboració i execució. 
- Elaborar i actualitzar un anàlisi de flux de trànsit de mercaderies radioactives de la 

regió, i ordenar i regular aquest trànsit en vies urbanes. 
- Fer propostes d’ordenació de trànsit de material radioactiu als organismes 

competents per les vies que no són de la seva competència. 
- Conèixer els mitjans i recursos de la regió. 
- Col·laborar en l’elaboració dels plans d’actuació dels grups i, en general, en les 

accions d’implantació i manteniment del Pla Especial del projecte. 
- Informar la població en general. 
- Organitzar i controlar els voluntaris municipals, autonòmics i del comtat. 
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Funcions bàsiques del PAR 

 

- Preveure l’estructura organitzativa i els procediments per a l’intervenció en 
emergències per accidents en el transport de mercaderies de caire nuclear que 
succeeixin dins del seu terme municipal, o en municipis veïns i que el puguin 
afectar, en coordinació amb els grups d’actuació previstos en aquest pla. 

- Preveure procediments d’informació i alerta a la població en coordinació amb els 
previstos en aquest Pla, parant atenció especial als elements vulnerables situats en 
zones de risc. 

- Preveure l’organització necessària per a la posada en pràctica, en cas d’accident, 
de mesures orientades a la disminució de l’exposició de la població als fenòmens 
perillosos que puguin produir-se. Això implica la direcció i coordinació de 
l’evacuació, l’allunyament, o el confinament de la població, d’acord amb les 
indicacions del Director del Pla. En cas d’evacuacions, cal preveure allotjament, 
proveïment d’aliments, control, serveis socials. 

- Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les 
activitats previstes. 

 

Direcció del PAR 

 

El Director del PAR és el governant en vigència, president de la comunitat, alcalde o 

persona en qui delegui (tinent d’alcalde o regidor). 

 

Les funcions bàsiques en cas d’emergència, com a “autoritat local superior de protecció 

civil, sens perjudici de les funcions del Conseller de Governació en cas d’activació d’un pla 

autonòmic” es definissen a l’article 48 de la Llei de protecció Civil de Catalunya. D’acord 

amb aquesta disposició legal, les funcions del Director del PAR quan el Pla Especial està 

activat són: 

 

- Declarar l’activació i la desactivació del PAR. 
- Informar i coordinar-se amb el director del pla autonòmic, a través del CECAT, el 

Centre de Coordinació de la Informació d’Espanya o de Merseyside. 
- Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els 

serveis i recursos afectes al PAR i de les actuacions que es facin, sense prejudici 
de les funcions que corresponen al Director del Pla. 

- Convocar el comitè d’emergències del municipi o regió. 
- Dirigir i coordinar en el terme municipal (si es dóna el cas) les actuacions adreçades 

a informar i protegir la població, en contacte permanent amb el Director del Pla. 
- Dirigir i coordinar l’avaluació i la definició dels principals elements vulnerables del 
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terme municipi de la regió afectats per l’accident. 
- Requerir l’activació dels plans d’autoprotecció i, si cal, activar-los i desactivar-los 

subsidiàriament. 
- Coordinar l’integració dels recursos adscrits als grups d’actuació del Pla Especial. 
- Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració 

necessària. 
- Dirigir i coordinar, en general, l’execució de les funcions encomanades al municipi. 

 

- Altres entitats integrades 

 

Titulars de les vies de comunicació, plans d’actuació de les vies de comunicació 

 

És responsabilitat dels titulars de les vies de comunicació afectades per aquest pla: 

 

1. Elaborar un pla d’actuació on es defineixi l’organització, el funcionament i els mitjans 
disponibles per: 

- Fer front a l’emergència 
- Facilitar i col·laborar l’actuació dels grups 
- Prendre les mesures adequades relatives al trànsit d’acord amb l’autoritat 

competent (grup d’ordre) 
- Fer les accions necessàries per a la rehabilitació del Server. 

 

2. Actualitzar l’anàlisi de flux de la mercaderia radioactiva amb comptatges periòdics a 
diferents punts, en col·laboració amb la Generalitat i/o altres organismes 
governamentals, ja sigui subministrant-ne les dades o bé elaborant-les directament i 
comunicant-ne els resultats. 

3. Inventariar els principals elements vulnerables establerts al llarg de la via (àrees de 
descans, estacions de tren, benzineres…), i desenvolupar un pla d’autoprotecció 
per cadascun d’ells, si en són el titular, o bé indicant la necessitat d’aquest en els 
documents que lliguen l’entitat responsable de la via de comunicació amb la 
responsable de l’element vulnerable. En aquests casos serà l’ajuntament 
l’encarregat d’exigir aquest pla al titular de l’instal·lació. 

 

4. Realitzar una anàlisi de risc per als punts amb acumulació habitual de diversos 
vehicles o combois, com són les estacions de classificació de mercaderies de 
RENFE, o els aparcaments de camions de les àrees de servei en autopistes 
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Titulars dels elements vulnerables. Plans d’autoprotecció (PAU) 

 

Les empreses, centres i instal·lacions tan públiques com privades ubicades en zones de 

perill segons els criteris establerts en aquest pla i detallades en els PAR, han d’elaborar 

plans d’autoprotecció que contemplin les mesures de resposta interna davant un accident 

en el transport de mercaderies perilloses que els afecti. 

 

La redacció i manteniment dels PAUs correspon a la persona titular o representant del bé a 

protegir, mentre que La seva aprovació correspon a l’òrgan competent de la Generalitat. 

L’homologació sempre correspon a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, amb 

informe previ de l’ajuntament, d’acord amb l’article 19 de la llei de protecció civil. 

 

Per aquells casos que l’explotació estigui cedida o arrendada a una altra entitat o persona 

física o jurídica el concessionari o arrendatari assumirà l’obligació del titular, si bé aquest 

resta responsable subsidiàriament. 

 

Entitats relacionades amb el Combustible Nuclear transportat 

 

Les funcions o responsabilitats de totes les entitats relacionades amb el combustible 

nuclear i el seu transport es poden dividir en tres fases: 

 

- Abans de l’emergència: normativa a complir per al transport de mercaderies 
perilloses 

- Durant l’emergència: les actuacions a complir en el lloc de l’accident, encaminades 
a la mitigació de les conseqüències i la resolució de l’emergència. 

- Després de l’emergència: la responsabilitat sobre els danys causats 
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Segons la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, tots els 

empresaris han d’elaborar el corresponent estudi de risc dels llocs de treball i planificar les 

actuacions d’emergència oportunes. Els expedidors i transportistes inclouran en aquesta 

documentació, tal com diu la reglamentació per aquest tipus de transport: 

 

a) El procediment de notificació de l’accident a l’autoritat, d’acord amb el que 
s’especifica a l’apartat d’operativitat del Pla Especial. 

b) El procediment per a, en cas d’accident, poder informar de la naturalesa, 
característiques i manera de manipular la mercaderia (incloent la manipulació dels 
residus), i si cal, poder enviar un expert en cas de què la direcció del Pla ho sol·liciti, 
ja sigui directament o a través d’algun acord amb altres empreses o entitats. 

c) El procediment per activar els mitjans materials i humans per a transvasar, custodiar 
i traslladar en les condicions de seguretat adequades els materials que s’han vist 
involucrats en l’accident, ja sigui directament o a través d’un acord amb altres 
empreses (incloent el tractament dels residus). 

 

Els procediments indicats han de poder ser activats pel conductor del vehicle i/o pels 

actuants al lloc de l’emergència, per tant cal que en el vehicle es disposi de les dades 

telefòniques de l’empresa transportista i d’una persona de contacte. 

 

Per al correcte acompliment de tots aquests requisits de manera ràpida i eficient existeixen 

pactes i convenis d’ajuda mútua entre transportistes i expedidors, tan a nivell nacional com 

internacional, l’adscripció als quals caldria impulsar i generalitzar. En la majoria dels casos 

és l’únic camí pera aconseguir una actuació adequada de tots els elements relacionats amb 

un accident durant el transport de mercaderies perilloses. 

 

A més, els transportistes i expedidors haurien de contemplar el procediment intern per a 

subministrar periòdicament a l’administració l’informació sobre flux de mercaderies 

perilloses. Aquesta informació s’elaborarà a través d’unes enquestes amb un format 

predefinit i passarà a l’òrgan competent de l’administració cada any. 
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• Operativitat 

 

- Notificació de l’accident 

 

Detecció 

 

En cas d’accident en el transport, és fonamental la transmissió ràpida de l’alarma entre tots 

els estaments involucrats. Les persones que tenen el deure d’iniciar aquesta cadena 

d’avisos un cop detectin l’accident, i que, per tant, han de conèixer perfectament com fer-ho 

són: 

 

1) Accident de carretera 

 

- Conductor del vehicle, o ajudant del conductor. 
- Autoritat o agent que rebi l’informació inicial. 

 

Avisos Inicials 

 

Els avisos a realitzar immediatament són els següents: 

 

Primer, doncs, cal avisar sempre els bombers. A continuació, s’ha de fer la transmissió de 

l’alarma al telèfon d’emergències adient, que a Catalunya és el del CECAT (Resolució 

6.5.97, BOE 128), a Espanya Salvament Marítim. Si el problema és de trànsit (accident de 

circulació o vehicle immobilitzat a la via), cal avisar també la força d’ordre competent. Per 

últim, s’ha d’avisar l’expedidor i el transportista. 
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Contingut de la notificació 

 

Aquesta informació haurà de contenir com a mínim: 

 

1.- Localització del succés (instal·lació o tren afectat, línia o ramal, quilòmetre i punt 

hectomètric, en cas d’accident ferroviari, i via, punt quilomètric i sentit, en el cas d’accident 

en carretera). 

 

2.- Estat del vehicle o comboi ferroviari implicat i característiques del succés. 

 

3.- Dades sobre les mercaderies perilloses transportades. 

 

4.- Existència de víctimes. 

 

5.- Condicions meteorològiques i altres circumstàncies que es considerin d’interès per a 

valorar els possibles efectes del succés sobre la seguretat de les persones, els béns o el 

medi ambient i les possibilitats d’intervenció preventiva. 
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Criteris d’activació del Pla 

 

Tant el Pla Especial d’Emergència com els PAR es poden activar en ALERTA o en 

EMERGÈNCIA, en funció de la categoria de l’accident i les necessitats de mitjans. 

 

- Nivells d’activació 

 

Activació en ALERTA 

 

Implica l’avís als grups d’actuació, l’informació als organismes i serveis involucrats, 

l’informació a la població sota demanda, i el seguiment de les tasques a realitzar. Només es 

contempla l’actuació del grup d’ordre i la del grup d’intervenció, de forma preventiva. 

 

Activació en EMERGÈNCIA 

 

Comporta la posada en funcionament de l’estructura organitzativa de gestió de 

l’emergència amb la mobilització total o parcial de les eines i mitjans adscrits al pla. 
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- Correspondència entre categories d’accident i nivells d’activació del Pla 
Especial d’Emergències 

 

Categoria 0: 

Incidents o accidents de tipus 1. L’actuació dels estaments involucrats es limita a la 

comunicació i seguiment del fet. Informació a la població sota demanda. 

 

Categoria 1: 

Activació en ALERTA. L’actuació principal del pla d’Emergència serà l’informació i el 

seguiment de les actuacions, per tal de poder fer front a possibles complicacions. Si es 

tracta d’una regió amb PAR, aquest s’activarà també en ALERTA. Normalment, es 

realitzarà l’actuació habitual dels serveis de bombers i d’ordre amb els mitjans necessaris, i 

des del CECAT es donarà tot el suport necessari a aquests grups i a l’Ajuntament. 

 

Categoria 2: 

Activació en ALERTA, si és suficient l’actuació dels mitjans municipals i de bombers i forces 

d’ordre. Activació en EMERGÈNCIA quan l’actuació coordinada dels mitjans esmentats 

sigui insuficient per fer front a l’emergència. Si n’hi ha, el PAR de la regió s’activarà en 

EMERGÈNCIA. Pot ser que intervinguin mitjans de titularitat autonòmica o estatal sense 

que el pla s’activi en emergència. 

 

Categoria 3: 

Tant el Pla Especial d’Emergències com el PAR s’activaran en EMERGÈNCIA. Activació de 

tots els mitjans, tan municipals com autonòmics i si s’escau, estatals. 

 

Cal assenyalar que l’empresa transportista o expedidora pot sol·licitar ajut a l’administració 

sense que arribi a activar-se el Pla en Emergència sempre i quan la magnitud i naturalesa 

de l’accident així ho justifiquen. 
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En el quadre següent es fa una correlació aproximada entre categoria, tipus d’accident, 

situació i nivells d’activació. Aquesta taula serveix com a referència, per als casos més clars 

i amb poca informació. Un cop es conegui millor l’accident i la possible repercussió es faran 

les correccions oportunes a la valoració inicial (Taula 4). 

 

 

Taula 4.- Classificació per a una avaluació ràpida del succés. Font: Portal de Seguridad en la indústria, 2010. 
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• Procediment d’Actuació 

 

Accidents de categoria 2: 

En cas d’aquest tipus d’accidents, i a més a més de les indicades amb caràcter general, les 

actuacions dels grups aniran encaminades a: 

 

1. Informació a la població, amb caràcter preventiu 
2. Control d’accessos a l’entorn immediat de la zona afectada. 
3. Constitució del CCA i l’Àrea Sanitària. 
4. Atenció als grups crítics de població dins la zona d’alerta. 

 

Accidents de categoria 3: 

En cas d’accidents de categoria 3, a més a més de les indicades amb caràcter general i a 

la categoria 2, les actuacions dels grups aniran encaminades a: 

 

1. Activació si s’escau i si existeix del sistema de sirenes de La zona afectada i reforç 
mitjançant la megafonia mòbil del grup d’ordre. 

2. Informació a la població, incloent consells d’autoprotecció, especialment a través 
dels mitjans de comunicació previstos. 

3. Activació de tot el sistema sanitari previst. 
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- Coordinació 

 

La coordinació dins el pla inclou els següents aspectes: coordinació dels grups d’actuació, 

coordinació amb les empreses relacionades amb el producte, coordinació amb els 

explotadors de la via, coordinació amb les regions. Es duu a terme de la manera següent: 

 

1. En el CCA si es dóna el cas, es situarà el coordinador del grup d’intervenció, el qual 
actuarà de interlocutor directe amb el Centre d’Informació i de coordinador de les 
accions i mitjans en el propi CCA. 

2. El conductor i/o ajudant del vehicle accidentat i la resta de mitjans de les empreses 
implicades en el transport, un cop al lloc de l’accident, col·laboraran amb el 
Coordinador del Grup d’Intervenció, que és el màxim responsable de l’intervenció al 
lloc de l’accident. 

3. El Director del Pla Especial coordinarà les actuacions dels diferents municipis 
mitjançant el Centre d’Informació corresponents (CECAT, CECOPAL, etc.). 

4. Les actuacions no vinculades directament amb el CCA, tant dels Grups d’Actuació 
com d’altres entitats seran coordinades des dels centres de coordinació de cada 
grup, en contacte amb el Centre d’Informació. 

5. Les diferents entitats relacionades amb el producte gestionaran la seva participació 
en l’emergència a través del Centre d’Informació, tant si la seva participació és 
directe o a través d’algun tipus de conveni. Un cop present al lloc de l’accident, les 
seves actuacions es coordinaran des del CCA. 

 

- Interfase amb els PAR 

 

L’Alcalde de cada Municipi, Governador o autoritat competent de la Regió afectada, com a 

Director del Pla Regional, serà alertat, a través del Centre Receptor d’Alarmes de la seva 

regió pel Centre d’Informació quan es produeixi l’activació del Pla. L’Alcalde, d’acord amb el 

Director del Pla, activarà el Pla d’Actuació Regional (PAR). 

Quan sigui possible, es desplaçarà al Centre d’Informació un representant de la regió que 

farà d’enllaç entre la Direcció del pla i la mateixa o municipi. 
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- Seguiment del desenvolupament del succés. Fi de l’emergència 

 

El seguiment del succés serà fet des del Centre d’Informació, a través de les informacions 

que arribin del CCA, i a través de les dades que arribin del grup de control ambiental, les 

dades meteorològiques, la bibliografia disponible sobre els escenaris i càlcul de 

conseqüències, i les simulacions fetes amb els sistemes informàtics de recolzament. 

 

El director del Pla Especial d’Emergència decidirà les mesures a Prendre o canvis 

d’estratègia, i decretarà la fí de l’emergència basant-se en les recomanacions del consell 

assessor, un cop restablerta la normalitat i minimitzades les conseqüències de l’accident. 

Des del Centre d’Informació es transmetrà la fí de l’emergència a tots els estaments 

involucrats. 

 

Un cop desactivat el Pla Especial, els poders públics podran establir, si s’escau, un pla de 

recuperació i rehabilitació dels serveis bàsics i de l’entorn, tal com s’exposa a la secció 

cinquena del capítol tercer de la llei de protecció civil. 

 

- Determinació de la Zona d’Intervenció i Alerta 

 

Per a la determinació de l’avaluació de l’emergència, el Director del Pla disposarà de 

diferents fonts d’informació: 

 

1. La procedent del CCA. 
2. La facilitada pel Consell Assessor i els diferents centres operatius a través del 

Centre d’Informació. 
3. La procedent de les diferents eines del Centre d’Informació. 
4. La procedent del Grup de Control Ambiental. 
5. La documentació del Pla d’Emergència sobre l’anàlisi de risc  
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Amb aquestes dades el director determinarà la Zona d’Intervenció i la Zona d’Alerta. A 

continuació, i d’acord amb el responsable del CCA i del Governador de la regió afectat 

establirà les mesures oportunes de protecció als principals elements vulnerables de la 

zona. 

 

- La coordinació amb el Pla Estatal 

 

- Sistema d’Informació 

 

La coordinació entre el pla especial i el pla estatal implica l’informació a través del Centre 

d’Informació a la Subdelegació del Govern corresponent i/o a La Delegació del Govern a 

Catalunya, que contindrà: 

 

a) L’activació del pla en alerta o emergència. 
b) Característiques del succés: localització, estat del vehicle o comboi implicat i 

característiques del succés, dades sobre la mercaderia perillosa implicada, 
existència de víctimes, condicions meteorològiques i altres circumstàncies que es 
considerin d’interès. 

c) Classificació del nivell de gravetat i la situació de l’emergència i la seva evolució 
d) La desactivació del pla 

 

 

- Assignació de mitjans i recursos de titularitat estatal al pla 

 

D’acord amb la “Directriu bàsica de planificació de protección civil para emergències en el 

transporte de mercancías peligrosas”, l’assignació de mitjans i recursos de titularitat estatal 

s’efectuarà tal com defineix l’Acord de Ministres del 6 de maig de 1994 publicada a la 

Resolució del 4 de juliol de 1994 de la Secretaria d’Estat d’Interior en el BOE del 18 de juliol 

de 1994. 
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- Cooperació de les forces armades 

 

Quan les característiques de l’emergència ho aconsellin, i amb la sol·licitud prèvia per part 

del Director del Pla, el Delegat/da del Govern a Catalunya valorarà la necessitat de 

cooperació d’unitats militars en les tasques que els siguin assignades. 

 

La formalització de la sol·licitud l’efectuarà el Delegat/da del Govern a les autoritats militars 

competents. En cas que els mitjans requerits es trobin en una altra regió militar, la sol·licitud 

es cursarà a través de la Direcció General de Protecció Civil. 

 

Per tal de facilitar la coordinació, un representat de l’autoritat s’integrarà en el Comitè 

Assessor. Aquest representant actuarà d’enllaç amb els comandaments de les unitats 

participants, als quals transmetrà les missions generals a complir. 

 

La participació de mitjans militars es farà sempre per unitats completes, sota el 

comandament dels seus caps naturals. En les accions d’intervenció de mitjans de les FAS, 

el detall de les missions sobre el terreny les facilitarà el cap del grup corresponent, prèvia 

consulta amb el cap de l’unitat participant. 

 

En cas que el vehicle accidentat fos de les Forces Armades, aquestes enviaran un tècnic al 

lloc de l’accident per assessorar sobre les actuacions i fer-se càrrec del vehicle i de la seva 

mercaderia. 
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- Sol·licitud de mitjans de socors internacionals 

 

Aquesta sol·licitud d’ajuda l’efectuarà per la Direcció General de Protecció Civil, a 

requeriment del Delegat/da del Govern a Catalunya, prèvia sol·licitud del Director del Pla 

Especial d’Emergència. Aquesta sol·licitud s’efectuarà un cop exhaurides les possibilitats 

d’incorporació de mitjans estatals, d’acord amb els procediments establerts per a l’aplicació 

de la Resolució del Consell de les Comunitats Europees de 8 de juliol de 1991 sobre la 

millora d’assistència recíproca entre Estats membres, en cas de catàstrofes naturals o 

tecnològiques. 

 

• Implantació del Pla 

 

Per tal de què el Pla sigui realment operatiu, serà necessari que tots els actuants previstos 

tinguin un ple coneixement dels mecanismes i les actuacions planificades i assignades. 

Aquesta fase d’assumpció d’actuacions i informació s’anomena implantació. L’implantació 

és, per tant, una actuació profunda destinada a aconseguir l’operativitat real del Pla. 

 

Aquesta implantació comporta: 

 

1. Elaboració dels plans d’actuació dels grups d’actuació, dels municipis, 
regions i de les entitats involucrades. 

2. Campanyes de formació dirigides als diversos col·lectius d’actuants 
(bombers, serveis d’ordre, sanitaris, transportistes, personal de les diferents 
entitats integrades…). 

3. Campanyes d’informació i divulgacions dirigides als ciutadans, pera 
aconseguir d’aquests una desposta adequada a les diferents situacions. Cal 
explicar com es difondrà l’alarma i què cal fer en aquest cas. 

4. Establiment dels mecanismes de revisió i manteniment del Pla d’Emergència 
i dels diversos plans d’actuació que el contemplen. 

5. Realització dels primers exercissis i simulacres. 
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S’estableix un període de dos anys a partir de l’aprovació d’un pla com a fita per a 

l’acompliment dels objectius de l’implantació.  

 

• Manteniment del Pla: Actualitzacions i Revisions 

 

Per tal de mantenir el Pla Especial d’Emergència dins els nivells necessaris d’operativitat, 

cal dur a terme de forma periòdica una sèrie d’activitats: 

 

1. Actualitzacions, que afectaran els aspectes següents: 

 

- Manteniment de l’inventari de mitjans i recursos. 
- Mantenir al dia la valoració del risc i les seves conseqüències. 
- Mantenir al dia l’anàlisi de flux i d’estudi d’accidents. 

 

2. Realització periòdica d’exercissis i simulacres, per tal que tots els recursos es trobin 
en el grau d’operativitat que el Pla els assigna. 

3. Desenvolupament i seguiment dels programes de formació destinats tant als òrgans 
i serveis actuants, com a la població civil. 

4. Dur a terme les propostes econòmiques adients perquè siguin viables tots els 
aspectes del Pla. 

5. Revisions del Pla Especial d’Emergència, independents de les actualitzacions, que 
vindran determinades per: 

 

- Modificacions importants en els riscs (d’acord amb l’anàlisi de flux). 
- Pel termini de vigència previst: cinc anys com a màxim. 
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6.1. Tipus d’atacs i severitat 

A continuació es desenvolupen les possibles situacions originades durant tot el transcurs 

del transport i el procés productiu, sempre respectat una classificació establerta segons el 

grau de risc i perillositat de l’accident. 

Els combois pel transport del material radioactiu i dels elements combustibles es 

distingeixen segons el medi de transport: 

• Terrestre 

Composat pel camió que transporta la mercaderia, un vehicle que controla la ruta establerta 

i que avisa al centre de control del pas del comboi, un vehicle amb personal qualificat i 

coneixedor del contingut del bulto i un vehícle de l’autoritat competent en aquella 

localització (Guàrdia Portuària, Policia Nacional, Policia de Merseyside, Mossos 

d’Esquadra, etc.). 

• Marítim 

Es basa en l’embarcació que transporta la mercaderia, amb la mateixa distribució que per 

via terrestre però en aquest cas intervé el departament de Salvament Marítim, però també 

consta de 3 embarcacions, on les no anomenades són de mobilitat flexible i ràpida (Figura 

24). 

 

Figura 24.- Disseny en 3D d’un comboi típic en el transport marítim de combustible radioactiu. Font: El·laboració 

pròpia, 2010. 
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6.1.1. Extrem 

- Terrorisme 

En aquest cas es contempla tant en el transport terrestre com marítim una situació 

semblant en quan a descripció del fet, però no relacionat amb el mateix pla d’actuació, 

degut a que l’acció succeiria en dos medis diferents amb un gran nombre de connotacions 

diverses entre ambdues [17].  

Quan es produeix l’operació de carrega dels camions per a transportar els embalatges des 

de la central de Springfields al port de Liverpool hi poden accedir a la mercaderia d’urani 

enriquit a traves de la carretera A59 mitjançant un comboi amb el camió cisterna de 

material explosiu o en el seu defecte de combustible; Això implica el previ segrest d’aquest 

camió on el paper de l’escorta del grup terrorista adopta un paper important en el transcurs 

de l’operació. 

També l’accés pot efectuar-se a traves del riu Ribble provinent de l’Oceà Atlàntic o a traves 

del Canal mercantil de Manchester que uneix la ciutat amb el Port de Liverpool tal com es 

mostra en el Plànol 9 i 10. 

 

Plànol 9.- Situació de la fabrica d’Springfields amb hidrografia. Font: Merseyside Police Maps, 2010. 
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Plànol 10.- Desenvocadura del riu Ribble. Font: Merseyside Police Maps, 2010. 

En el cas del transport per carretera al Regne Unit; a través de camions que realitzen la 

ruta des de Springfields direcció Liverpool. Una organització terrorista potencialment forta a 

nivell d’estructura organitzativa i logística podria retindre o demorar la mobilitat del vehicle, 

fent-lo desviar lleugerament el seu camí que conté el material radioactiu a través de la 

simulació obres d’algun tipus d’infraestructura de la via en La qual es circula o voltants. 

Aquests operaris ficticis 

A continuació envair la mateixa amb un altra vehicle pesat que transporti mercaderia 

catalogada com a perillosa, concretament material explosiu o combustible per a fer-lo 

col·lisionar amb el camió de l’expedició amb l’embalatge visible a l’exterior impactant 

frontalment, o executant una càrrega lateral envaint la via des de l’exterior o des del carril 

contrari. En funció de les proteccions dels carrils i la distància de l’exterior de la via amb la 

calçada l’accessibilitat seria major o seria imprescindible l’ús de maquinària de serratge o 

descaragolament. 
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Aquest camió cisterna “suïcida”, formaria part d’un comboi molt semblant al que s’utilitza pel 

transport oficial del combustible radioactiu.  

Es composaria per un vehicle de transport lleuger (furgoneta), un vehicle pesat de 18 rodes 

(camió cisterna o d’embalatge), un altra vehicle tot terreny de caràcter militar (Hummer H1) 

i dues motos esportives de gran cilindrada (600 – 750 cc) per a accions rapides a curtes 

distancies (Figura 25). 

Aquests farien la funció d’escorta en l’asedi, equipats amb fusells d’assalt i artilleria 

disuassòria com granades de flaix de llum i de fum. 

 

Figura 25.- Comboi típic d’organització terrorista amb vehícle pesat que transporta mercaderies perilloses. Font: 

El·laboració pròpia, 2010. 

Durant el carregament del vaixell en el Port de Liverpool o l’operació de descarrega als 

Pantanals 1-4 d’A Corunya, dins del mateix nivell seria possible amb un abordatge des del 

moll o amb llanxes motores a través dels pantanals del port a l’Àrea B a La zona dels 

contenidors. Tot i així l’acció més factible és la col·locació d’explosius unitaris de 10 kg 

repartits pel cercat perimetral dels contenidors exposats o en el seu defecte per 

l’embarcació a la part inferior del vaixell, on es troben els embalatges, col·locats per un 

equip de submarinisme de 4 persones (2 situats a La llanxa).  
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En cas de què l’operació es fes des de terra es realitzaria amb la simulació de l’entrada 

d’una entrega de carregament infiltrat a través de la permissibilitat de l’autoritat portuària 

corresponent mitjançant una falsificació ed caràcter logístic [18]. 

En el cas del transport en alta mar, l’abordatge es pot realitzar a traves d’helicopter de 

combat amb la tècnica de “fast rope” i amb llanxes de tipus Zodiac, juntament amb 

embarcacions lleugeres rapides que permeten una alta mobilitat amb capacitat de 2 a 4 

tripulants (en funció del carregament armamentista que portin, que pot ser lleuger de poca 

munició o de dues mans amb carregaments de 120 unitats, incloses detonadors i bombes 

de tipus “shape”). 

Finalment en ambdós casos també es pot contemplar la possibilitat la coacció de cert 

personal operatiu implicat en el transport dels embalatges (tripulants del vaixell, conductor 

del camió, membre del cos policial o guàrdia costanera) amb previ infiltratge en els centres 

de formació d’aquests.  

En el cas de fer detonar explosius sobre la càrrega de combustible nuclear, degut al seu 

baix enriquiment (al voltant del 5%) no es produiria una explosió nuclear pròpiament dita, 

sinó que hi hauria una explosió pròpia del material o substancia pròpiament explosiu i la 

posterior radiació d’aquests elements combustibles. 

Aquesta explosió es contempla que vingui donada a causa de la col·lisió entre dos vehicles 

de transport de la mateixa família paro de diferent tipologia; es a dir, en el cas del transport 

marítim es tractaria d’un petroler (prèviament segrestat) que poden tindre una capacitat 

d’entre 80000 i 500000 t o una embarcació mitjana amb un carregament d’explosius 

d’aproximadament 2000 kg. I en la vessant terrestre hauria de ser un camió cisterna de 

combustible derivat del petroli, on la seva capacitat es d’aproximadament 40000 litres, on 

s’ocupa el 70% de la mateixa. 

Per altra banda, si aquests elements son adquirits pel grup terrorista i es reprocessa aquest 

combustible d’urani enriquit, paro no el suficient com per fer armes nuclears, a través de 

processos químics s’origina traces de plutoni. Aquest té un alt poder radioactiu que pot 

originar càncer i enfermetats severes humanes; el tipus d’arsenal esmentat s’anomena 

col·loquialment “bombes brutes”. Aquest cas es tracta mes endavant dins de l’acció d’assalt 

dels combois. 
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En el cas de què es produís el xoc, aquest desarrollaria una explosió pròpiament del 

combustible; en aquest cas s’analitza el xoc entre els transports de la següent forma: 

• Terrestre 

Degut a l’abast d’aquest tipus d’accidents es creu convenient analitzar les situacions durant 

la carrega i descarrega (Springfields, Central d’Elements combustibles a Juzbado i la 

Central Ascó II) de la mercaderia en la totalitat del procés ja que es en les etapes on 

comporta major perillositat. 

Westinghouse Springfields 

- Recursos 

En el cas de l’impacte i explosió d’un camió cisterna de combustible derivat del petroli, en el 

nostre cas de gasolina, de capacitat d’uns 40000 litres amb una càrrega del 70% 

ocasionaria destrucció total i danys severs en maquinària, edificis i infraestructures de tipus 

logístic en un radi de 100 m.  

Per a danys greus d’estructures de façana reparables i vidres el seu avast es de fins a 600 

metres, arribant fins a certes zones de restricció de la central separades per unes 

extensions de terreny sense urbanitzar, a una distància de fins a 320 m. 

 

Figura 26.- Àrea afectada per l’explosió d’un vehícle pesat que transporta 28000 l de gasolina. Font: El·laboració 

pròpia i Google Maps, 2010. 
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Per altra banda, la col·locació d’explosius per valor de 2000 kg a la mateixa central o en un 

vehicle propulsat contra la localització d’aquesta el seu grau d’afectació mes elevat fins a 

50 m. En aquest cas procuraria danys severs en maquinaria logística i de transport. També 

es veuria danyat l’edifici de magatzem en danys reparables en quan l’estructura i finestres 

d’oficines de Westinghouse.  

 

Figura 27.- Àrea afectada per l’explosió d’una càrrega de 2000 kg d’explosius transportada per un vehícle 

utilitari. Font: El·laboració pròpia i Google Maps, 2010. 

 

- Vulnerabilitat 

En aquest cas el nombre de morts per hemorràgia pulmonar deguda a l’explosió s’estimaria 

entre 1 i 3 morts a la zona mes propera a l’explosió, en un radi de 50 m [19]. Entre 75 i 100 

metres podria haver-hi 2 i 3 persones amb trencament dels timpans; des d’aquesta zona 

fins al limit de l’àrea d’actuació de l’explosió hi hauria 1 ferit indirectament per desplaçament 

de mobiliari, maquinaria o trencament de vidres. 

Al cap d’un segon es produiria la formació de la bola de foc deguda a l’explosió; la radiació 

tèrmica que genera és de major abast que l’explosió. Així doncs, cal tindre presents en 

primera instància els efectes del BLEVE, ja que els de l’explosió queden al·ludits dins 

d’aquest fenòmen. 
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El nombre de morts en un diàmetre de 100 metres seria de pràcticament la totalitat dels 

operaris presents a la zona (aproximadament 25 persones), a en els 150 metres des del 

punt del accident hi hauria un 44% de morts i a partir d’aquesta distància fins als 300 

metres ferits per cremades tant de primer com de segon grau (58 als 300 i 68 als 150 

metres respectivament). 

Central processament Elements Combustibles (Juzbado) 

- Recursos 

En el cas de la utilització d’explosius l’explosió engloba la demolició en el perímetre de la 

fàbrica de processament, en l’aparcament dels transports i part del darrer del magatzem i 

un tram de 700 aproximadament de la Carretera de Salamanca a Ledesma queda 

inutilitzada. 

De danys difícilment recuperables estarien involucrats els laboratoris de recerca i la zona de 

subministrament elèctric d’aquests i del magatzem, al voltant de 100 m de radi (Figura 28), i 

de 150 metres trencadisses de vidres de portes de emplaçaments de vigilància i recepció 

principal de la zona de processament d’urani.  

 

Figura 28.- Àrea afectada per l’explosió d’una càrrega de 2000 kg d’explosius transportada per un vehícle 

utilitari. Font: El·laboració pròpia i Google Maps, 2010. 
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Degut a que aquest centre de processament d’urani i de fabricació d’elements combustibles 

per a la Central Nuclear d’Ascó, entre d’altres, l’explosió en cas de què s’introduís un camió 

cisterna a l’interior de la zona d’aparcament, aquest ocasionaria danys on el més 

destacable seria el contacte de l’explosió amb 2 dipòsits d’emmagatzematge de solució de 

nitrats, amb capacitat de 25 m3 (25000 litres) i 2 de metil isobutil cetona de la mateixa 

capacitat, per a reprocessament del combustible d’urani. 

En aquest cas (Figura 29) cabria la possibilitat de què detonessin aquests dipòsits, 

provocant una segona explosió produïda prèviament per una fuita dels components a 

l’interior de la central de similars dimensions a la primera analitzada, on en aquest cas es 

veuria afectat, a uns 150 m de l’industria el riu Tormes. 

Tal com s’indica a la il·lustració, les zones d’alterta, d’intervenció i seguretat, quedarien 

modificades en ambdós direccions en l’eix X, remarcant que en direcció Est es prolongaria 

el risc més elevat del accident. 

 

Figura 29.- Àrea afectada per l’explosió d’un vehícle pesat que transporta 28000 l de gasolina. Font: El·laboració 

pròpia i Google Maps, 2010. 
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- Vulnerabilitat 

En aquest cas el nombre de morts per hemorràgia pulmonar deguda a l’explosió s’estimaria 

entre 3 i 5 morts a La zona mes propera a l’explosió, en un radi de 50 m degut a que 

l’extensió de la fàbrica d’elements combustibles es de menors dimensions i existeix major 

densitat de treballadors.  

Entre 75 i 100 metres podria haver-hi 3 i 6 persones amb trencament dels timpans; des 

d’aquesta zona fins al limit de l’àrea d’actuació de l’explosió hi haure 2 ferits indirectament 

per desplaçament de mobiliari, maquinaria o trencament de vidres. 

En aquest cas, degut al contacte amb elements inflamables el grau d’afectació és major, 

degut al desencadenament d’un altra accident similar a l’analitzat. 

Per a la formació de la bola de foc, es contempla que 46 dels 50 treballadors en una 

distància de 100 m a l’explosió i formació de les múltiples boles de foc moririen per la 

radiació tèrmica, la resta tindrien cremades de segon grau. Als 150 metres hi hauria 16 

morts i 30 cremats de segon grau, la resta tindrien cremades de primer grau. 
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Central Nuclear Ascó II 

- Recursos 

En aquest cas (Figura 30) el camió cisterna podria impactar en les inmediacions de la 

instal·lació del mòdul secundari de la Central, ja que l’accés està totalment restringit.  

Aquest impacte produeix la destrucció total  a la zona de maquinària de refrigeració i danys 

severs al  suministre elèctric i a les vies de transport de materials per ferrocarril que està en 

contacte amb la Central, l’abast es de 75 i 120 metres respectivament. 

Com a incident més lleu, sobre uns 210 m obtenim trencadisses de casernes de vigilància 

en un 50% i a 320 metres danys estructurals de caire menor con ballat i balles llevadisses. I 

adicionalment en un radi de 810 m, on es veurien afectats vidres de l’Associacio Nuclear 

Ascó-Vandellos II.  

 

Figura 30.- Àrea afectada per l’explosió d’un vehícle pesat que transporta 28000 l de gasolina. Font: El·laboració 

pròpia i Google Maps, 2010. 

 

En aquest cas (Figura 31) l’impacte ocasiona la destrucció total en la parcialitat d’una zona 

de refrigeració i ocasiona danys severs a l’entrada d’aigua a la Central procedent del riu, 

juntament amb la via de transport per ferrocarril de mercaderies; es tracta de 30 i 60 metres 

respectivament. 
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Als 100 m existeix una destrucció parcial de murs de contenció i ballat perimetral i als 150 

m de radi els danys estructurals son menors amb vidres trencats en un 50% de la totalitat 

en l’edificació d’oficies dins de la Central. 

 

Figura 31.- Àrea afectada per l’explosió d’una càrrega de 2000 kg d’explosius transportada per un vehícle 

utilitari. Font: El·laboració pròpia i Google Maps, 2010. 

 

- Vulnerabilitat 

En aquest cas el nombre de morts per hemorràgia pulmonar deguda a l’explosió s’estimaria 

entre 3 i 5 morts a la zona mes propera a l’explosió, en un radi de 50 m degut a que 

l’extensió de la Central Nuclear es de majors dimensions que en el cas de Juzbado i la 

distribució de treballadors es situa de manera majoritària a oficines i a La zona del reactor.  

Aquestes zones tenen major densitat de treballadors i estan mes allunyades de la zona 

d’emmagatzematge. Entre 75 i 100 metres podria haver-hi 4 i 6 persones amb trencament 

dels timpans; des d’aquesta zona fins al limit de l’àrea d’actuació de l’explosió hi hauria 4 

ferits indirectament per desplaçament de mobiliari, maquinària o trencament de vidres. 

Per a la formació de la bola de foc, es contempla que 27 dels 29 treballadors en una 

distància de 100 m a l’explosió i formació de les múltiples boles de foc moririen per la 

radiació tèrmica, la resta tindrien cremades de segon grau. Als 150 metres hi hauria 73 

morts i més de 100 cremats de segon grau, la resta tindrien cremades de primer grau. I per 

últim, al voltant de 300 metres, 5 persones es veurien afectades amb cremades de primer 

grau. 
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• Marítim 

En aquest cas s’analitza els processos de carrega i descarrega als ports de Liverpool i A 

Corunya. 

Liverpool 

- Recursos 

En el cas de l’explosió d’una carrega explosiva transportada en vehicle de rodes com en un 

vaixell de carrega lleuger amb capacitat per uns 2000 kg de material (Figura 32), aquest 

afectaria destruint 2 contenidors de material metàl·lic per a construcció i es veurien afectats 

per danys importants uns altres 4 del mateix gènere. L’ona expansiva no arribaria a cap 

zona on es situen els productes d’asfalta cio ni a cap barrera estructural en un radi major de 

100 m. 

 

Figura 32.- Àrea afectada per l’explosió d’una càrrega de 2000 kg d’explosius transportada per una embarcació 

de lleure. Font: El·laboració pròpia i Google Maps, 2010. 

Si en el cas de que impactés un vehicle pesant (Figura 33) amb combustible en el seu 

interior de capacitat com ja s’ha esmentat anteriorment (40000 l., 70%), es veuria afectada 

a nivell destructiu 100% la pròpia embarcació, 2 contenidors de components metàl·lics i 

amb danys considerables altres 4 contenidors. 
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També es veuria afectada amb danys estructurals menors diferent maquinaria dedicada al 

transport i manipulació dels contenidors, concretament 2 grues i un elevador instal·lats a la 

zona a 200 m. de l’accident. 

 

Figura 33.- Àrea afectada per l’explosió d’una embarcació pesant que transporta 28000 l de gasolina. Font: 

El·laboració pròpia i Google Maps, 2010. 

 

- Vulnerabilitat 

Aquí es pot observar que les dimensions de les embarcacions son de l’abast dels danys 

destructius de l’accident, així doncs el nombre de morts en la mateixa seria d’entre 3 i 12, 

mentre que en la zona portuària es veurien afectades d’entre 2 i 5 persones amb 

trencament de timpà, mes allunyades de l’àrea de traspàs de mercaderia. Finalment, entre 

1 i 3 operaris mes del port podrien patir traumatismes lleus. 

En quant a la possible formació de la bola de foc del contingut de l’embarcació, patirien la 

mort en els primers 100 metres 51 persones, a partir d’aquesta zona el nombre d’afectats 

es redueix considerablement; als 150 metres l’accident causa 8 morts i 12 ferits amb 

cremades de segon grau. Als 300 metres de l’explosió, 7 persones pateixen cremades de 

primer grau. 
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Port d’A Corunya 

- Recursos 

En aquesta situació també podria donar-se el cas de què dins d’aquests pantanals o a les 

seves proximitats estigues una embarcació petrolera de 80000 t amb un nivell de carrega 

del 70%, podria ocasionar en l’impacte la fuita d’aquest amb La corresponent inflamació del 

producte, ocasionant una gran taca al mar en flames. 

En el cas que fos una embarcació de GLP d’una capacitat similar a la del camió cisterna 

(Figura 34), aquests danys serien totals als pantanals 3 i 4, amb danys en tota l’estructura 

guia dels extrems d’aquests i murs elevats. La Dàrsena d’Oza es veuria afectada només 

amb danys lleus als vidres de les embarcacions properes de caire pesquer i oficines 

administratives. 

 

Figura 34.- Àrea afectada per l’explosió d’una embarcació pesant que transporta 28000 l de GLP. Font: 

El·laboració pròpia i Google Maps, 2010. 

Per altra banda, si s’analitza el grau d’afectació en l’explosió d’un carregament com el que 

s’estudiava anteriorment a Liverpool (Figura 35), aquest succés afectaria en la destrucció 

parcial del pantanal 3 i 4 i amb danys mes lleus a les seves proximitats, sense en cap 

moment mantindre risc amb els pantanals 1 i 2 i ni amb la Dàrsena d’Oza. 
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Figura 35.- Àrea afectada per l’explosió d’una càrrega de 2000 kg d’explosius transportada per una embarcació 

de lleure. Font: El·laboració pròpia i Google Maps, 2010. 

 

- Vulnerabilitat 

El nombre de morts en aquest cas per hemorràgia pulmonar seria d’entre 3 i 12, mentre 

que en la zona portuària es veurien afectades d’entre 1 i 3 persones amb trencament de 

timpà; menor grau de treballadors degut a les menors prestacions d’infraestructura que en 

el cas del Port de Liverpool. Més allunyades de l’àrea de traspàs de mercaderia. Finalment, 

entre 1 i 3 operaris mes del port podrien patir traumatismes lleus. 

En quant a la possible formació de la bola de foc del contingut de l’embarcació, patirien la 

mort en els primers 100 metres 61 persones, a partir d’aquesta zona el nombre d’afectats 

es redueix considerablement; als 150 metres l’accident causa 6 morts i 9 ferits amb 

cremades de segon grau. Als 300 metres de l’explosió, només 1 persona pateix cremades 

de primer grau. 
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- Negligència professional 

Es podria donar el cas que tant els operaris involucrats en el transport com els que 

indirectament son responsables del muntatge de la carcassa protectora que subjecta els 

embalatges o de La cuirassa de l’embarcació tingui algun defecte previ a l’adquisició 

realitzada per l’empresa de transports marítims. 

Així doncs a continuació es descriuen els dos fenòmens ocasionables, en el cas de la 

càrrega, descàrrega tant terrestre com marítima i del transport de la mercaderia de caràcter 

radioactiu en la vessant terrestre i marítima per a separat. 

1. Càrrega i descàrrega 

En aquest cas el major accident que pot produir-se es que a arrel de la mala col·locació de 

les fixacions dels camions i/o grues durant el trasllat dels embalatges des de les centrals o 

moll fins al vehicle pesat o embarcació corresponent. 

Aquests embalatges, que en la seva totalitat fan aproximadament 7 m de longitud i que 

passen rigorosos controls de resistència de materials, haurien de ser avaluats de nou en 

cas de què es precipitessin des de les grues que els dipositen en el camió, degut al pes 

d’aquest i l’alçada des d’on cau, d’aproximadament d’entre 3 a 5 m (es recorda que l’assaig 

es fa amb l’embalatge vuit). 

 

2. Transport 

• Terrestre 

En el cas de produir-se l’impacte durant el transport de la mercaderia, aquesta es veuria 

afectada dins d’una tesitura molt similar, paro en aquest cas el vehicle de transport va en 

moviment (40 km/h) i darrere seu el segueix un altre vehicle a una distancia de 50 m mínim 

tal i com indica la normativa del codi de circulació per carretera. 
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• Marítim 

En el transcurs del transport per alta mar, si es donés el cas de què hi hagues alguna 

esquerda considerable degut a la mala soldadura dels components des del moment del 

muntatge del vaixell per la part inferior del casc (que es on es troba emmagatzemada la 

mercaderia de caire radioactiu) i aquesta anés augmentant degut a que l’aigua de mar 

traspasses la capa protectora d’emprimació del casc i mantingues contacte amb l’interior de 

l’embarcació al llarg de la seva vida útil en funcionament com a embarcació de transport de 

mercaderies tant de llarga com curta distancia.  

Aquest fet ocasionaria possiblement per l’exterior de l’embarcació corrosió microbiològica 

per la zona de la quilla de balanç, que es la més freqüent i en l’interior de La zona de 

magatzem podria aparèixer corrosió generada per corrents parasites entre aquest vaixell i 

els propers que te durant el transcurs dels transports realitzats. 

En aquest cas els embalatges podrien dividir-se i fer que precipitessin al fons marí les 

varilles on s’emmagatzema el futur combustible nuclear. Així doncs la mercaderia podria 

impactar contra algun paratge rocós a varis centenars de metres de profunditat en funció 

de la zona i finalment enfonsar-se fins a aproximadament 3000 m de profunditat, arrossegat 

varis kilòmetres per les corrents marines, rebentant els embolcalls de protecció d’aquestes 

varilles. 

En tots els casos anteriors, l’empresa involucrada hauria de pagar una multa en funció dels 

danys causats, degut a que el combustible nuclear estava sota la seva responsabilitat. 

 

- Climatologia 

En els fenòmens climatològics que derivin en un accident greu del transport de mercaderies 

radioactives a nivell terrestre poden ser ocasionats per un moviment sísmic lleu i mig, de 

nivell V i VI en l’escala EMS-98 (Escala Macrosísmica Europea) a la zona de Merseyside 

segons l’historial observat tant del UK Historical Earthquake Database del British Geological 

Survey (Figura 36). 
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Figura 36.- Registre de moviments sísmics al Regne Unit en el 2009. Font: MetOffice, 2010. 

En l’àmbit espanyol els moviments sísmics registrats en l’historial de l’Instituto Geográfico 

Nacional de España (Figura 37), farien pronosticar que podria haver-hi un moviment de 

classe mitja a les comunitats de Galícia i Castella i Lleó, de baixa als voltants del País Basc 

i Catalunya (nivell V i III respectivament a l’Escala Macrosísmica Europea).  
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Figura 37.- Registre de moviments sísmics a Espanya durant l’any 2009 i recorregut durant el transport del 

material radioactiu. Font: Instituto Nacional de Meteorología, 2010. 

En cas de precipitació es podria produir una riada o inundació, afectant a la mateixa via o a 

les immediateses d’aquesta on transita el camió en qüestió. Les zones mes vulnerables son 

tant el nord de Galícia (A Corunya) com de Liverpool i a les proximitats de districte no 

metropolità de Preston, a 5 km del poble de Springfields, que pertany a Slawick. 
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6.1.2. Moderat 

- Terrorisme 

En l’apartat següent s’avalua l’opció del segrest de la mercaderia radioactiva durant el 

transport terrestre i marítim a traves d’un assalt amb el mateix nombre de components que 

en el cas de grau de severitat elevat. 

 Quan parlem d’un atac per via terrestre, aquest pot succeir de forma mes viable a una 

carretera de doble sentit sense separació entre diferents sentits i de nit. D’aquesta manera 

l’atac es pot efectuar lateralment amb maniobres brusques de conducció per a envair el 

sentit per on circula el comboi de mercaderies radioactives, interrompent el pas als 

organismes de protecció de la mercaderia i interposant-se entre el camió de l’embalatge i el 

vehicle que transporta el personal qualificat, coneixedor de la mercaderia a transportar i 

especialistes en aquesta (Figura 38). 

 

Figura 38.- Situació 3D dels diferents combois en el transport terrestre. Font: El·laboraxió pròpia, 2010. 
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En el cas de l’abordatge es pot desarrollar sense cap mena de parany addicional al propi 

acte terrorista amb explosió, com s’ha vist en el cas anterior; paro si que una organització 

d’aquesta mena estaria qualificada per a sabotejar el rastreig de les embarcacions des d’un 

centre d’operacions remot fóra de l’abast visual del personal de control marítim ubicat en el 

mateix port de Liverpool o A Corunya. Aquest punt estratègic optimitzant la seva localització 

es podria trobar a França, a les proximitats del Port de Cherbourg. 

En aquest cas es contempla que aquest tipus d’atemptat nomes seria viable al mar fóra de 

les immediateses dels ports degut al gran nombre d’efectius policials en comparació al 

nombre de terroristes i al seu grau d’amenaça, en aquest no porten cap embarcació que 

contingui material explosiu. 

Aquest abordatge de tipus genèric es pot realitzar en funció dels mitjans que tinguin els 

assaltants; tant pot ser amb suport aeri, com naval o ambdós, en funció dels recursos 

econòmics i militars de l’organització encarregada a du a terme l’abordatge. Tot i així es 

situarà a una distància relativament propera al Port de Galícia, a una Latitud de 43.54 i una 

Longitud de -7.19 graus (Figura 39). 

 

Figura 39.- Localització de l’atac terrorista per punts (Blau: Orígen i destí, Vermell: Organització terrorista, Verd: 

Objectiu, Gris: Base de comunicacions organització terrorista). Font: Google Maps, 2010. 
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L’atac es realitza simultàniament amb totes les embarcacions i mitjans aeris; des de traves 

de bavor s’efectuen atacs a l’embarcació de salvament marítim i a les llanxes de personal 

especialitzat en el transport escortat per guàrdia portuària, mentre que l’abordatge del 

vaixell s’efectua amb helicòpter, descendent a traves de corda mitjançant la tècnica “fast 

rope” (Figura 40). 

 

Figura 40.- Situació 3D de l’abordatge durant el transport marítim del combustible nuclear. Font: El·laboració 

pròpia, 2010. 

Es calcula que en aquest comando podrien estar involucrades entre 10 i 15 persones; 3 o 6 

a la llanxa gran equipada amb armament i metralladora instal·lada a l’embarcació, entre 2 i 

4 persones a la llanxa rapida i 5 persones dins de l’helicòpter. 

En funció de la professionalitat de l’organització i els seus mitjans el segrest es podria 

efectuar de forma neta, degut a que cap membre del comboi de transport nuclear (veient el 

grau de severitat de la situació es elevat) actues en contra d’una força major; o en cas 

contrari es produiria entre 2 i 5 morts abans de produir-se la posterior retirada de La resta 

del comandament o de la detenció del mateix. 
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- Negligència professional 

Es presenta referent a aquest concepte una mala gestió horaris i rutes de transport degut 

als següents motius: 

• Manca de comunicació entre Centres de Control d’Operació. 

• Manca de comunicació entre el Centre de Control d’Operació i la Delegació 

de Trànsit. 

• Manca de comunicació entre el Centre de Control de l’Operació i el centre 

de control portuari. 

• Manca de comunicació entre el Centre de Control de l’Operació i l’Autoritat 

Portuària o Terrestre corresponent en funció del territori. 

• Errors burocràtics en quant a la sol·licitud del transport. 

• Errors burocràtics en quant a permisos de transport i personal autoritzat. 

• Demora dels Organismes Administratius competents en el cas. 

• Imprudència de les màximes autoritats de l’operació en emetre 

autoritzacions sense el ple convenciment i seguretat de desarrollar la seva 

tasca com a responsable correctament. 

• Violació de la legislació vigent en quant al transport de mercaderies 

radioactives. 

Aquest tipus de desavinences i despropòsits poden desencadenar major nombre de 

desplaçaments i de mes distancia, ja que si aquestes rutes no es realitzen en dies 

laborables i a partir de les 22:00 o 23:00 hores poden desencadenar elevades despeses 

referents al transport i a un major temps invertit del necessari degut a la disponibilitat de 

vies fluides per l’autopista o autovia la qual s’estigui circulant. 

En el cas dels ports involucrats en el projecte (A Counya i Liverpool), aquests canvis sense 

marge de rectificació podrien produir un col·lapse en els pantanals i molls destinats a 

l’atracament, càrrega i descàrrega del material degut a la seva dubtosa disponibilitat a arrel 

de que altres tipus d’embarcació de diferents companyies transportistes hi fossin presents. 

 



  Pág. 139 

 

En ambdós casos, el nombre d’efectius policials podrien variar en funció de la disponibilitat 

del cos, malgrat que sempre existeix un nombre mínim d’assistents acordat també per la 

legislació corresponent.  

  

- Climatologia 

Es podria donar el cas que a les zones prèviament estudiades com als diferents districtes 

de Liverpool i Comunitats d’A Corunya i Castella i Lleó es produïssin nevades de forta 

intensitat que podrien col·lapsar les vies principals d’accés als diferents ports.  

També es pot dificultar el transport de les mercaderies en certs punts determinats de la via 

on prèviament han presentat problemes de logística i operativitat en cas de nevada d’alta 

intensitat com a Lleó, Zamora, Salamanca (on es situa la fàbrica d’elements combustibles), 

Valladolid i Soria.  

A Galícia podria arribar el desbordament de certes zones recreatives del port properes als 

pantanals on atraquen les embarcacions de la mercaderia radioactiva.  

A la Comunitat de Lleó les regions mes importants potencialment afectades serien La 

Bañeza, Benavente i Ponferrada. A Zamora, la pròpia capital es veuria afectada pel 

temporal amb importants bloqueigs de la carretera nacional N-630. 

A Valladolid, les localitats com Tudela i Tordesillas degut als seus escassos recursos en 

infraestructures a l’autovia A-62. Soria també patiria fortes nevades, paro no de tanta 

magnitud com les anteriorment esmentades. 
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6.2. Procediment d’actuació 

A continuació es marquen unes directrius tan administratives com d’acció per al compliment 

del pla d’actuació exposat amb anterioritat, permetent l’abordatge de cadascuna de les 

emergències minimitzant els danys tan a l’esser humà com a qualsevol infraestructura, la 

pròpia mercaderia transportada i el medi ambient on es pateix l’ execució directa de les 

maniobres pertinents. Les directrius genèriques per a tots els casos que es desarrollen a 

continuació son les següents: 

 

- Valoració inicial i primeres actuacions 

 

El procés inicial d’avaluació de l’accident serà el següent: 

 

1. Mentre només es disposi de l’informació inicial del transportisa o qualsevol altra 
font, des del Centre de Coordinació d’Informació es farà la primera valoració de la 
categoria de l’accident. 

2. Tan aviat com sigui possible, el responsable del grup d’intervenció (o del grup 
d’ordre) proper al lloc de l’accident confirmarà aquesta valoració amb el Centre 
d’Informació pertinent. 

3. Un cop feta l’avaluació inicial, el Centre d’Informació procedirà a la localització del 
Director del Pla per tal d’informar-lo i si s’escau activar el Pla Especial 
d’Emergències.  

4. S’informarà els possibles actuants i es recollirà tota l’informació que permeti 
confirmar o rectificar la valoració inicial. 

 

- Activació del Pla en ALERTA 

 

El Pla Especial es mantindrà en alerta mentre La situació es pugui solucionar amb els 

mitjans habituals de gestió d’emergències i l’afectació a La població sigui nul·La (categoria 

1) o reduïda (categoria 2), sempre que sigui suficient en aquest darrer cas l’actuació de La 

regió. Atès que es pot provocar l’alarma entre La població o es pot evolucionar a accidents 

de categoria superior, l’actuació del Pla Especial anirà encaminada a l’informació i el 

seguiment. Per tant, es comunica a tots els grups d’actuació i s’informa a les autoritats i 

institucions. 
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Principals actuacions: 

 

a. Mobilització dels bombers 
b. Control d’accessos al lloc de l’accident per part del grup d’ordre. 

 

c. Des del Centre d’Informació, difusió d’aquesta amb el pla de trucades 
previst, informant i “alertant” a: 

 

i. Coordinador del Grup d’Intervenció 
ii. Centre de coordinació del grup d’ordre 
iii. Entitat responsable de la via 
iv. Expedidor/receptor i empresa transportista 
v. Ajuntaments de les regions o municipis propers 
vi. Consell Assessor 
vii. Gabinet d’Informació 
viii. Altres entitats i/o organismes que puguin resultar d’interès 

 

Si es considera oportú, d’acord amb el Director del Pla es comunicarà l’accident als mitjans 

de comunicació social. 

 

- Activació del Pla en EMERGÈNCIA 

 

Davant d’un accident de categoria 2 en què el PAR sigui insuficient o inexistent, i sempre 

en cas d’accident de categoria 3, el Pla Especial s’activarà en EMERGÈNCIA. El nivell de 

desposta el determinarà el Director del Pla segons l’accident i la seva possible evolució. 

 

L’activació del pla en EMERGÈNCIA implica les primeres actuacions següents: 

 

i. Mobilització immediata dels bombers, en primera sortida completa per a 
accident amb mercaderies perilloses, i tenint en compte les condicions 
meteorològiques subministrades pel Centre d’Informació corresponent. 

ii. Control d’accessos al lloc de l’accident per part del grup d’ordre. 
iii. Des del Centre d’Informació, difusió d’aquesta amb el pla de trucades previst i 

actuacions segons l’informació. 
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Recollida: 

 

� Confirmació de la sortida dels Bombers, subministrant les dades meteorològiques 
instantànies. 

� Avís a la resta de grups d’actuació, Consell Assessor i Gabinet d’informació. 
� Primera estimació de La zona afectada i confirmar l’activació dels PARs de les 

regions afectades. 
� Entitat responsable de la via. 
� Expedidor/receptor i empresa transportista. 
� Recollida i transmissió de l’informació meteorològica. 
� Alertar altres entitats integrades en l’estructura del pla. 
� Informar els elements vulnerables propers, incloent les entitats gestores d’altres vies 

de comunicació properes. 
� Seguiment de l’emergència. 

 

Les trucades es realitzaran en paral·lel en la mesura que sigui possible. 

 

- Primeres Actuacions 

 

Les missions a realitzar en els primers moments, seran les següents: 

 

a) Grup d’Intervenció 

 

i. Establir contacte amb el conductor o ajudant pel cas d’accident per carretera o 
amb el maquinista o cap de tren per accidents per ferrocarril per aconseguir 
d’aquests la carta de “porte” i la fitxa de seguretat de la substància transportada. 

ii. Establir el Centre de Comandament Avançat. 
iii. Combatre l’accident. 
iv. Rescatar i traslladar els ferits fins a l’Àrea Sanitària. 
v. Controlar els accessos, en un primer moment, en absència del grup d’ordre. 
vi. Coordinar els recursos disponibles. 
vii. Mobilitzar els recursos disponibles. 
viii. Mobilitzar els recursos més immediats per a l’emergència. 
ix. Avaluar la situació i informar al Centre d’Informació 
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b) Grup d’ordre 

 

ii. Senyalització 
iii. Control d’accessos al lloc de l’accident. 
iv. Ordenació i regulació del trànsit de les vies afectades i properes. 

 

- Control d’accessos 

 

Té com a objectiu controlar les entrades i les sortides de persones i vehicles de la zona 

d’emergència. Amb aquest control es pretén: 

 

1. Facilitar l’entrada i sortida dels Grups d’Actuació tant a la zona d’intervenció com a 
La d’alerta. 

2. Establir el control del trànsit i disposició dels vehicles dels diferents grups que 
arriben al CCA, Aixa com de l’Àrea Sanitària, especialment la zona d’aparcament i 
la d’ambulàncies. 

3. Evitar danys a les persones i vehicles. 
4. Evitar fonts d’ignició potencials per al cas de fuites de gasos inflamables. 
5. Minimitzar l’efecte de l’accident sobre la normalitat del trànsit i la seguretat viària. 

 

L’aplicació d’aquesta mesura implica els desviaments i el control del trànsit en la zona 

afectada, i és bàsicament, responsabilitat del Grup d’Ordre, d’acord amb el seu pla 

d’actuació. 

 

- Confinament 

 

Aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis o en 

altres edificis, de tal forma que quedi protegida. És la mesura de protecció general 

immediata més senzilla d’aplicar i més recomanable, sempre que es disposi de 

construccions sòlides. 

La decisió de confinament de la població la prendrà, el Director del Pla, un cop analitzades 

les diverses possibilitats existents (entre altres, la de procedir a l’evacuació). En cas 

d’urgència la decisió podrà ser presa pel coordinador del CCA o el Director del Pla 

d’Actuació Regional. 
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L’ordre de confinament, donada pel Director del Pla, l’executarà el Grup d’Ordre i la 

coordinarà el Coordinador del CCA a l’entorn immediat i el Director del PAR en altres 

zones. 

 

- Evacuació i allotjament 

 

Aquestes mesures consistiesen en les accions encaminades a traslladar la població de les 

zones de més risc i el seu allotjament adient en llocs segurs. Per a una evacuació 

adequada cal desposar de proa temps i dels mitjans suficients per fer-la amb calma. 

Altrament, pot resultar una exposició de la població a un risc superior que l’inicial. 

Els diversos plans d’actuació regionals han de preveure la determinació de les zones 

poblades més exposades, els seus mecanismes d’avís, alerta, i informació, les seves vies 

d’evacuació i els llocs adients d’allotjament en cas d’evacuació. 

La decisió d’evacuar i allotjar la població la prendrà el Director del Pla Especial 

d’Emergència d’acord amb l’alcalde/s del/s municipi/s o governador de la regió 

corresponent. En cas d’urgència, la decisió podrà ser presa pel coordinador del CCA o el 

Director del Pla d’actuació regional. L’execució de l’evacuació serà feta pel Grup d’Ordre 

sota la coordinació del CCA en l’entorn immediat i del CECOPAL a altres zones (només per 

a categoria 3). 

 

- Informació a La població durant La situació d’emergència 

Una comunicació correcta en la forma i en el temps és de capital importància per al 

desenvolupament del Pla d’Emergència. Aquesta comunicació la podem desglossar en 

l’avís en el moment de l’emergència i en la informació durant l’emergència. 

Els principals objectius que es pretenen aconseguir amb els avisos i la informació a la 

població són els següents: 

 

� Alertar i informar la població. 
� Assegurar l’autoprotecció. 
� Mitigar les conseqüències de l’accident. 

 

 



  Pág. 145 

 

L’informació procedent del Director del Pla haurà d’ajustar-se a pautes preestablertes per a 

cada situació incidental i segons el tipus de notificació que s’emeti (consell, ordre, etc…). El 

Gabinet d’Informació difondrà als mitjans de comunicació social, ràdio, TV, etc., les notícies 

que el Director del pla consideri oportunes. 

 

Aquesta informació haurà de ser concisa i adequada al moment i a la gravetat de 

l’emergència o incident. 

 

El nivell d’informació per a la població dependrà de la gravetat de l’emergència o de 

l’incident i de la seva finalitat concreta. La transmissió podrà fer-se per algun dels mitjans 

següents: 

 

� Emissores de ràdio 
� Megafonia fixa 
� Policia Local, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil, Merseyside 

Police, Guàrdia Portuària, amb cotxes de patrulla i megafonia mòbil. 

 

L’atenció, rescat i reparacions dels embalatges, juntament amb l’atenció medica de les 

persones, s’ha de realitzar amb un monitoreig constant de les emissions que es produeixen 

i el control en tot moment del temps d’exposició si fos el cas.  

També s’ha de restringir el temps de treball i amb equipació especialitzada que es detalla a 

continuació: 

� Bussos. 

� Funda per a cobriment del cap. 

� Funda per a cobriment de calçat. 

� Guants. 

� Calçat de seguretat. 

� Vestits d’aïllament. 

� Ulleres contra radiació beta. 
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Els guants poden ser de cirurgia, de coto, de nitril i especials. Els de cirurgià es fan servir 

sols, mentre que els de coto es poden utilitzar juntament amb altres, en contacte amb la 

mà. A vegades es podria aconsellar doble guant de cirurgià, a causa de la seva fragilitat. 

La funda per al cobriment de calçat pot ser de tela o de goma. 

Els bussos poden ser de poliester, de coto, de polietilè o de PVC. Els dos últims són 

impermeables. En ocasions pot imperar l’us de roba interior per sota del bus, o be roba de 

treball. 

La funda per al cobriment del cap acostuma a ser amb tancament de velcro. 

El caçat de seguretat, a mes de què estigui adequadament homologat per l’us concret, es 

necessari que sigui rentable. 

El vestit aïllant del medi ambient es un vestit complert impermeable, composat de guants, 

funda pel cobriment del calçat incorporat, sistema de doble cremallera, capçal de visió 

panoràmica, sistema de subministrament d’aire i vàlvules de sortida i entrada d’aire. Per 

posar-se el vestit es necessita ajuda d’una altra persona. 

 

6.2.1. Transport Marítim 

• Terrorisme 

El Sistema de radar de Salvament Marítim localitza l’embarcació a uns 10 km de distancia 

on pot Fer una primera comprovació del tipus d’embarcació i de la seva ruta en aquell 

moment. Si en un període de 10 min (s’apropa l’embarcació a aproximadament 6 km, 

velocitat del vaixell a 22 nusos) no hi ha resposta per part de l’embarcació sospitosa o des 

del centre de comunicació del port més proper es procedeix a informar per comunicació de 

ràdio interna a l’embarcació mes propera on hi ha el personal especialitzat en la matèria de 

l’apropament sospitós d’una embarcació petrolera o de tipus recreacional perquè tant 

aquests com el vaixell que transporta els embalatges redueixin la velocitat de creuer (de 15 

a 10 nusos) i permeti tindre major marge d’actuació i maniobra per part de les autoritats. 

A una distància prudencial amb suficient visibilitat per a veure l’embarcacio en condicions 

(al voltant d’uns 200 m per megafonia s’avisa a l’embarcacio sospitosa de què s’identifiqui, 

aleshores es previsible que les llanxes o embarcacions rapides iniciin un atac de defensa i 

contenció envers les autoritats perquè pugui seguir avançant el vaixell que transporta la 

carrega explosiva o vaixell de GLP. 
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Tal com s’ha esmentat amb anterioritat, si l’equip d’assedi del grup terrorista es sofisticat 

podrien aconseguir el seu proposit, el de fer col·lisionar l’embarcacio contra el vaixell 

contenidor que transporta els embalatges. 

Si l’atac es produís dins del port el temps reaccio es menor degut a que no hi ha una 

comunicació directe entre el comboi anclat i el centre de comunicació, tot i aixi es 

desplaçarien les forces d’ordre portuari fins a lloc dels fets. D’aquesta manera un cop 

produit el xoc, la base de control immediatament hauria d’avisar als bombers que 

accedissin a traves del port tant per aigua com terra. 

Aquesta mateixa central de comunicacions, a traves de la seva visió dels fets o mitjançant 

comunicació directa per radio amb algun membre de Salvament Marítim o de la Policia 

Portuària de Merseyside (en el cas del Port de Liverpool) i la transmissió d’alarma a la 

perifèria de l’accident per a tota la resta d’embarcacions que estiguin en disposició de 

navegar. 

Tant si fos el personal involucrat en l’àrea dels fets com la base de control hauria d’informar 

al Director Tècnic de la localització de l’accident; en funció de la zona que s’hagi produït, 

informar sobre l’estat de les embarcacions, tal com s’ha descrit en el punt 6, la coneixença 

de l’existència de víctimes, de les condicions meteorològiques que s’estiguin donant o es 

puguin donar en properes hores i de forma primordial, s’ha d’haver establert prèvia 

comunicació amb les empreses que distribueixen cadascun dels productes involucrats 

(Empresa petrolífera, Westinghouse i ENUSA depenent de la localització). 

En aquest cas s’analitza el tipus d’emergència que es troba present i es determina el grau 

de prioritat d’atenció a través de taules com les que es mostren a continuació, elaborats pel 

mateix Coordinador del Centre de Comandament Avançat. 

 

Afectació Població Nivell Activació Escenari Succés 

Itinerant Nuclis 

fixos 

Cat. Sit. 

PAR Pla General 

Tipu

s 

Extrem Accident SI SI 3 3 Emergènci

a 

Emergència 5 

Moderat Accident Si NO 3 3 Emergènci

a 

Alerta 

Emergència 

2 

Taula 5.- Avaluació ràpida del succés segons el Pla d’Actuació establert. Font: El·laboració pròpia, 2010. 
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Un cop el Coordinador del Centre de Control Avançat facilita l’informe resum pertinent al 

Director Tècnic, aquest comunica al Gabinet d’Informació la situació per a que li transmeti 

al Director del Pla Especial (General) d’Actuació. 

En aquest cas al ser el tipus d’accident de major caràcter de risc i d’emergència, el 

procediment d’actuació directe s’elabora de la següent manera, un cop decretat pel Director 

del Pla l’estat d’Emergència en aquest cas: 

- Informació de caire preventiu: Mitjans de comunicació visuals i radiodifusió a traves 

de comunicats donats a traves del Ministeri d’Interior i del Governador del Comtat 

de Merseyside. 

- Control dels accessos a l’entorn de la zona afectada: Mitjançant prèvia coordinació 

dels Grups d’Actuació, Sanitaris, d’Ordre i primordialment el Logístic. Aquest ultim té 

un pes especific alhora de transportar tota la resta de mitjans al lloc dels fets i la 

posterior reestructuració de la totalitat dels serveis. 

- Primeres atencions als grups crítics de població que estan dins de la Zona 

d’Actuació: Guàrdia portuària, tripulants de les embarcacions que es pugui accedir 

Tant al port com al moll, operaris de grues de les immediateses dels pantanals i 

molls,etc. 

- Immediata activació del sistema de sirenes i megafonia alertant de l’explosió i de la 

localització d’aquesta. 

- Informa cio mitjançant consells de protecció a continuació dels previs realitzats en 

cas de demora d’actuació per part dels organismes oficials de les empreses 

involucrades i d’ordre. 

- Activació de tot el sistema sanitari: Es tracta del desplegament d’ambulàncies i 

personal especialitzat en tractament radiològic i de cremades per a poder Minimitzar 

el nombre d’ingressos a hospitals i obtindre una major i ràpida assistència “in situ”. 
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• Negligència professional 

En aquest apartat es contempla la pèrdua dels embalatges al fons de l’oceà o a les 

proximitats del port i de la precipitació dels mateixos a terra ferma en el mateix port mentre 

es procedia al carregament de l’embarcació. Com en ambdós casos el risc de víctimes 

humanes es minsa, l’avaluació de l'incident és de menor magnitud en quant a vulnerabilitat, 

paro no en recursos, ja que el desconeixement de si hi ha alguna fuita de combustible 

nuclear podria causar accidents indirectes provocats per l’emissió del contingut de 

l’embalatge. 

 

Afectació Població Nivell Activació Escenari Succés 

Itinerant Nuclis 

fixos 

Cat. Sit. 

PAR Pla General 

Tipu

s 

Extrem Incident SI NO 2 2 Emergènci

a 

Emergènci

a 

3 

Moderat Incident NO NO 1 0 Alerta Alerta 2 

Taula 6.- Avaluació ràpida del succés segons el Pla d’Actuació establert. Font: El·laboració pròpia, 2010. 

 

En el primer cas, els apartats que es veurien modificats respecte les accions 

desenvolupades en ofensives terroristes en què hi prioritza l’evacuació dels embalatges 

que encara queden en el magatzem de l’embarcació i la posterior recuperació dels 

mateixos precipitats al fons de l’oceà. 

Per a la recuperació de les mercaderies en territori del Regne Unit es de vital importància la 

coordinació entre l’empresa robòtica en terreny subaquàtic (R.O.V. Technologies Inc. I 

ACSA) i el grup d’ordre Port of Liverpool Police Force. Mentre que si la recuperació 

s’hagués d’efectuar en territori espanyol, aquesta coordinació hauria d’estar ben formada 

amb l’empresa Subsea 7, encarregada de col·laborar amb diferents universitats del país i 

part d’Europa en la construcció dels models per a posterior us (UPC, UIB, UNTA) i amb el 

grup logístic on hi col·labora també activament l’empresa ABB i ABGAM (Figura 41). 
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Matí i tarda s’efectuen rotacions en els llocs de comandament del transbordador i cada matí 

es realitzarien reunions de coordinació pel mati, al arribar al transbordador i per la tarda 

abans de partir. Això permetria fer un balanç, informar als recent arribats del 

desenvolupament de les operacions i, sobretot, establir el mètode a seguir per a optimitzar 

l’explotació dels mitjans. 

 

 

 

Figura 41.- Detall del robot submarí tipus buscador dels embalatges. Font: AUSS Catalog , 2010. 
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Aquests robots submarins s’encarreguen primer de la localització exacte dels embalatges 

mitjançant una tècnica que podria permetre afinar la recerca a traves d’uns registradors que 

portarien els embalatges. Aquests també permeten realitzar un anàlisi de l’entorn submarí 

per a conèixer la naturalesa dels fons, el seu relleu i permet obtindre dades sobre el corrent 

i visibilitat. 

També permet seguir l’evolució de l’embalatge, del seu deteriorament si es dongués el cas i 

de si hi ha enfonsament d’aquest en el mateix fons. Malgrat que a grans profunditats i en 

llocs aïllats la corrent es pràcticament nul·la, però aquest factor pot modificar molt altres 

variables com la visibilitat. 

Es poden localitzar gracies a un sistema de localització portàtil que consisteix a reconèixer 

els senyals emesos per emissors acústics que envien d’una forma continua un senyal en 

una freqüència i cadència de repetició donada (pingers). 

L’emissor s’activa nomes entra en contacte en l’aigua i ha d’estar actiu com a mínim durant 

30 dies. Amb ajuda d’una antena omnidireccional es pot definir acuradament la zona 

d’actuació. Al ser poc conegudes la naturalesa dels fons, la localització dels embalatges 

esta sotmesa a possibles reflexions de les ones sonores emeses i d’eventuals ecos 

secundaris. 

Quan ja es te situat el carregament es col·loquen estratègicament els hidròfons i les boies 

respectives per a transmetre informacions relatives a la seva posició o als senyals 

percebudes (Figura 42). Un algoritme de tractament en temps diferit, integra el conjunt de 

les dades per a seguidament determinar una posició absoluta. Els resultats provenen dels 

càlculs de triangulació, basats entre altres paràmetres en el temps de propagació dels 

senyals acústics. Per a que aquest desenvolupament sigui eficaç, s’ha de disposar d’una 

zona a triangular. 
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Figura 42.- Esquema d’hidròfons i boies per a la recerca d’embalatges. Font: AUSS Catalog , 2010. 

Un cop localitzat amb exactitud ja es manipula l’embalatge amb ajuda dels vaixells de 

rescat i recuperació amb un braç en forma de suport amb cablejat de longitud precisada per 

a cada cas (la majoria d’aquests muntats a Brest). 

Si es donés el cas de què algun dels embalatges recuperats havés sofert alguna esquerda i 

el producte estigues exposat a l’exterior, seria necessari la seva immediata soldadura en el 

mateix lloc dels fets, en una zona degudament acondicionada per a realitzar la reparació de 

l’embalatge; des de l’interior del vaixell o des de l’aigua. 

El primer criteri de protecció es evitar la dispersió de contaminants. No sempre pot ser 

possible i en tot cas es necessària la consideració de la contaminació superficial per a 

intervencions de descontaminació. 

 

• Climatologia 

A diferència dels altres apartats, en aquest les tasques de rescat tant del personal com de 

la mercaderia depenen exclusivament de les condicions meteorològiques en el lloc dels 

fets; en la majoria dels casos, fins que el temporal no amaina o deixa de produir-se, no es 

poden efectuar les manobres corresponents d’actuació. 
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Aquest fet comporta que si es produeix el bolcament dels camions o vessaments de les 

baines de combustible hi ha una situació de perill que no esta controlada de la mateixa 

manera que amb el cas anterior per exemple. 

 

Afectació Població Nivell Activació Escenar
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NO NO 1 0 Alerta Alerta 2 

Taula 7.- Avaluació ràpida del succés segons el Pla d’Actuació establert. Font: El·laboració propia , 2010. 

En cas de què es produís una alteració de la mar per qualsevol moviment sísmic, el Servei 

Meteorològic de la zona del port en qüestió avisaria primerament al Coordinador del Centre 

de Control per a poder desplegar mitjançant comunicació per radio l’equip logístic del port i 

d’ordre per a procedir de forma immediata a la immobilització de l’embarcació ancorada als 

pantanals a l’espera de la fi del terratrèmol. 

 

Figura 43.- Estructura organitzativa concreta del pla d’actuació en la vessant climatològica marítima. Font: 

El·laboració propia , 2010. 
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Havent-hi la possibilitat de la coneixença el moviment sísmic amb temps d’antelació 

suficient s’ordenaria als mateixos òrgans citats amb anterioritat per a procedir a la 

descarrega del contingut de mercaderia radioactiva a un emplaçament de contenció o 

magatzem en el mateix port, allunyat dels molls, per a protegir aquest del possible temporal 

o terratrèmol. 

Si el fenomen climàtic fos de major envergadura, que no fossin les autoritats del municipi i 

del comtat implicat capaces de neutralitzar la pertorbació a la que l’embarcació esta 

sotmesa, aleshores seria imprescindible informar al Director Tècnic, i aquest al Consell 

Assessor per a aprofundir en l’anàlisi i esperar a una actuació mes segura un cop passat el 

mal temps; així doncs elaborant una estratègia dins del pla més efectiva i segura.  

Malgrat que els danys inicials serien majors en quant a les estructures dels ports, logística i 

possibles danys en els bultos transportats en la part externa del xassís de l’embalatge. 
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6.2.2. Transport Terrestre 

• Terrorisme 

En quant al transport per a carretera, els atemptats que es poden produir i els assalts 

poden condicionar un mitja que en l’apartat marítim no hi era present, el transport de 

mercaderies per via ferroviària. 

A la localitat de Salwick i Ascó concretament es troben en aquesta situació; en el primer 

cas, les vies adjacents a tot el recinte de Westinghouse formen part d’una xarxa gestionada 

per la Northern Rail, encarregada del transport de passatgers en ferrocarril i una xarxa 

especial de rodalies pels treballadors de la companyia BNFL.. 

En el primer supòsit d’escenari extrem, aquest tram de la via localitzat quedaria inhabilitat, 

el servei d’ordre de la localitat de Fylde seria l’encarregat d’informar per radio a l’estació 

Kirkham and Wesham en primera instància i aquesta a la torre de control a Preston, on es 

l’inici de la via i existeix contacte amb totes les altres estacions que hi fa servei aquesta via 

(fins a Blackpool). 

Northen Rail informaria de l’estat de la via i de la situació de l’accident conjuntament amb 

Merseyside Police al Departament de Transport i aquest al Consell de Governació (Home 

Office), que de forma provisional actuaria segons les lleis establertes contra el terrorisme 

en el Anti-Terrorist Act aprovat al 2008. 

Mentre es dugui a terme el restabliment de la línia hi haure disponibles altres tipus de 

transport com autobus de línia regular i autocars destinats al transport dels serveis de 

logística i propis empleats de l’empresa pel seu desplaçament. 

En aquesta situació la funció del Coordinador del pla es de vital importància degut a que es 

pot donar el cas de què hi hagi dues situacions d’emergència que precisin ser ateses amb 

rapidesa, així doncs es important que la protecció radiològica es dugui a terme en un radi 

major del que caldria en altres circumstàncies (Figura 44). 
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Figura 44.- Radi de seguretat per actuació dels mitjans desplegats en primera instància (línia verda). Font: 

El·laboració propia i Google Maps , 2010. 

 

Un cop s’hagi obtingut informació sobre les emissions sofertes, s’avaluara en segona 

instància si es prescindible l’us d’equipatge de protecció en les zones d’Alerta i intervenció 

en les zones viaries mes allunyades al focus de l’explosió. 

En el cas d’Ascó es semblant en quan a la localització d’una via de ferrocarril, on 

funcionaria amb el mateix protocol d’actuació, però entre les localitats de Flix i Mora La 

Nova. 

Addicionalment es podria veure afectat part de la carretera C-12 i del riu Ebre, ja que 

aquest és aprofitat per a la refrigeració de la Central Nuclear Ascó II. En aquest cas els 

grups d’especial rellevància en l’intervenció immediat son: 

- Grup Logistic (Departament de Transport Regne Unit i Dirección General de 

Tráfico): Gestió del trànsit 

- Grup d’Ordre (Merseyside Police, Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra): Organització 

Civil. 

- Grup Sanitari: Assistència en el lloc dels fets. 
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Un cop s’inicii l’estudi de recursos i La recuperació d’aquests han d’estar presents: 

- Grup de Medi Ambient: Anàlisi del riu i entorn, avaluació de la flora i fauna. 

- Grup Logístic: Mobilització equip de diagnosi sanitària i ambiental, trasllat de 

personal sa i estalvi a les seves demarcacions.  

- Grup d’Ordre 

En la situació que patiria Juzbado seria similar a la d’Ascó II en quant al desplegament 

logístic degut als danys provocats a la Carretera de Juzbado a Ledesma, on quedaria una 

zona considerable destruïda per l’explosio en l’escenari extrem. 

 

• Negligència professional 

En la cessió d’infraestructures i precipitació del material a transportar en el procés de 

càrrega i descàrrega, el pla d’actuació a realitzar seria únicament la coordinació logística de 

l’empresa transportadora ETSA amb suport dels serveis del comtat, regió o municipi per a 

inmobilitzar la càrrega i sotmetre-la a diferents assaigs d’estructura del material dels 

embalatges. 

Així doncs el pla d’actuació es veuria reduït a nivells minces on no seria d’una gran 

rellevància com per a l’ús d’un pla d’actuació a nivell comarcal ni molt menys estatal. 

En el transcurs del transport dels embalatges caldria de forma addicional la coordinació de 

mitjans d’ordre com les autoritats de trànsit per a gestionar el mateix,  i el grup logístic de 

l’empresa transportadora per a inmobilitzar el vehicle accidentat i traslladar la mercaderia 

radioactiva a posterior anàlisi juntament amb l’embalatge.  
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• Climatología 

Aquest apartat estaria dins de la mateixa tesitura que en el cas que el transport es produís 

per via marítima. Tot i així en localitats de pas entre Springfields i Liverpool i d’A Corunya a 

Ascó, es de vital importància de què si es produeixen nevades que impedeixen el transport 

dels embalatges, la coneixença de la prediccio meteorològica pels dies i hores establerts 

per a realitzar el transport.  

Així doncs, des dels centres de control de les fàbriques de processat o Central Nuclear, han 

d’estar en contacte permanent amb els serveis meteorològics del sector, tant Met Office, 

AEMET com Meteocat. 

Així doncs si fos necessària la neteja de les vies de comunicació, cada regió s’encarregara 

de la neteja de la seva zona. Si La situació s’agreugés, el Centre de Control Avançat 

proporcionaria mitjançant comunicació per radiofreqüència altres llevaneus de diferents 

províncies, regions i municipis per minimitzar el risc i efectuaria un repartiment de tasques 

de forma homogènia i equitativa.  
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7. Termini del projecte 

Per a la relaització d’aquest projecte considerant l’actual legislació i normativa, corresponen 

 7 fases com les més rellevants que engloben la resta del procés, que es descriuen a 

continuació: 

[A] Brainstorming d’escenaris del Gavinet Assessor 

En aquesta fase, els membres del Gavinet Assessor es dediquen a realitzar una posada en 

comú de totes les situacions que es podrien donar valorant els condicionants de l’entorn on 

en cada moment es localitzi el combustible nuclear a transportar. 

Temps aproximat de la fase: 5 dies 

[B] Confecció del Pla d’Actuació 

Amb la contemplació de la normativa i legislació vigent, s’adapta a les necessitats alhora 

que s’el·laboren els possibles escenaris a contemplar en el transport del combustible 

nuclear. 

Temps aproximat de la fase: 110 dies 

[C] Aprovació dels escenaris per part del Gavinet Assessor 

Temps aproximat de la fase: 1 dia 

[D] Presentació i aprovació del Pla d’Actuació 

Aquí el Gavinet Assessor, mitjantçant un representant d’aquest, exposa els arguments 

pertinents al Director del futur Pla d’Actuació de forma breu, pautada i entenedora . De 

forma individual, el Director avaluarà de forma objectiva el Pla o Protocol establert pel seu 

Ganivet Assessor. 

Temps aproximat de la fase: 4 dies 

[E] Elecció d’escenaris a desenvolupar a simulació pel Director del Pla d’Actuació 

Es tracta d’una nova posada en comú per a del·liberar sobre els escenaris exposats 

anteriorment, però ara de forma conjunta amb el Director del Pla d’Actuació. 

Temps aproximat de la fase: 24 dies 
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[F] Estudi dels escenaris possibles per a accidents de transport nuclear 

Aquesta és la fase de major cos del projecte, on s’engloba: 

� L’el·laboració d’informes del transport de combustible radioactiu per carretera i en 

àmbit marítim. 

� La disposició dels escenaris on es duran a terme la simulació de les situacions 

plantejades en els informes. 

� Localització dels Centres de Control Avançats (CCA). 

� La regulació convenient dels protocols de comunicació i transferència de dades dels 

CCA. 

� L’acondicionament territorial i climatològic de les zones d’assaig i simulació 

� Facilitar la disposició dels Serveis d’Intervenció; aquests són els Serveis d’Ordre, 

Logístics, Sanitaris, Control Ambiental i d’Intervenció. També s’ha d’incloure la resta 

de personal. 

� La pròpia simulació en totes les condicions regides en els informes redactats. 

� L’avaluació dels resultats dels simulacres. 

Temps aproximat de la fase: 438 dies 

[G] Implantació del Pla d’Actuació 

En aquest cas es tracta de la posada en normalitat dels escenaris utilitzats en les múltiples 

simulacions i de la formalització dels documents desenvolupats en la fase d’estudi i de 

desenvolupament del Pla d’Actuació, essent vinculants amb la legislació vinent i aprovat per 

la Comunitat Europea i el Govern Britànic. 

Temps aproximat de la fase: 70 dies 

Així doncs la totalitat del projecte té una durada de 652 dies. De forma més entenedora es 

veu representada en el Diagrama de Gantt que s’il·lustra a continuació (Gràfic 12). 
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Gràfic 12 .- Diagrama de Gantt simplificat amb les 7 fases principals del projecte. Font: El·laboració propia , 2010. 
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8. Anàlisi Econòmica 

Els costos econòmics del projecte s’han desglossat en dues vertents: 

� Costos relacionats amb la confecció del Pla d’Actuació (Costos del Protocol) 

En aquest cas es tindrà en comte les etapes de confecció dels escenaris, realització 

d’informes i de la materialització del Pla d’Actuació; també es té en consideració els costos 

de personal implicat en tot l’estudi i material emprat pel mateix, juntament amb els mitjans 

de transport pertinents. 

� Costos relacionats amb la simulació per executar el Pla d’Actuació (Costos de 

Simulació) 

Per altra banda en aquí s’inclou exclusivament el personal emprat en la simulació 

(Disponibilitat dels Serveis d’Intervenció), de components comunicatius i elèctrics que es 

precisin. Juntament, es tindrà en comte les pèrdues ocasionades per l’acondicionament de 

les vies de transport, on part de l’activitat econòmica del pais es veuria afectada en un 10% 

de la despesa total. 

 

8.1. Costos del Protocol 

El gruix de costos en aquest apartat (correspon a gairebé un 60% de les despeses) va 

dirigit a la realització dels informes de situació de les zones de pas pel transport del 

combustible radioactiu. En aquest apartat és on el lloguer de maquinària i instrumentació es 

fa patent;  tot el que està relacionat a l’estudi oceanogràfic, geològic, químics sobre 

propietats de l’aigua dels rius propers i pobles costers, control atmosfèric d’emisions de la 

Central Nuclear d’Ascó II i de la fàbrica de components combustibles a Juzgado, igualment 

a Springfields i al Port de Liverpool fan que la xifra s’elevi fins als 10 milions d’euros. Cada 

sector treballarà en àmbit estatal i de forma trimestral es reuniran tots els membres 

implicats en l’estudi (tal com s’especifica a la Taula 8). 
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Taula 8 .- Costos de Protocol. Font: El·laboració propia , 2010. 
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8.2. Costos del Simulacre 

En aquesta altra vertent de l’anàlisi econòmic intervé un major nombre de personal 

especialitzat i major nombre i diversa maquinària per a realitzar els simulacres controlats, 

que seràn les situacions sofertes en quan el Pla d’Actuació s’hagi de du a terme en situació 

real. 

Cal fer esment del lloguer de vehícles especials (helicopters, robots d’exploració i rescat, 

embarcacions pesants i vehícles pesants) són el gruix econòmic en aquest apartat i gairebé 

la totalitat de les despeses (signifiquen un 97% dels costos). 

En aquest apartat també estan inclosos els conceptes que s’engloben dins de les pèrdues 

conseqüents, tals com despeses de salvament, costos de neteja, danys i bens ens els 4 

dies que es té a disposició i s’acondiciona el terreny pels simulacres pertinents (referenciat 

en el l’apartat 7).   

Cal ressaltar que els honoraris del personal militar i especialistes sol·licitat inclou el material 

necessari per a l’intervenció en cada cas del simulacre. 
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Taula 9.- Costos del simulacre. Font: El·laboració propia , 2010.
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8.3. Costos totals 

 

Taula 10.- Costos de personal, maquinària i vehícles. Font: El·laboració propia , 2010. 
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Taula 11.- Costos elèctrics i suministres, amb els resultat final de l’exercisi. Font: El·laboració propia , 2010.
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9. Impacte Ambiental 

En aquest cas l’anàlisi ambiental del projecte es creu que no es rellevant en quant al pla d’actuació, 

però si durant la simulació, i l’operació logística de transport en el cas de què es patis contaminació 

radioactiva a arrel dels accidents produïts, que estan detallats anteriorment. 

Així doncs es realitza una primera anàlisi d’impacte ambiental enfocat a les emissions de CO2 pel cas 

del transport del combustible ja elaborat i posteriorment l’estudi de les emissions radiològiques 

possibles en el medi. 

9.1. Emissions de CO2 

9.1.1. Combustible: Etapa Springfields – Juzbado 

Els transports dels òxids d’urani (UO2) des de Springfields a la fabrica de Juzbado plantejava dues 

possibilitats: per carretera travessant el Canal de la Manega, o per vaixell fins al port d’ A Corunya. De 

les dues s’ha escollit la via marítima, per ser la que menys emissions de CO2 genera.  

L’existència d’una seu ETSA (Express Truck, SA), l’empresa dedicada al transport de materials 

radioactius d’ENUSA, al Port d’A Corunya, indiquen que La ruta Springfields – Liverpool (carretera), 

Liverpool – A Corunya (vaixell) i, finalment, A Corunya – Juzbado (carretera), era la més probable. 

S’han considerat 10 viatges, ja que cal tenir en compte les emissions del transport de retorn que, per 

La naturalesa de La carrega, ha de tornar buit (Taula sghdfg). 

De les dades dels informes del CSN, i el Instituto Español de Comercio Exterior, s’ha determinat que 

es necessiten un mínim de 5 viatges per traslladar les 75 tones de combustible d’una càrrega 

completa. 

Els camions en els quals es fa el transport es suposa que son els mateixos que en el cas del transport 

de U3O8: camions de 25 m de llargada i 60 tones de capacitat de càrrega, amb el que es dona un altra 

escenari favorable a l’indústria nuclear, ja que aquesta opció minimitza la quantitat de transports a 

realitzar. 

S’ha calculat un 90% de carrega (valor molt superior al que es considera habitualment que oscil·la 

entorn al 70%) arrodonint la xifra a l’alça, tant en viatges com en emissions. Els càlculs parteixen de 

les dades del CSN ja que, independentment de La data concreta, ofereixen informació sobre les 

pautes habituals de comerç (Taula 12). 
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Taula 12.- Desplaçaments i emissions dels camions d’Express Truck S.A. Font: Express Truck S.A. , 2010. 

El total de tones de CO2 emeses en les diverses etapes de trasllat del combustible ja elaborat es de 

5.09 t. 

9.1.2. Combustible: Etapa Juzbado – Ascó 

Les barres de combustibles de les tres recàrregues no es transporten en un únic viatge. El detall dels 

transports dels informes del CSN indiquen la quantitat d’unitats combustibles fresques (UCF) 

traslladades (Taula 13).  

 

Taula 13.- Desplaçaments i emissions dels camions d’Express Truck S.A. Font: Express Truck S.A. , 2010. 

En aquest quadre torna a reflectir-se l’absència de dades de La recarrega del 2003, s’ha optat per a 

treballar sobre les xifres existents, ja que el mes important son les emissions de CO2 de l’etapa, no el 

moment en què es produeixen. Així doncs s’emeten 4.702 t de CO2 emeses en les etapes. Però tenint 

en comte que els transports han de retornar buits per lla naturalesa de la càrrega, serien 9.403 t. 
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9.2. Emissions radiològiques 

En aquesta secció l’anàlisi d’emissions possibles en els embalatges en cas de què quedin exposats a 

l’aire lliure, es realitzaran contrastant les emissions actuals amb la dosi efectiva permesa. 

Aquesta es la suma ponderada de dosis equivalents en els teixits i òrgans del cos procedents 

d’irradiacions internes i externes. En La Unió Europea, la Directiva 96/29/EURATOM limita la dosi 

efectiva per a treballadors exposats a 100 mSv durant un període de cinc anys consecutius, amb una 

dosi efectiva màxima de 50 mSv en qualsevol any, existint altres límits concrets de dosi equivalent en 

determinades zones del cos, com el cristal·lí, La pell o les extremitats, a més dels límits concrets per a 

dones embarassades o lactants. Per a membres del públic, el límit de dosi efectiva és de 1 mSv per 

any, encara que en circumstàncies especials pot permètre’s un valor de dosi efectiva més elevat en 

un únic any, sempre que no es sobrepassi 5 mSv en cinc anys consecutius. 

A continuació es mostren les dades d’emissió facilitades pel CSN sobre el tipus d’embalatges de la 

mercaderia transportada i les baines del combustible nuclear emprat a la Central Nuclear d’Ascó II 

mostrades a la Taula 14. 

 

Taula 14.- Valors d’emissió radiològica d’una baina de combustible nuclear. Font: Base de dades ETSEIB , 2008. 

En el cas que hi hagués pèrdua o escapament de la mercaderia, tal com es pot apreciar les emisions 

podrien ser superiors a les estipulades segons la legislació vigent. Aleshores, seria necessari el 

control periòdic de l’àrea de l’exposició mitjantçant programes de vigilància radiológica ambiental, on 

queden resumits en la Taula 15. 
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Taula 15 .- Programa de vigilància radiológica ambiental al voltant de centrals nuclears i zones afectades. Font: Ministerio de 

Medio Ambiente , 2010. 
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10. Conclusions 

Degut a l’importància de la seguretat nuclear i del progressiu protagonisme dins de l’àmbit energètic a 

nivell mundial, l’anticipació d’aquests tipus d’accidents per a minimitzar l’impacte a les diferents àrees 

que afecten els accidents considerats de greus, es fonamenten en un bon coneixement de les 

limitacions que imparteixen els organismes legislatius i a partir d’aquí les que pateixen els propies 

organitzacions polítiques i desplegaments del Municipio, Regió o Estat. 

Partint d’aquesta base es poden establir diferents estratègies en funció dels conceptes esmentats, 

però dins d’aquestes ha d’haver-hi sempre present en tots els nivells de gestió i actuació els següents 

tòpics: 

- Cooperació 

- Coordinació 

Amb una bona vinculació entre les empreses protagonistes, en aquest cas del transport, i de les 

entitats mencionades en el primer paràgraf, es pot desarrollar a nivell particular per a cada cas, un 

protocol d’actuació concret que estigui classificat en actuacions de tipus nuclear (Bàsic) i a la vegada 

ambdós amb un pla general dins del transport de mercaderies perilloses (Pla General) juntament 

recolzat amb la legislació de transport, ambiental i de terrorisme segons el cas (dins l’Estat Espanyol 

no existeix un tipus de legislació d’aquesta mena). 

Amb una representació esquemàtica, de forma més aclaridora d’un possible model espanyol es 

podria il·lustrar de la següent forma: 

 

Figura 45.- Configuració legislativa i d’actuació específic. Font: El·laboració pròpia , 2010. 
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D’aquesta manera es podria tindre una idea més aproximada sobre el tipus d’accident i problema 

succeït en cada cas i aleshores existiria un pseudo-model de predicció que permetria una actuació 

més acertada i concreta, reduïnt el temps d’actuació i d’apaivagament, aconseguint minimitzar les 

pèrdues eonòmiques, els danys ambientals i el que és més important, el nombre d’afectacions de 

personal operatiu i civils involucrats en l’accident.  

D’altra bada, caldria una renovació profunda en la legislació vigent dels Estats implicats en el 

transport de combustible nuclear. Per al cas que ens envolta, el termini d’execució del projecte 

quedaria modificat de la següent forma, on hi haura tot un procés burocràtic extens detallat a l’annex. 

L’establiment de qualsevol protocol implica la coneixença dels següents entorns: 

• Social 

• Econòmic 

• Polític 

L’ordre pel qual s’han mencionat aquests tres tipus no és de forma aleatòria; l’entorn social és de vital 

importància saber-ne el comportament davant d’amenaçes de gran magnitud com s’han estudiat en el 

projecte, ja que d’aquest pot originar variacions en els altres dos  entorns mencionats (econòmic i 

polític). Si la facilitació d’informació a les masses socials sobre el protocol establert o d’actuació amb 

ajuda d’aquest és errònia pot ocasionar serioses perturbacions en l’activitat de les empress 

involucrades en els accidents i organismes polítics responsables de la gestió de les actuacions en el 

cas.  

Així doncs, la definitiva implantació d’un model predictiu és d’una complexitat extrema que cal estudiar 

per a cada cas en concret. Aquest fet fa que la dificultat de resolució del model es compliqui i els 

costos d’implantació siguin més elevats. 

La majoria de models es basen en fets i bases històriques on s’estudien els desastres i catàstrofes 

succeïts i es desarrollen simulacions en funció d’aquests, no obstant el futur dels models predictius 

segons l’analizat en el projecte s’han de centrar en la capacitat del “simulador humà”, generant 

situacions noves  no succeïdes contemplant les anteriors, sempre tenint en consideració l’actualitzaió 

dels coneixements de dades i de fenòmens. 

Amb aquesta tècnica de modelatge es podrà aprofundir dins del terreny de l’estudi de la vulnerabilitat, 

permetent a base de la discretització dels esdeveniments, un model predictiu amb garanties a 

cadascuna de les àrees d’estudi, que malgrat els impediments econòmics latents, no s’hauria de 

marginar cap per a garantir el benestar de l’ésser viu.   
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També cal a dir que econòmicament el projecte d’estudi i establiment d’un Pla d’Actuació per analitzar 

particularment el transport de combustible nuclear a Ascó II és rendible, però caldria actualment en la 

situació econòmica europea un plantejament a llarg plaç de simulació i implantació del protocol. 

Dins de l’àmbit econòmic, en el cas de que es produeixi algun dany sota la responsabilitat de les 

empreses de combustible i transport involucrades, l’indemnització que haurien de pagar seria tal que 

molt probablement aquestes no tinguessin fons suficients per a pagar la multa corresponent i les 

companyies es declaressin insolvents, la qual cosa faria que l’Estat en qüestió seguís més endeutat 

que anteriorment, fent cada cop més costosa l’execució de projectes amb aspiracions de millora en 

tots els àmbits.  
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