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1. OBXECTO E ÁMBITO DO PLAN  

1.1. OBXECTO 

O Real Decreto 840/2015, de 21 de setembro, polo que se aproban medidas 

de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan 

substancias perigosas, establece no seu art. 13 que para aquelas empresas 

afectadas polo mesmo no seu nivel superior, os órganos competentes en 

materia de protección civil das Comunidades Autónomas elaborarán, coa 

colaboración dos industriais, un Plan de Emerxencia Exterior para previr e no 

seu caso, mitigar, as consecuencias de posibles accidentes graves 

previamente analizados, clasificados e avaliados, no que se establezan as 

medidas de protección máis idóneas, os recursos humanos e materiais 

necesarios e o esquema de coordinación das autoridades, órganos e servizos 

chamados a intervir. 

O seu contido e procedemento de homologación axustaranse ao especificado 

na Directriz básica de protección civil para o control e planificación ante o 

risco de accidentes graves nos que interveñen substancias perigosas, 

aprobada por Real Decreto 1196/2003, de 19 de setembro.  

A mencionada Directriz especifica no seu art. 7 que as Comunidades 

Autónomas deberán elaborar plans especiais ante o risco de accidentes graves 

en establecementos nos que se atopen substancias perigosas, que se 

denominarán Plans de Emerxencia Exterior (en diante PEE), e que terán as 

seguintes funcións básicas: 

a. Determinar as zonas de intervención e alerta.  

b. Prever a estrutura organizativa e os procedementos de intervención 

para as situacións de emerxencia por accidentes graves.  

c. Prever os procedementos de coordinación co Plan Estatal para garantir 

a súa adecuada integración. 

d. Establecer os sistemas de articulación coas organizacións das 

Administracións municipais e definir os criterios para a elaboración dos plans 

de actuación municipal. 
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e. Especificar os procedementos de información á poboación sobre as 

medidas de seguridade que deban tomarse e sobre o comportamento a 

adoptar en caso de accidente.  

f. Catalogar os medios e recursos específicos a disposición das actuacións 

previstas.  

g. Garantir a implantación e mantemento do Plan. 

O establecemento industrial MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L. (en diante MASOL) 

en Ferrol, atópase emprazado no porto exterior de Ferrol, en Cabo Prioriño. 

Trátase dunha planta de xeración de biodiesel e está afectada polas 

disposicións do Real Decreto 840/2015, de 21 de setembro, polo que se 

aproban as medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves 

nos que interveñen substancias perigosas, e as súas modificacións 

posteriores.  

É, por tanto, competencia da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior 

elaborar e revisar periodicamente o correspondente PEE das citadas 

instalacións. 

1.2. ALCANCE  

En base ao prescrito polo R.D. 1196/2003, polo que se aproba a Directriz 

Básica de Protección Civil para o control e planificación ante o risco de 

accidentes graves nos que interveñen substancias perigosas, unicamente os 

accidentes de categorías* 2 e 3, motivarán a posta en marcha deste PEE, 

limitándose as Autoridades a actuar como informador á poboación en caso de 

accidente 1 percibido pola poboación. 

(*) Definición das categorías de emerxencia segundo a Directriz Básica: 

Categoría 1: aqueles para os que se prevexa, como única consecuencia, 

danos materiais no establecemento accidentado e non se prevexan danos de 

ningún tipo no exterior deste. 

Categoría 2: aqueles para os que se prevexa, como consecuencias, posibles 

vítimas e danos materiais no establecemento; mentres que as repercusións 

exteriores limítanse a danos leves ou efectos adversos sobre o medio 

ambiente en zonas limitadas. 
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Categoría 3: aqueles para os que se prevexa, como consecuencias, posibles 

vítimas, danos materiais graves ou alteracións graves do medio ambiente en 

zonas extensas e no exterior do establecemento. 

1.3. MARCO LEGAL E DOCUMENTACIÓN 

1.3.1. Marco Legal 

NORMATIVA COMUNITARIA 

 Directiva 96/82/CE do Consello, de 9 de decembro de 1996, relativa ao 

control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan 

substancias perigosas. 

 Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de 

decembro de 2003, pola que se modifica a Directiva 96/82/CE do 

Consello relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves 

nos que interveñan substancias perigosas. 

 Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europeo e do Consello de 4 de 

xullo de 2012 relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes 

graves nos que interveñan substancias perigosas e pola que se modifica 

e ulteriormente derrógase a Directiva 96/82/CE. 

NORMATIVA ESTATAL 

 Lei 17/2015, de 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil. 

 Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, 

de 24 de abril (BOE núm. 105 de 1 de maio de 1992). 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban as 

medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que 

interveñan substancias perigosas. BOE de 20 de xullo de 1999. 

Derrogado por R.D. 840/2015. 

 Real Decreto 119/2005, de 4 de febreiro, polo que se modifica o Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban medidas de 

control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan 

substancias perigosas. 

 Real Decreto 948/2005, de 29 de xullo, polo que se modifica o Real 
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Decreto 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban medidas de 

control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan 

substancias perigosas. 

 Real Decreto 1196/2003, de 19 de setembro, polo que se aproba a 

Directriz básica de Protección Civil para o control e planificación ante o 

risco de accidentes graves nos que interveñen substancias perigosas. 

BOE núm. 242 de 9 de outubro. 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, polo que se aproba a Norma 

Básica de Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias 

dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacións de 

emerxencia. 

 RD 1468/2008, de 5 de setembro, polo que se modifica o RD 393/2007, 

de 23 de marzo, polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección 

dos centros, establecementos e dependencias dedicados a actividades 

que poidan dar orixe a situacións de emerxencia. 

 RD 1070/2012, de 13 de xullo, polo que se aproba o Plan estatal de 

Protección Civil ante o risco químico.  

 Real Decreto 840/2015, de 21 de setembro, polo que se aproban 

medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que 

interveñan substancias perigosas. BOE de 20 de outubro de 2015. 

(Derroga a R.D. 1254/1999). 

 Orde PRE/1206/2014, de 9 de xullo, pola que se modifica o anexo I do 

RD 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control 

dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan 

substancias perigosas. 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Lei 5/2007, de 7 de Maio, de Emerxencias de Galicia. 

 Decreto 56/2000, de 3 de Marzo, polo que se aproba o Plan Territorial 

de Protección Civil de Galicia (PLATERGA) e a planificación, as medidas 

de coordinación e a actuación de voluntarios, agrupacións de 

voluntarios e entidades colaboradoras en materia de Protección Civil de 
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Galicia. Actualizado mediante Resolución do 02/08/2010. 

 Decreto 277/2000, do 9 de Novembro, polo que se designan os órganos 

autonómicos competentes en materia de control de riscos inherentes 

aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas. 

 Decreto 109/2004, do 27 de Maio, de modificación do Decreto 56/2000, 

do 3 de Marzo, polo que se regula a planificación, as medidas de 

coordinación e a actuación de voluntarios, agrupacións de voluntarios e 

entidades colaboradoras en materia de Protección Civil de Galicia. 

 Decreto 223/2007, de 5 de Decembro, polo que se aproba o estatuto 

da Axencia Galega de Emerxencias. 

 Decreto 171/2010, de 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Resolución de 2 agosto de 2010 pola que se publica o Plan Territorial de 

Emerxencias de Galicia (PLATERGA). 

1.3.2. Referencias documentais de base 

MASOL: 

- Información Básica (IBA), xuño 2016. 

- Análise de Risco (AR), xuño 2016. 

- Plan de Emerxencia Interior, xuño 2016. 

- Política de Prevención de Accidentes Graves (PPGA), xuño 2014. 

- Sistema de Xestión da Seguridade (SGS), xuño 2016. 

- Notificación obrigatoria actualizada, xuño 2016. 

OUTRA DOCUMENTACIÓN: 

Plan Territorial de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia 

(PLATERGA), 2009. Actualizado mediante resolución de 2 agosto de 2010. 
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2. DESCRICIÓN DA CONTORNA E DAS INSTALACIÓNS 

2.1. DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS 

2.1.1. Identificación e datos xerais 

RAZÓN SOCIAL MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L. 

DIRECCIÓN 
Marqués de Sentmenat, 54-58, 5° 3° / 4° - C.P. 08029 

Barcelona 

DIRECCIÓN INSTALACIÓN 
2ª Fase Porto Exterior, Cabo Prioriño Chico – C.P. 15590  

Ferrol (A Coruña) 

ACTIVIDADE INDUSTRIAL Fabricación doutros produtos básicos de química orgánica  

2.1.2. Descrición das instalacións e procesos 

A planta de xeración de Biodiesel de MASOL atópase situada no porto exterior 

de Ferrol, ocupa unha parcela 41.232 m2. A planta ten unha capacidade de 

produción de 300.000 Toneladas ao ano de biodiesel a partir de aceites 

vexetais.  

Localización das instalacións:  

Imaxe 01: Vista aérea das instalacións 
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INSTALACIÓNS 

A tecnoloxía do proceso está baseada no proceso de DeSmet Ballestra. 

Ademais do biodiesel, no proceso obtense como produto secundario un 10% 

de glicerina. 

A Planta de produción de Biodiesel converte aceites, en FAME ou Biodiesel. 

Non se utilizan nin aceites usados nin graxas animais. 

O Biodiesel é o produto principal do proceso. É un combustible líquido 

biodegradable, non tóxico e libre de elementos que poidan afectar a contorna 

que é utilizado como mestura do gasóleo fósil. 

O proceso parte dos aceites vexetais, que son ésteres de un alcohol trivalente 

(glicerina) e 3 ácidos grasos. As cadeas hidrocarbonadas que se enlazan á 

glicerina poden ser saturadas ou insaturadas e o seu tamaño (nº de átomos 

de carbono) depende da orixe dos aceites. Nun proceso químico chamado 

transesterificación, a glicerina no aceite substitúese por un alcohol 

monovalente, metanol. O resultado é un ácido graso de éster metílico (FAME) 

e glicerina. 

O proceso consiste en facer reaccionar o aceite vexetal cun alcohol lixeiro, 

metanol, nunhas condicións “suaves” (baixa temperatura e presión) e 

catalizado por unha substancia, metilato sódico, que é un derivado do 

metanol. Este proceso é o que se denomina transesterificación. Previamente á 

transesterificación, o aceite sufriría un proceso de pretratamento que consiste 

nun filtrado con terras para eliminar gomas e impurezas e un refino físico que 

consiste en quentar o aceite entre 230 e 270ºC para evaporar os ácidos 

grasos libres do aceite (baixar a súa acidez) que farían que o proceso de 

reacción non fose óptimo, consumindo máis tempo e materia prima. 

Para que este proceso sexa posible, disponse dunha planta satélite de GNL, a 

cal abastece de gas ás dúas caldeiras de media presión, e a de alta presión. 

Ditas caldeiras serán as que abastezan as unidades de vapor para realizar o 

quecemento das substancias, o sistema sen carga para a desodorización e as 

destilacións. 

A planta de xeración de biodiesel constitúe un conxunto de edificios e 

instalacións que a continuación se describen. 
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ÁREA 1: 

- Cubeto principal: Parque de almacenamento de MMPP e de materia final. 

Cubeto de formigón. 

- Zona de bombas: Bombas de envío a proceso, aceite a proceso e envío de 

biofuel e glicerina. 

- Manifold: Colector de zona de carga/descarga desde barco, terminal. (aceite, 

biodiesel, glicerina e metanol). 

-ÁREA 2: 

- Área exterior de aparcadoiro de vehículos industriais 

- Báscula de pesada 

- Área de carga e descarga de camións: A área de carga e descarga ten unhas 

dimensións de 22 x 20m e unha altura duns 10m. Está cuberta, pero aberta 

en dous dos seus laterais para permitir o acceso e saída de camións. Dispón 

de estruturas metálicas para soporte dos brazos de carga e descarga e unha 

pequena cabina de control. 

- Sala de bombas. Descargadoiro de aceite: A sala de bombeo é diáfana e 

albergará as bombas de trasfega de aceite e biodiesel desde ou cara ao 

parque de almacenamento. Ten unhas dimensións de 5 x 20m e está separada 

da zona de carga e descarga mediante muro de bloque de formigón. A 

estrutura é de formigón armado. 

- Centros de transformación (CMT-01 e CMT-02): Edificios de obra civil con 

estrutura constituída por paredes de fábrica de bloques de formigón. 

ÁREA 3: 

- Almacenamento de inflamables: Parque de almacenamento de metanol e 

metilato. Zona de bombeo, carga e descarga: Cubeto de dimensións de 53,72 

x 26,39m, e altura de muro de 3,00m, que alberga un depósito de 4.000m3 de 

metanol e un de 300m3 de metilato sódico. Sala de bombas de envío de 

metanol e metilato. 

ÁREA 4: 

- Cubeto de químicos: Almacenamento de ácidos, sosa e subproductos. 

Bombas de trasfega e zona de descarga.  
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o Zona de descarga de ácidos, sosa e subproductos (ácidos grasos).  

o Zona de almacenamento dividida en catro cubetos de formigón: 

- Cubeto (de 10,43 x 10,43m, con altura de 1m) que alberga dous 

depósitos un de 31m3  para ácido fosfórico e outro de 28,3m3 para 

ácido sulfúrico. 

- Cubeto (de 17,74 x 8,93m, con altura de 1m) para almacenamento 

de ácido clorhídrico en depósito de 150m3. 

- Cubeto (de 16,13 x 10,43m, con altura de 1m) que alberga un 

depósito de 157m3 de ácidos grasos e outro de 11m3 de ácidos grasos 

esterificados.  

- Cubeto independente (de 8,93 x 8,93m, con altura de 1m), separado 

dos ácidos para o almacenamento de hidróxido sódico de 65m3. 

ÁREA 5: 

- Planta de tratamento de augas residuais. Balsa homoxeneización, balsa 

lodos, arqueta, separador físico químico, SBR, balsa de vertedura final, área 

de deshidratado de lodos e tanques de auga bruta, augas residuais e de 

vertedura final. 

ÁREA 6: 

- Edificio de pretratamento: Nave de estrutura metálica e cuberta de chapa 

prelacada que ten unhas dimensións en planta de 18 x 30m e unha altura 

variable en función das etapas de proceso, sendo a altura máxima ao redor 

dos 25m. En devandita nave encóntrase a sala eléctrica. 

ÁREA 7: 

- Edificio de almacén, taller e laboratorio (ATL): A nave auxiliar formada por 

unha única estrutura de 20m de anchura e 35m de lonxitude que se divide en 

tres salas. Nave en muro de formigón que alberga: Almacenamento de sal, 

Sala de tratamento de augas e aire comprimido, Sala de caldeira, Laboratorio, 

Taller de mantemento, Vestiarios e zona de descanso. 

- Torres de refrixeración e bombas: Área a intemperie onde se albergan as 

torres de refrixeración e as bombas de refrixeración principais situadas nunha 

zona anexa ás torres. 
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- Tanque de auga tratada: Tanque de auga tratada de 450m3. 

- Zona de descarga e almacenamento de gasoil: Almacenamento de gasóleo C 

en depósito de 160m3. 

ÁREA 8: 

- Edificio de transesterificación: Nave de estrutura metálica e cuberta de 

chapa precalada que ten unhas dimensións en planta de 36 x 30m e unha 

altura variable en función das etapas de proceso. 

- Centro de transformación (CMT-03): Edificio de obra civil con estrutura 

constituída por paredes de fábrica de bloques de formigón. 

- Unidade de tratamento HAZE e tanque de maduración.  

-Grupo electróxeno: Container no que se sitúa o grupo diesel de emerxencia e 

tanque de almacenamento. 

ÁREA 9: 

- Caseta Bombas PCI: Caseta na que se inclúen as instalacións necesarias 

para o funcionamento do sistema PCI. 

- Tanque de auga de PCI: depósito de 700m3 que abastece o sistema contra 

incendios. 

Área 10: 

- Almacenamento de produtos químicos sólidos / Punto limpo: Instalacións á 

intemperie con cuberta metálica e cerramento de bloques de formigón. 

- Unidade de nitróxeno: Planta sobre soleira de formigón na que se atopa 

tanque de almacenamento de nitróxeno líquido e equipos de regulación e 

control de planta. 

ÁREA 11: 

- Edificio de oficinas: Edificio en dúas plantas que albergan oficinas, sala de 

control e áreas de reunión. 

- Aparcadoiro de turismos. 

- Control de accesos: Edificio nunha planta no que se realiza o control de 

accesos á planta. 
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ÁREA 12: 

- Planta satélite de GNL: Almacenamento e regasificación de GNL para a 

subministración a caldeiras. Área na que se albergan as seguintes 

instalacións: Dous depósitos verticais aéreos cunha capacidade de 212m3 de 

GNL, Vaporizadores atmosféricos, Estación de regulación, Tramos de tubaxes 

para a condución do GNL. 

RESUMO DO PROCESO DE FABRICACIÓN 

MASOL dedícase á produción, en continuo, de biodiesel a partir de aceites 

vexetais, seguindo as normas de calidade europeas UNE-EN 14.214. O 

proceso de produción de Biodiesel divídese nas seguintes etapas: 

CANDO O ACEITE NON É REFINADO 

A refinación física lévase a cabo nunha operación de tres etapas que se 

describen a continuación.  

I) Desgomado Ácido 

O desgomado ácido consiste na adición de ácido fosfórico para a formación de 

gomas cos fosfolípidos que leva o aceite e deste xeito eliminar o fósforo, 

compoñente indesexable no proceso de transesterificación. 

II) Filtración 

O aceite desgomado contén aínda unha pequena cantidade de fosfolípidos e 

outras  impurezas. A completa eliminación destes é un requisito indispensable 

para obter un produto final de boa calidade.  

A separación pódese levar a cabo mediante filtración na sección de 

pretratamento como alternativa máis eficaz ás operacións de lavado con auga. 

No caso de refinación física, a filtración con terras asegura a purificación final 

do aceite grazas á completa eliminación das gomas residuais, fosfátidos e 

demais substancias non desexables precipitadas no pretratamento. 

III) Desodorización 

O obxecto da Desodorización é desprazar do Aceite os compoñentes volátiles, 

substancias características propias do aceite non alterado. A separación 
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destes compoñentes volátiles realízase a alta temperatura e baixa presión 

(vacio), por destilación con vapor ou gas inerte de arrastre. 

PROCESOS A SEGUIR PARA A OBTENCIÓN DO BIODIESEL, INDISTINTAMENTE DO ACEITE DE 

ENTRADA (REFINADO OU A REFINAR) 

 Almacenamento intermedio 

Entre o parque de almacenamento de materias primas e produtos, e até a 

nave de proceso situouse unha zona de almacenamento intermedio para 

biodiesel e aceite procedente do proceso de refinado. Unha vez refinado o 

aceite e antes de ser enviado ao proceso de transesterificación, será 

almacenado nun depósito de 600m3 onde poderá ser analizado. En caso de 

non cumprir coa calidade necesaria será recirculado ao proceso de 

pretratamento. 

Igualmente o biodiesel producido no proceso pasará por dous tanques 

intermedios de 600m3 onde será analizado antes do seu almacenamento para 

expedición. No caso de non cumprir os parámetros de calidade establecidos 

para o produto final poderá ser recirculado novamente ao proceso de 

transesterificación. 

 Transesterificación 

A reacción de transesterificación lévase a cabo en continuo, utilizando 3 

reactores en serie operando baixo condicións suaves (Temperatura = 55°C e 

presión atmosférica). A reacción de transesterificación pode representarse 

como segue: 
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A calor da reacción é insignificante, e é preciso un achegue de calor do 

exterior para manter a mestura da reacción á temperatura requirida. A 

materia prima é continuamente alimentada desde o tratamento anterior. 

O metanol é alimentado á unidade de reacción nun exceso adecuado con 

respecto á cantidade estequiométrica co obxectivo de maximizar o 

rendemento da transesterificación até o límite máximo permitido pola 

reacción de saponificación. O cociente permite manter o grao de mestura 

dentro do bucle de reacción. 

A glicerina obtida é descargada desde o fondo do reactor; este fluxo, 

relativamente rico en xabóns é directamente enviado á unidade de tratamento 

de glicerina. A fase lixeira que sae da cabeza do primeiro reactor é transferida 

ao segundo ciclo de reacción, despois da adición do metanol e o catalizador. A 

fase lixeira que vén da parte alta do segundo reactor é transferida ao terceiro 

reactor, previa adición do metanol e catalizador. O terceiro reactor de 

transesterificación é un equipo con axitación sen reciclaxe externa. A glicerina 

separada no fondo do separador, relativamente rica en metanol e catalizador, 

é reciclada ao primeiro reactor de transesterificación.  

A mestura de reacción, que sae do tercer reactor e contén o produto 

(metiléster), o exceso de metanol e a glicerina (subproductos da reacción) e 

unha cantidade limitada de xabóns, é enviada á sección de purificación de 

metiléster. 

A maior parte do exceso de metanol é separada de ambos os produtos 

mediante unha destilación atmosférica tipo flash e reciclado á unidade de 

transesterificación. 
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 Separación metiléster/Glicerina.  

Esta fase consiste na separación por procesos térmicos e físicos da mestura 

de metiléster, metanol e glicerina. A glicerina envíase á unidade de 

tratamento de glicerina, o metanol almacénase para a súa reutilización no 

proceso e o metiléster envíase a un lavado con auga e ácido cítrico. Mediante 

unha separadora centrífuga sepárase a fase lixeira (metiléster húmido), que é 

enviada ao secador onde se eliminan as trazas de auga, e metanol (fase 

pesada) que mantiña en disolución o metiléster. O metanol é enviado á 

unidade de rectificación de metanol. O metiléster procedente do separador 

centrífugo, libre de glicerina, catalizador e xabóns, tense que secar para 

eliminar os restos de auga e metanol; para iso se somete a unha destilación 

flash a 110ºC e 0,1bar. 

 Purificación de glicerina 

O propósito do tratamento é a acidificación da corrente de glicerina crúa, para 

neutralizar o catalizador residual e para romper os xabóns formados durante a 

transesterificación por reacción dos ácidos grasos co catalizador básico. 

Posteriormente, os ácidos grasos derivados da separación de xabóns, son 

separados e o pH da glicerina purificada é finalmente axustado con sosa 

cáustica até pH neutro. A glicerina neutralizada procedente da separación de 

xabóns é enviada ao circuíto de destilación de metanol. 

 Rectificación de metanol 

O metanol condensado (fase líquida) procedente das unidades de proceso 

augas arriba é alimentado cun control de caudal á columna de rectificación, 

traballando a presión atmosférica e a unha temperatura de aproximadamente 

65ºC. Os vapores de metanol, procedentes doutras etapas do sistema, son 

recolleitos nun colector de vapores e enviados directamente á columna de 

destilación. A columna de destilación está equipada cun recalentador e unha 

bomba de extracción. O metanol descargado en fase vapor pola parte alta 

desta columna é condensado para o seu almacenamento. 

Para reducir o contido en metanol dos efluentes gaseosos á atmosfera até 

niveis mínimos os gases e vénchevos da planta son enviados a un lavadoiro 
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de gases, donde son absorbidos por medio de auga (antes de ir á unidade de 

transesterificación). 

2.1.3. Produtos e substancias 

A instalación está afectada polas disposicións do RD 840/2015 en función das 

substancias que seguen (e que por tanto son aquelas susceptibles de xerar 

accidentes graves): 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cantidade de THT despreciable, a efectos da análise do risco, aproximadamente 50 litros. 

Procesos nos que interveñen as substancias clasificadas  

Na táboa seguinte preséntanse os procesos nos que interveñen as substancias 

perigosas clasificadas, a súa presión e temperatura en condicións de 

almacenamento, as posibles transformacións físicas / químicas que poidan 

xerar riscos e as cantidades máximas retidas entre seccións illables, 

susceptibles dun escape accidental. 

SUBSTANCIA 
CLASIFICADA 

CLASIFICACIÓN RD 
840/2015 

CANTIDADE LIMIAR 
REQUISITOS NIVEL 

SUPERIOR 
(TONELADAS) 

CANTIDADE 
MÁXIMA 

(TONELADAS) 

Metanol Parte 2 Nomeada  5.000 3.160 

Gas natural licuado 
(GNL) 

Parte 2 Nomeada 200 98 

Metilato Sódico 
(solución ao 30% en 

metanol) 

H2 Toxicidade Aguda 200 

291 
P5c Líquidos 
Inflamables 

50.000 

Gasoil Parte 2 Nomeada  25.000 140,8 

THT 
P5c Líquidos 
Inflamables 

50.000 (1) 

Aditivo 
Antioxidante 

E1: Categoría aguda 1 
ou crónica 1 

200 60 

Aditivo 
Anticongelante 

E2: Categoría crónica 2 500 82,8 
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Substancia 
Adit. 

Anticonxelante 

Adit. 

Antioxidante 
Metilato Sódico Metanol Gasoil GNL THT 

Procesos en que 
interveñen 

Almacenamento en 
depósito 
Mestura 

Almacenamento en 
depósito 
Mestura 

Almacenamento en 
depósito 

Catalizador 

Almacenamento en 
depósito 
Reactor 

Almacenamento en depósito 
Subministración a caldeiras e 

auxiliares 

Almacenamento en 
depósito 

Subministración a 
caldeiras 

Odorización do gas natural 

P e Tª Tª Alm. = 50°C 
P Alm. = Atmosférica 

Tª Alm. = 50°C 
P Alm. = 

Atmosférica 

Tª Alm. = Ambiente 
(25°C aprox.) 

P Alm. = Atmosférica 

Tª Alm. = Ambiente  
P Alm. = Atmosférica 

Tª Alm. = Ambiente  
P Alm. = Atmosférica 

Tª Alm. = -196°C 
P Alm. = 5 

Tª Alm. = Ambiente  
P Alm. = Atmosférica 

Transformacións 
físicas / químicas 
que poidan xerar 

riscos 

Descomposición 
térmica a temperaturas 
superiores a 200ºC, 
pode liberar ácido 
acético.  
En caso de incendio os 
gases de combustión 
formados: monóxido de 
carbono (CO) 

Non se coñecen 
produtos de 
descomposición 
perigosos. 
 
Non se coñecen 
reaccións 
perigosas. 

Reacción exotérmica 
con: auga, ácidos, 
axentes oxidantes e 
disolventes 
haloxenados.  
 
Produtos de 
descomposición na 
hidrólisis en auga: 
solución de sosa 
cáustica e metanol. 

Non se descompón 
con uso adecuado.  
 
Non se coñecen 
produtos de 
descomposición 
perigosos.  
 
Non se coñecen 
reaccións perigosas. 

Produto estable ás 
temperaturas normais de 
almacenamento, 
manipulación e emprego.  

 
Incompatible con axentes 
oxidantes fortes.  
 
A combustión incompleta e a 
termólisis producen gases  
máis ou menos tóxicos como 
CO, CO2, hidrocarburos 
diversos, aldehídos e hollíns.  

En contacto co aire 
forma mesturas 
explosivas.  
 
Incompatible con 
oxidantes fortes.  
 
Produtos de 
descomposición e 
combustión perigosos: 
CO e CO2. 

En combustión, formación de 
fumes tóxicos.  
 
Reacciona violentamente con 
oxidantes fortes e ácido 
nítrico.  
 
Ataca o caucho. 

Cantidade máx. 
retida entre 

seccións illables 
susceptibles escape 

accidental 

1,5 0,6 250 180 0,1   
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Especificaciones técnicas dos depósitos de almacenamento de substancias perigosas. 

Tanque Cubeto Substancia 

Dimensións 

Tipo 

Condicións 

de deseño 

Condicións de 

traballo Diámetro de 

maior 

conexión 

(mm) 

Calorifugado Observacións 
Diámetro 

(m) 

Lonxitude 

/ altura 

(m) 

Volume 

nominal 

(m3) 

Volume 

útil (m3) 

Espesor 

(mm) 

P 
(mbar) 

T       
(°C) 

P 
(mbar) 

T          
(°C) 

T6 INFLAMABLES Metanol 16 20 4000 3820 

Virola: 6-5 
mm 

FS: 6 mm 
FI: 6 mm 

Cilindro 
vertical. 

Fondo plano e 
teito cónico 

-5/30 50 -3/10 Amb 80 Si 

 Válvula de presión 
vacío de 200mm  

 Vénchevos 500mm  
 Válvulas 

seccionadoras de 
accionamento a 
distancia  

 Conta con: sprinklers, 
tomas de terra, 
inertización, 
hidrantes 
escumóxeno en 
cubeto.  

 Material: Aceiro ao 
carbono S275_JR 

T5 INFLAMABLES Metilato Sódico 5,6 12,5 300 280 

Virola 10-
6mm 

FS: 10 mm 
FI: 6mm 

Cilindro 
vertical. 

Fondo plano e 
teito cónico 

-5/30 40 -3/10 Amb 80 
Si. Serpentín 

con vapor 
interno. 

 Válvula de presión 
vacío de 80 mm  

 Vénchevos 500 mm 
 Válvulas 

seccionadoras de 
accionamento a 
distancia  

 Conta con: sprinklers, 
tomas de terra, 
inertitzación, 
hidrantes 
escumóxeno en 
cubeto.   
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Tanque Cubeto Substancia 

Dimensións 

Tipo 

Condicións 

de deseño 

Condicións de 

traballo Diámetro de 

maior 

conexión 

(mm) 

Calorifugado Observacións 
Diámetro 

(m) 

Lonxitude 

/ altura 

(m) 

Volume 

nominal 

(m3) 

Volume 

útil (m3) 

Espesor 

(mm) 

P 
(mbar) 

T       
(°C) 

P 
(mbar) 

T          
(°C) 

 Material: aceiro 
inoxidable AISI 304L 

V20 GASÓLEO Gasóleo 5,6 6,5 160 160 
Virola 5 mm 

FS: 5 mm 
FI: 6mm 

Cilindro 
vertical. 

Fondo plano e 
teito cónico 

Atm 50 Atm Amb 80 Non 

 Material: aceiro ao 
carbono.  

 Vénchevos de 80 mm  
 Material: Aceiro ao 

carbono S275-JR 

V21 PRINCIPAL Anticongelane 3,50 9,35 90 90 
5 mm en 

parede e 5 
mm en fondo 

Cilindro 
vertical. 

Fondo plano e 
teito cónico 

Atm 90 Atm 50 150 Si 

 Vénchevos de 150mm  
 Material: Aceiro ao 

carbono S275-JR 
 Conta con: axitador e 

resistencia 
calefactora 

V22 PRINCIPAL Antioxidante 3,50 6,25 60 60 
5 mm en 

parede e 5 
mm en fondo 

Cilindro 
vertical. 

Fondo plano e 
teito cónico 

Atm 90 Atm 50 100 Si 

 Vénchevos de 150mm  
 Material: Aceiro ao 

carbono S275-JR 
 Conta con: axitador e 

resistencia 
calefactora 

GNL-1 

GNL-2 
-- Gas Natural 3,5  106,33 101,014 8 mm 

Criogénico 
Cilindro 

vertical, dobre 
parede 

metálica con 
illamento e 

vacío 
intermedio 

6,3 -196 5 -160 50 
Illamento con 

baleiro + 
perlita 

 Cada depósito conta 
con catro válvulas de 
seguridade de 5 
bares.  

 Cubeto conta con: 16 
carros de 50 Kg de Po 
ABC  

 Material: Depósitos: 
AISI TP 304 

Descrición dos cubetos. 
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Cubeto Tipo Substancia 
Capacidade 

(m3) 

Dimensións 
Material 

construción 
Tipo Solo 

Vías de 

evacuación 

Pendente 

(%) 
Observacións 

Área (m2) 
Profundidade 

(m) 

INFLAMABLES Superficial, non 
soterrado 

Metanol e 
Metilato sódico 4.157,4 1.410,4 Superficial Formigón Armado 

50% rocha nai 
granítica e 50% 

recheo de 
voadura de 

orixe granítico 

Arqueta no medio 
do cubeto que 
conecta cunha 

arqueta selectora 
externa 

1%  

GASÓLEO Superficial, non 
soterrado 

Gasóleo 209,5 99,75 Superficial Formigón Armado 

50% rocha nai 
granítica e 50% 

recheo de 
voadura de 

orixe granítico 

Arqueta no medio 
do cubeto que 
conecta cunha 

arqueta selectora 
externa 

1%  

PRINCIPAL Superficial, non 
soterrado 

Antioxidante 15.617,43 9.854,5 Superficial Formigón Armado 

50% rocha nai 
granítica e 50% 

recheo de 
voadura de 

orixe granítico 

Arqueta no medio 
do cubeto que 
conecta cunha 

arqueta selectora 
externa 

0,5%  

-- 
Superficial, non 

soterrado 
Gas natural 217,15 271,44 Superficial Formigón Armado  Arqueta de 

recollida de pluviais 
-- 

Existe un valado 
por riba de toda a 
parede do cubeto 

para evitar a 
entrada de 

persoal alleo ao 
funcionamento da 

planta de GNL 
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Sismicidade considerada no deseño de cada unha das instalacións  

A acción sísmica considerada no deseño das instalacións calculouse segundo a 

Norma NSCR-02 (Real Decreto 997/2002). Segundo o ámbito de aplicación da 

Norma: A construción clasifícase como “de importancia especial”. 

Segundo o criterio de aplicación da Norma, nas construcións de importancia 

especial ou normal, é aplicable a Norma cando a aceleración sísmica básica 

(ab) sexa superior ou igual a 0,04g. A aceleración sísmica básica en Ferrol é 

menor a 0,04g. 

Tendo en conta o valor obtido non é aplicable a Norma, polo que non se 

considerou no deseño das instalacións. 
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Bandexas de tubaxes e conducións de fluídos propias da planta 

Especificacións de tubaxes e conducións 

Tubaxe Substancia 
Natureza do 

fluído 

Caudal 

nominal 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Presión 

traballo 

(bar) 

Temperatura 

traballo (°C) 

Material 

construción 

Puntos de posible 

illamento 

Cantidade 

máxima entre 

elementos de 

seccionamento 

Situación 

300ME4300013CS1  
(do Porto) 

Metanol Líquido 
Dada polo 

barco 
300 

Dada polo 
barco 

Amb. Aceiro ao 
carbono 

Existen válvulas 
seccionamento no 

manifold de planta e en 
peirao 

182,22 Aérea 

80ME4300002SS2 
(Entrada) 

Metanol Líquido 30 80 0,91 30 Aceiro inoxidable 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

0,30 Aérea 

40ME4300004CS1 
(Saída) 

Metanol Líquido 6 40 4,42 30 Aceiro ao 
carbono 

Bomba de segmentación á 
saída 

0,13 Aérea 

80SM4300002SS2H30E 
(Entrada) 

Metilato sódico Líquido 30 80 2 30 Aceiro inoxidable 
Existen válvulas 

seccionamento na 
aspiración e a impulsión da 

bomba. 

0,20 Aérea 

40SM4300004SS2H30E 
(Saída) 

Metilato sódico Líquido 2 40 1,7 30 Aceiro inoxidable Bomba de segmentación á 
saída 

0,17 Aérea 

80LF4600002CS1 
(Entrada) 

Gasóleo Líquido 60 80 3 Amb. Aceiro ao 
carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

0,08 Aérea 

40LF4600006CS1 
(Saída) 

Gasóleo Líquido 5 40 Atm. Amb. Aceiro ao 
carbono 

Bomba de segmentación á 
saída 

0,007 Aérea 
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Tubaxe Substancia 
Natureza do 

fluído 

Caudal 

nominal 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Presión 

traballo 

(bar) 

Temperatura 

traballo (°C) 

Material 

construción 

Puntos de posible 

illamento 

Cantidade 

máxima entre 

elementos de 

seccionamento 

Situación 

100AD4200045CS2 
(Descarga) 

Antioxidante Líquido 

Dato dado 

pola 

cisterna 
100 

Dato dado 
pola 

cisterna 
30 Aceiro ao 

carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

  

50AD4200024CS2E / 
50AD4200023CS2E 

(Tras bombeo) 
Antioxidante Líquido 20 50 10 30 Aceiro ao 

carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

Bomba de segmentación á 
saída 

0,008 Aérea 

40AD4200022CS2E / 
40AD4200021CS2E 

(Tras bombeo) 
Antioxidante Líquido 6 40 10 30 Aceiro ao 

carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

Bomba de segmentación á 
saída 

0,009 Aérea 

25AD4200032CS1E / 
25AD4200034CS1E / 
25AD4200036CS1E/ 
25AD4200038CS1E / 
50AD4200040CS1E /  
25AD4200041CS1E 

(Inyectores) 

Antioxidante Líquido 6 25 e 50 10 30 Aceiro ao 
carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

Bomba de segmentación á 
saída 

0,008 Aérea 

150AD4200001CS2 
(Descarga) 

Anticonxelante Líquido 

Dato dado 

pola 

cisterna 
150 

Dato dado 

pola 

cisterna 
30 Aceiro ao 

carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

0,008 Aérea 

100AD420007CS2E / 
100AD420008CS2E 

Anticonxelante Líquido 30 100 10 30 Aceiro ao 
carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

0,009 Aérea 
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Tubaxe Substancia 
Natureza do 

fluído 

Caudal 

nominal 

(m3/h) 

Diámetro 

(mm) 

Presión 

traballo 

(bar) 

Temperatura 

traballo (°C) 

Material 

construción 

Puntos de posible 

illamento 

Cantidade 

máxima entre 

elementos de 

seccionamento 

Situación 

(Tras bombeo) aspiración e a impulsión da 
bomba. 

Bomba de segmentación á 
saída 

80AD4200006CS2E 
(Tras bombeo) 

Anticonxelante Líquido 6 80 10 30 Aceiro ao 
carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

Bomba de segmentación á 
saída 

0,008 Aérea 

50AD4200031CS1E / 
50AD4200033CS1E / 
50AD4200035CS1E / 
50AD4200037CS1E /  
100AD4200039CS1E 
/50AD4200044CS1E 

(Inyectores) 

Anticonxelante Líquido 6 50 e 100 10 30 Aceiro ao 
carbono 

Existen válvulas 
seccionamento na 

aspiración e a impulsión da 
bomba. 

0,08 Aérea 

 Gas Natural Líquido 25 25, 40 e 50 5 -160 AISI 304L 

Existen válvulas 
seccionamento na zona de 

descarga e entrada ao 
tanque. 

 Aérea 

 Gas Natural Gas 2500 50, 80, 100 
e 125 

2,5 -196 AISI 304L 

Existen válvulas de 
seccionamento ao longo 

de todo o proceso de 
gasificación e regulación 

do gas 

 Aérea 
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Presión, temperatura e caudal dos produtos clasificados, nos puntos de recepción e expedición 

Especificacións nos puntos de recepción e expedición 

Substancia 
Recepción / 

Expedición 
Presión (bar) Temperatura (°C) Tipo Transporte Caudal (m3 / h) 

Cantidades por 

unidade de transporte 

(m3) 

Metanol Recepción Atm. Amb. 
Barco 

Cisterna 
400 
30 

3000 
30 

Gasóleo Recepción Atm. 30 Cisterna 30 30 

Metilato sódico (solución 

ao 30% de metanol) 
Recepción Atm. Amb. Cisterna 60 30 

Antioxidante Recepción Atm. Amb. Cisterna (1) 30 

Anticonxelante Recepción   Cisterna (1) 20 

Gas Natural Recepción 7 -160 Cisterna (2) 56,5 

(1) A carga de antioxidante e anticonxelante lévase a cabo desde cisterna. O caudal será o que proporcione a propia bomba da 

cisterna, xa que non existe bombeo na carga. 

(2) A carga de gas natural vaise a levar a cabo desde cisterna. O caudal será o que proporcione a propia cisterna, xa que non existe 

bombeo na carga, estimado en 25m3/h 

 



 

 Plan de Emerxencia Exterior Cabo Prioriño.  

 

    

Páxina 30 de 109 

2.1.4. Servizos do establecemento 

SUBMINISTRACIÓNS EXTERNAS  

Electricidade e outras fontes de enerxía: 

A subministración externa de electricidade a proporciona a compañía UNION 

FENOSA. A potencia contratada para o funcionamento da planta é de 2MW. 

Auga: 

A subministración de auga externa é proporcionada pola Autoridade Portuaria 

de Ferrol-San Cibrao. O caudal necesario para o abastecemento de auga á 

planta estímase en 40-50m3/h. 

SUBMINISTRACIÓNS DENTRO DO ESTABLECEMENTO  

Rede interna de distribución eléctrica: 

A subministración de enerxía eléctrica á planta de produción de biodiesel 

realízase a través dunha instalación de media tensión que dá servizo a tres 

CMT e nove centros de transformación. O dimensionamento e localización dos 

centros é acorde aos requirimentos enerxéticos dos diferentes equipos 

contidos na planta, co obxectivo de minimizar a distancia até os maiores 

consumos. 

Todos os transformadores están dimensionados para cubrir o 100% das 

cargas que deles se alimentan. 

A distribución eléctrica desde o centro de transformación é radial, alimentando 

desde o cadro xeral de baixa tensión os diversos cadros de distribución e 

secundarios distribuídos pola instalación. 

Subministración eléctrica de emerxencia: 

A subministración eléctrica de emerxencia realízase a partir dun grupo 

electróxeno de Emerxencia que dá servizo ás bombas de refrixeración.  
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Auga quente e outras redes de distribución de líquidos: 

Os procesos de refinado e transesterificación necesitan enerxía térmica en 

distintas etapas de cada proceso. A enerxía térmica fornécese ao proceso en 

forma de vapor a 10 bares. O vapor utilízase tamén para o quecemento do 

tanque de almacenamento que o requira.  

Existen dúas caldeiras de media presión e unha caldeira de alta presión, de 

circuíto pechado, tipo B que traballa a 65 bares. 

O combustible principal é gas natural e, como combustible de seguridade, a 

caldeira conta cun depósito de gasoil de dobre parede en superficie e cunha 

capacidade de 160m3. 

A instalación complétase cun depósito para recollida de condensados, bombas 

de alimentación de auga a caldeira e cheminea de chapa de aceiro. As 

tubaxes de vapor e condensados están calorifugadas con la de vidro protexida 

por chapa de aluminio. Os espesores están definidos en función da 

temperatura de proceso e o diámetro da tubaxe, variando entre 40 e 80mm 

de espesor. 

A partir da rede de auga existente realizarase a acometida de auga á planta. 

Desde a arqueta de acometida sae unha liña que alimenta o edificio de 

oficinas e o tanque de auga bruta (de 1.500m3 de capacidade). Desde este 

tanque aliméntanse as torres de refrixeración e a planta de tratamento de 

auga. Ademais, desde a acometida hai outra liña para alimentar o tanque de 

auga do PCI. 

A instalación conta cunha planta de tratamento de auga, para a auga dos 

procesos de refinado, transesterificación e a caldeira de vapor e achegue a 

torres. Está deseñada para tratar o caudal necesario segundo os resultados da 

analítica da auga de rede, e os requirimentos de proceso. 

A planta conta con torres de refrixeración para dar servizo aos procesos de 

refinado e transesterificación. Arrefrían un caudal total de, aproximadamente, 

2.340m3/h cun salto térmico de 6ºC (30 -36ºC), aínda que habitualmente en 

condicións normais, teñen que arrefriar só un caudal de 1.800m3/h para o 

mesmo salto térmico. 
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As torres teñen estrutura de aceiro galvanizado e cerramento externo de 

paneis de poliéster. 

O recheo está formado por láminas de PVC agrupadas en módulos, cubrindo 

toda a superficie da torre. 

As torres dispoñen de eliminadores de pingas, motor, cadro biocida, inhibidor 

de corrosión e purga automática. A balsa é de formigón armado con 

rebosadero, drenaxe, manguitos de aspiración das bombas e achegue.  

O sistema ten un circuíto de tubaxes e de bombeo para a demanda de auga 

de refrixeración para as dúas unidades. Existen dous grupos de bombas (4 en 

total) e unha de reserva. 

Como instalación de subministración de nitróxeno á Planta de Biodiesel, conta 

cunha planta en aluguer de Nitróxeno, de capacidade suficiente para atender 

os requirimentos de inertización dos depósitos e equipos de proceso da 

planta.  

A planta disponse sobre unha soleira duns 100m2.  

Sistemas de comunicación: 

Para o correcto desenvolvemento das actividades administrativas da Planta, 

faise necesaria a instalación dun sistema de telefonía fixa con varias liñas 

contratadas. Tanto a liña telefónica como a de datos chegan por antena. 

Disponse dunha central automática telefónica, dixital, capaz de dar servizo a 

toda a planta, situada na sala de control, e que é capaz de atender as 

comunicacións interiores, incluído o servizo de megafonía.  

Aire para instrumentación: 

A planta conta cunha unidade de produción de aire comprimido que se sitúa 

dentro da sala de compresores en edificio ATL. 

A unidade conta con dous grupos compresores de tornillo, cun caudal máximo 

de 1000Nm3/h, filtros e secador frigorífico con separador de humidade e 

separador de aceite de condensados. 
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OUTROS SERVIZOS  

Sistemas de tratamento de residuos: 

Os residuos xerados son retirados por un xestor especializado. 

Rede de sumidoiros e sistemas de evacuación de augas residuais: 

A planta dispón de dúas redes independentes de recollida de augas: rede de 

augas de pluviais e rede de saneamento de augas residuais.   

 Rede de augas pluviais  

A rede de augas de pluviais recolle as augas de escorrentía da planta 

mediante sumidoiros repartidos por toda a planta, conectados aos colectores 

de pluviais nos pozos de rexistro. Recolle as augas procedentes das cubertas 

dos edificios mediante sumidoiros nas cubertas, conectadas aos colectores a 

través de arquetas de baixante.   

Os cubetos de almacenamento están conectados a través dunha arqueta 

selectora coa liña de pluviais e a liña de contaminadas. Caso de que se 

produza unha vertedura, verterase á liña de contaminadas pechando a válvula 

que comunica coa liña de pluviais. Si non hai vertedura, a auga diríxese a 

pluviais mantendo a válvula de seccionamento de contaminadas pechada e a 

de pluviais aberta. 

A rede de pluviais da planta recolle as distintas augas de choiva da planta. 

Todas as augas desembocan na arqueta de pluviais. De aí pódese enviar a 

unha balsa de tormentas ou directamente verter á rede do porto. A balsa de 

tormentas pulmón está deseñada para conter unha capacidade equivalente a 

vinte minutos (suponse que a partir dos 20 minutos a auga xa está limpa). 

Para este cálculo tívose en conta toda a superficie da planta fóra da do 

proceso e a das zonas de carga e descarga de camións (a auga de choiva 

destas zonas vai á depuradora pola rede de augas contaminadas xunto coa 

auga residual de proceso e os derrames da zona de carga e descarga); 

tampouco se considera a área dos cubetos. 

Desde esta balsa dosifícanse estes vinte primeiros minutos de choiva á 

depuradora, esta balsa está programada para baleirarse unha vez ao día; e a 
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depuradora é capaz de tratar este caudal. 

Posteriormente a ela, a auga de pluviais que non vai á balsa, a by-passea e 

pasa por un separador de hidrocarburos. Este equipo separa o aceite que leve 

a auga e almacénao nun bidón para a súa posterior xestión mediante xestor 

de residuos. Unha vez separados os hidrocarburos, a auga queda limpa e é 

vertida á rede correspondente.  

 Rede de augas residuais  

A rede de augas residuais recolle os efluentes do proceso, as augas negras 

dos edificios, as pluviais sucias e outras verteduras que puidesen provocarse 

nas instalacións de proceso e auxiliares.  

A planta conta con sumidoiros conectados aos colectores da rede de augas 

residuais nos edificios de proceso, edificio de equipos auxiliares, edificio de 

caldeira, torres, almacén de produtos ensacados, área de carga e descarga, e 

salas de bombas.  

Os cubetos de almacenamento tamén contarán con sumidoiros conectados á 

rede de saneamento mediante arquetas con válvulas de corte.  

As augas residuais condúcense á depuradora, e unha vez tratada a auga, 

vértense á rede de saneamento existente, contando previamente cunha 

arqueta para toma de mostras.  

Por último, as purgas da caldeira, as torres de refrixeración e os 

rexeitamentos da descalcificación da auga tratada non se pasan pola 

depuradora, xa que non teñen carga orgánica e basicamente componse de 

sales en disolución. Esta corrente é enviada a un depósito de mestura final 

onde se unirá á corrente de saída da EDAR.   

Cóntase cunha depuradora de augas residuais que contempla un caudal diario 

de deseño de 240m³.  
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Dispositivos de control e recollida de augas contraincendios: 

A instalación de protección contra incendios, desde o punto de vista de auga, 

está condicionada pola protección dos tanques de metanol (4.000m3) e 

metilato (300m3) e a súa clasificación como líquido de clase B1.  

En caso de producirse un incendio na zona de proceso, nos cubetos de 

retención e/ou nos distintos cargadoiros a auga do sistema contraincendios é 

enviada á depuradora. A auga residual procedente do sistema de extinción de 

incendios que se produza no resto da superficie da planta é recollida polos 

sumidoiros de augas contaminadas e desemboca na arqueta de augas 

contaminadas de cargadoiros de camións. Cabe destacar que no momento no 

que se produza unha situación de emerxencia procederase ao paro da planta 

polo que toda a capacidade da depuradora destinarase ao tratamento dos 

posibles derrames.  

 Estación de bombeo e reserva de auga 

A rede de auga contra incendios atópase abastecida por unha estación de 

bombeo, composta por catro bombas: unha bomba de accionamento eléctrico, 

dous diésel e unha jockey. 

As bombas principais teñen un caudal de 200m3/h e unha presión nominal de 

8,5kg/cm2. 

A liña queda presurizada a aproximadamente 9 ou 9,5kg/cm2, no caso de que 

a presión caia por baixo de 8 entraría a jockey, por baixo de 7 entraría a 

eléctrica, por baixo de 6 a primeira diésel e por baixo de 5 a segunda. 

A planta dispón dun depósito de reserva de auga de 700m3 de capacidade, 

que alimenta á rede contra incendios. 

2.1.5. Medios e instalacións de protección 

MEDIOS MATERIAIS 

A continuación expollense os medios materiais de prevención e protección 

existentes na planta. Preséntase unha listaxe xeral, para máis detalle 

consultar o Plan de Emerxencia Interior da instalación. 
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O sistema xeral de Protección Contra Incendios (PCI) da instalación conta cos 

seguintes subsistemas: 

 Sistema de abastecemento de auga contra incendios. 

 Rede de Hidrantes. 

 Sistemas fixos de extinción.  

o Sistema manual de auga/escuma.  

o Sistema fixo de auga pulverizada. 

o Sistemas de extinción automática por axentes gaseosos.  

 Bocas de Incendio Equipadas. 

 Columna seca. 

 Extintores manuais. 

 Sistemas automáticos de detección de incendios. 

 Sistema manual de alarma de incendios. 

 Sistema de comunicación de alarmas. 

 Sectorización e compartimentación. 

 Iluminación de emerxencia. 

 Sinalización.  

Outros sistemas de protección e/ou prevención 

Medios de contención e recollida de derrames. 

Medios de comunicación: 

o Sistemas de megafonía. 

o Walkie-talkies. 

Disponse de: 

o Duchas de emerxencias e lavaollos. 

o Manta ignífuga. 

o Equipo analizador portátil de mestura explosiva para líquidos 

inflamables. 

o Traxes para a intervención química. 

o Traxes de bombeiros. 

o ERA,s. 

o Pararraios. 
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MEDIOS HUMANOS 

Clasificación e descrición de usuarios 

 Persoal propio. 

 Provedores. 

 Contratas e subcontratas. 

 Visitas. 

Persoal propio 

O número total de persoas que traballan na planta é de 42.  

Hai presenza 24 h nas instalacións para o control de accesos, sendo persoal 

propio e/ou seguridade privada. 

SERVIZOS DE VIXILANCIA  

Estacións meteorolóxicas 

A Estación Meteorolóxica máis próxima é a de CIS Ferrol (a Coruña), situada a 

37m sobre o nivel do mar nas coordenadas UTM:   

 Lonxitude: 560578 UTMX-29T ED-50.  

 Latitude: 4815885 UTMY-29T ED-50. 

Servizos de supervisión de accesos e detección de intrusos: 

O sistema de detección de intrusos e supervisión de accesos á planta está 

controlado polo Servizo de Vixilancia 24h.   

2.1.6. Organización da empresa 

Persoal e quendas de traballo 

A plantila total está composta por 42 traballadores, distribuídos da seguinte 

maneira: 
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ÁREA CANTIDADE DE PERSOAL 

Plant Director 1 

Sustainability Responsible 1 

Environment & Safety Responsible 1 

Quality Responsible 1 

Analysts 4 

Mecanical maintenance Responsible 1 

Electrical maintenance Responsible 1 

Maintenance operators 5 

Outside Responsible 1 

Production Responsible 1 

Shift Managers 5 

Plant operators 15 

Operations and chemical logistics 1 

HR and internal logistics  1 

Maintenance and project coordinator 1 

Warehouse 1 

Purchaser 1 

TOTAL 42 

Existen dous tipos de horarios: 

 Persoal en xornada normal: responsables de departamentos cuxo horario 

é: 

o Luns a xoves de 8:00 h a 13:30 h e de 14:30 h a 17:00 h. 

o Venres de 8:00 h a 15:00 h. 

 Persoal a quendas: Xefes de Quenda e operadores de produción, 

mantemento (eléctrico e mecánico) e analistas.  

Traballan os 365 días do ano en quendas de oito horas: mañá, tarde e 

noite, cos seguintes horarios: 

o Mañá: de 6:00 h a 14:00 h. 

o Tarde: de 14:00 h a 22:00 h. 

o Noite: de 22:00 h a 6:00 h. 

Cada quenda está composta como mínimo de  

- 1 Xefe de Quenda 
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- 3 operadores de produción 

- 1 operador de mantemento  

- 1 laboratorio 

Tamén hai presenza 24 h nas instalacións dun Vixiante de Seguridade que 

presta servizo a MASOL . 

Control de accesos 

Existe un sistema permanente de control de accesos ao Porto Exterior. 

Ademais, a planta dispón de valado perimetral e portas con mecanismo 

eléctrico de apertura e peche. Existen accesos independentes para camións e 

peóns. 

2.1.7. Actuación ante emerxencias 

En caso dunha emerxencia, MASOL estruturarase segundo o seguinte 

organigrama: 
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 DIRECTOR DE EMERXENCIA:  

En todo momento debe existir unha persoa que dirixa e coordine as distintas 

actuacións que deben ser realizadas polo persoal en situación de emerxencia.  

Titular: Plant manager. 

Suplente: Xefe de Emerxencia. 

Localización: Centro de Control da emerxencia. 

 EQUIPO DE COMUNICACIÓNS:  

Composición: Persoal propio e/ou seguridade privada . 

Operador en sala de control. 

 XEFE DE EMERXENCIA:  

É o máximo responsable da coordinación e actuación dos equipos de 

emerxencia e, das comunicacións internas que se produzan durante o 

desenvolvemento dunha emerxencia. 

Titular: Environment & Safety Responsible. 

Suplente: Shift Managers.  

 XEFE DE INTERVENCIÓN:  

Ocuparase da dirección de operacións na zona de emerxencia e coordinación 

do Equipo de Intervención. 

Titular: Shift Managers. 

Suplente: Plant operator. 

 EQUIPO DE INTERVENCIÓN:  

Formado polo persoal que mellor coñece as Instalacións e os seus sistemas de 

control por estar permanentemente na planta. Serán os encargados de 

ofrecer a primeira resposta en caso de emerxencia. 

Composición: Electrical maintenance Responsible. 

Mecanical maintenance Responsible. 
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Production Responsible. 

Outside Responsible. 

Maintenance operators. 

Plant operators. 

Localización: Lugar da emerxencia. 

 XEFE DE EVACUACIÓN:  

En caso de existencia de feridos ou de ter que desaloxar a Planta, sera o 

responsable e coordinador do Equipo de Evacuación e Primeiros Auxilios. 

Titular: Quality Responsible. 

Suplente: Analysts. 

 EQUIPO DE EVACUACIÓN E PRIMEIROS AUXILIOS:  

Para os casos nos que a emerxencia ou a súa posible evolución requiran 

desaloxar ou comprobar zonas ou instalacións da planta. 

Para a primeira atención ao accidentado e o seu traslado a Centros Sanitarios. 

Estarán coordinados directamente polo Xefe de Evacuación. 

Composición: Plant operators. 

Analysts. 

Sustainability Responsible.  

Operations and chemical logistics. 

Maintenance and project coordinator. 

HR and internal logistics. 

Warehouse. 

Purchaser. 

 CONTROL DE ACCESOS:  

En funcións propias do seu Servizo e como reforzo en caso necesario ao 
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Director da Emerxencia e Xefe de Evacuación. 

Composición: Persoal propio e/ou seguridade privada. 

 CENTRO DE CONTROL DA EMERXENCIA:  

O Centro de Control da Emerxencia da Planta está situado na Sala de Control 

(Edificio Oficinas). Si a situación de emerxencia compromete a seguridade do 

Centro de Control da Emerxencia, a xestión da mesma levarase a cabo a 

través de teléfonos móbiles e sen localización física determinada. 

2.2 CONTORNA DAS INSTALACIÓNS  

2.2.1. Localización da instalación 

As instalacións obxecto do presente PEE sitúanse no Porto Exterior de Ferrol, 

sito no municipio do mesmo nome, concretamente na boca de entrada á ría. 

Coordenadas xeográficas: 

COORDENADAS XEOGRÁFICAS 

Latitude Norte 43°28'05,60" 

Lonxitude Oeste 8°19'18,40" 

As súas coordenadas UTM son: 

COORDENADAS UTM (FUSO 29) 

X 554.859 

E 4.813.035 

Como elementos notables de orixe natural da zona próximos ás instalacións 

destaca o océano Atlántico.   

O establecemento limita: 

- Ao oeste con Ferrol Container, S.L.U. 

- Ao leste co lateral do porto, praia de Cariño. 

- Ao norte con noiro e viario entre montaña e planta. 
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- Ao sur con zona de recheo do porto que dá á entrada á ría de Ferrol.  

A súa particular localización, fai que estea rodeado no seu bordo norte polo 

noiro resultante da obra, con cotas de coroación que roldan até 100m. 

nalgúns puntos: 

 
Imaxe 02.- Cotas noiro 

O noiro supón así un apantallamento natural que illa en gran medida ao 

complexo da súa contorna norte. 

2.2.2. Accesos 

A entrada á zona industrial realízase través da estrada nacional N-655, de 

15km de trazado, que leva á zona central do Porto Exterior. 

A estrada N-655 acaba nun punto de acceso á instalación portuaria de 

titularidade Estatal, xestionada polo Ministerio de Fomento e forma parte da 

rede de estradas do Estado. 

A planta conta con dous accesos desde o exterior, un mediante torno para 

traballadores e outro con porta motorizada para accesos en xeral. 
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Imaxe 03.- Vista aérea accesos instalación 

2.2.3. Ámbito xeográfico 

A instalación sitúase no concello de Ferrol. A zona de estudo derivada da 

análise de riscos realizado para as instalacións de MASOL, indica que as 

posibles afeccións quedarían limitadas a este concello.  

2.2.3.1. Xeografía 

A planta da instalación portuaria onde se sitúa a instalación obxecto deste 

informe aséntase sobre o que noutro tempo foi o Cabo Prioriño Chico, as 

praias de Canelas e Pieiro e a Punta dás Viñas. 

A zona norte-nordés está formada por elevacións de altura media, que 

alcanzan aprox. 150-200m na contorna próxima á instalación portuaria 

(Monte Novo, Monte da Novateira, Penas Roibas). 

Na zona oeste, aproximadamente a 500m. de MASOL, atópanse a praia de 

Cariño e a Punta de Fornelos. 

No oeste atópanse o Cabo Prioriño Grande, a Punta de Espasante e a praia de 

Plagueiras. 

A contorna sur do complexo vén representado pola boca de entrada á ría de 

Ferrol. Ao lado oposto da ría, atópanse a Punta do Segaño e a Punta 

Coitelada, a unha distancia de aproximadamente 2km das instalacións 
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avaliadas. 

A continuación preséntase imaxe da situación de MASOL: 

 
Imaxe 04.- Situación da planta 

Ao norte, a instalación está rodeada polo noiro resultante das obras para a 

construción do Porto Exterior, que illa a infraestrutura portuaria das 

poboacións circundantes: 

  
Imaxe 05.- Mapa hipsométrico 

 

MASOL 
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Imaxe 06.- Curvas de nivel 

2.2.3.2. Demografía 

O emprazamento atópase no concello de Ferrol. Aproximadamente a 6.500 

metros do comezo do seu núcleo urbano. 

Na táboa seguinte, indícase a poboación, a superficie do concello, así como a 

densidade de poboación do mesmo (datos INE a 1 de xaneiro 2015): 

 POBOACIÓN SUPERFICIE DENSIDADE 

FERROL 69.452 81,9 848 

Unidades: número de persoas, superficie en Km² e densidade en persoas / Km² 

FERROL: 

O concello de Ferrol está formado por catorce parroquias: Brión (Santa 

María), A Cabana (San Antonio), Cobas (San Martiño ), Doniños (San 

Román), Esmelle (San Xoán), A Graña (Santa Rosa), Leixa (San Pedro), 

Mandiá (Santa Uxía), A Mariña (San Xurxo), Marmancón (San Pedro), 

Serantes (San Salvador) e Trasancos (Santa Icía), ademais do núcleo urbano 

de Ferrol. As parroquias están compostas polos seguintes lugares: 

 Brión (Santa María): Brión, Martín, San Cristovo, San Felipe. 345 

habitantes. 
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 A Cabana  (San Antonio): A Barca de Arriba, A Cabana, Estrada do 

Cruzamento, Montecoruto, San Antonio. 243 habitantes. 

 Cobas (San Martiño): A Aldea, Covarradeiras, A Pedreira, Ragón. 895 

habitantes. 

 Doniños (San Román): Valón, Valón Vello, O Confurco, Cariño, A Chousa, 

Doniños, Mougá, O Pieiro, Vilar, Fontá. 845 habitantes. 

 Esmelle (San Xoán): Castiñeira, Chá da Mariña, Esmelle, Loureiro, Mougá, 

Ríoxunto. 393 habitantes. 

 A Graña (Santa Rosa): A Graña. 467 habitantes. 

 Leixa (San Pedro): Leixa. 101 habitantes. 

 Mandiá (Santa Uxía): Bustelo, Chá, Rilo, Taboada, Vilela, Fontela, 

Confurco. 655 habitantes. 

 A Mariña (San Xurxo): Vila da Area, Vila da Eirexa. 410 habitantes. 

 Marmancón (San Pedro): Marmancón. 86 habitantes. 

 Serantes (San Salvador): Aneiros, Avenida do 19 de Febreiro, Bosque, Os 

Corrás, A Malata, Pazos, Serantellos, Viladóniga, O Coto. 1.835 habitantes. 

 Trasancos (Santa Icía): Beleicón, Calvario, Castro, Espiño, A Pallota, O 

Souto de San Pedro, Vinculeiro, A Pega. 671 habitantes. 

 Ferrol (núcleo urbano): 61.944 habitantes. 

Do estudo da análise de risco, os principais lugares que se poderían ver 

afectados son O Pieiro e Cariño, ambos pertencentes á parroquia de Doniños 

e cunha poboación respectivamente de 8 e de 19 habitantes (datos INE a 1 de 

xaneiro 2015). 

2.2.3.3. Xeoloxía 

O marco da xeoloxía rexional da contorna da instalación correspóndese coa 

zona IV, Galicia Media- Tras Os Montes. Esta zona encádrase nun dominio 

oeste, caracterizado pola presenza de rocas sedimentarias e rocas básicas, 

ambas metamorfizadas, e pola ausencia de Ollo de Sapo e Paleozoico datado. 

A zona na que se atopa o establecemento está formada exclusivamente por 

granitos emprazados en diferentes etapas da oroxénesis Hercínica. 
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2.2.3.4. Hidroloxía 

A zona de influencia pertence á Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. 

Englóbase dentro das concas costeiras, caracterizadas por concas pequenas 

que verten directamente ao mar e de maior torrencialidade que as concas de 

interior. 

A contorna ampla do Cabo Prioriño correspóndese coa conca do Río Grande de 

Xubia. 

Non existen cursos hídricos de extensión ou caudal relevantes na área de 

influencia da instalación. Móstrase a hidroloxía da zona na imaxe que segue: 

 
Imaxe 07.- Hidroloxía 

2.2.3.5. Meteoroloxía 

Os datos meteorolóxicos preséntanse en Anexo 5. O informe meteorolóxico foi 

realizado por AEMET. 
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2.2.4. Contorna natural, histórica e cultural 

2.2.4.1. Patrimonio histórico e cultural 

Destácase o seguinte patrimonio na contorna inmediata da instalación: 

 Faro e miradoiro de Cabo Prioriño Chico, a 800m na costa en dirección 

oeste. 

 Baterías e túneles militares no Cabo Prioriño Chico. 

O inventario de patrimonio cultural é extenso, en númerosas mámoas 

catalogadas nas ladeiras dos Montes de Brión, así como as de Monteventoso. 

Existe un xacemento romano en Cariño e diversos restos prehistóricos tales 

como a escotadura paleolítica de Cariño. 

2.2.4.2. Espazos naturais 

Os espazos naturais máis destacados na contorna da planta móstranse na 

imaxe que segue: 

 

Imaxe 08.- Espazos Naturais 

ZEPA (zona de especial protección de aves): Espazo mariño da Costa 

Ferrolterra-Valdoviño, cunha superficie de 4.265,54ha. 

ZEC (zona especial de conservación): Costa Ártabra, cunha superficie de 

7.658,53ha. 
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ZEPVN (zona de especial protección dos valores naturais): Costa Ferrolterra-

Valdoviño e Costa Ártabra. 

O Porto Exterior de Ferrol atópase nunha área situada antigamente dentro do 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa Ártabra, que foi recalificada.  

A 500m en liña recta pola costa, en dirección leste desde a instalación, 

atópase a Praia de Cariño. 

2.2.5. Contorna Industrial 

O establecemento sitúase no Porto Exterior de Ferrol (A Coruña) que consta 

dun dique de abrigo de 1.067m de lonxitude, un peirao de ribeira de 1.515m 

e 20m de calado. Ocupa un total de 89,3 hectáreas. 

Compartindo a infraestrutura do Porto Exterior de Cabo Prioriño, xunto coas 

instalacións obxecto deste Plan, atópanse as seguintes instalacións: 

 Terminal de contenedores de Ferrol Container Terminal, S.L.U. 

 Terminal de carbóns de Endesa Xeración, S.A. 

 Nave de almacenamento da Autoridade Portuaria. 

 Subestación eléctrica de Unión Fenosa. 

 Edificio de usos múltiples da Cámara de Comercio. 

As instalacións máis importantes situadas nas inmediacións da Planta son de 

tipo portuario, destacando:  

 Planta de Biocombustibles, actualmente sen actividade. 

 Instalacións de Endesa. 

 Almacenaxe e depósito de mercadorías. 

Por último, aínda que aproximadamente, a 7km de distancia cara ao interior 

da Ría, cabe mencionar a presenza do complexo industrial de Punta 

Promontoiro, que abarca as instalacións de Forestal do Atlántico e a planta 

regasificadora de Reganosa. A presenza desta última, supón a entrada á ría 

de buques gaseros, que pasarán por tanto a 1km escaso de distancia da 

instalación de Cabo Prioriño. 
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2.2.6. Rede viaria 

As vías de comunicación máis importantes son: 

 N-655: Estrada nacional, de titularidade Estatal e xestionada polo 

Ministerio de Fomento. 

 Estrada DP-3608: Estrada comarcal, de titularidade da Deputación 

Provincial da Coruña, conecta as entidades de poboación de O Pierio e 

Cariño con Doniños e San Cristovo. 

 AP-9: Autoestrada Ferrol-Fronteira Portugal. 

 AG-64: Autovía Ferrol – Villalba. 

2.2.7. Rede de asistencia sanitaria 

 Hospital Xeral Juan Cardona.- Tfn. 981 312 500 

C/ Pardo Bazán s/n, 

15406, Ferrol (A Coruña)  

 Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide – Profesor Novoa Santos  

o Hospital Arquitecto Marcide.- Tfn. 981 334 000 

Avd. Residencia, s/n 

15405, Ferrol (A Coruña) 

o Hospital Naval.- Tfn. 981 339 759 

Lugar A Pega, s/n 

15405, Ferrol (A Coruña) 

o Hospital Profesor Novoa Santos.- Tfn. 981 334 000 

Crta. Catabois, nº 730 

15405, Ferrol (A Coruña) 

 Centro de Saúde Serantes.- Tfn. 981 328 500 

Lugar Aneiros, s/n 

15405, Ferrol (A Coruña) 

 Centro de Saúde Fontenla Maristany.- 981 336 633 

Praza de España, nº 19  

15403, Ferrol (A Coruña) 
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2.2.8. Rede de saneamento 

Na zona de influencia, o Porto Exterior de Ferrol, os equipamentos existentes 

son: 

Rede de subministración de auga:  

A rede de abastecemento de auga potable: arteria de fibrocemento existente 

de DN 700mm no barrio de Canido, procedente dos Depósitos da Rede de 

Distribución da Zona Alta situados no lugar de Catabois. 

Distribución mallada baseada en dous aneis principais que rodean cada unha 

das fases nas que se executou o Porto Exterior. Dita Rede está formada por 

Tubaxes de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidro (PRFV) con diámetros 

nominais de 100, 150 e 250mm.  

Rede de saneamento de pluviais: 

Formada por dous grupos de colectores independentes con un único punto de 

vertedura ao mar para cada un destes aneis sobre o caixón do peirao. Os 

colectores están formados por tubaxes de Poliéster Reforzado con Fibra de 

Vidro (PRFV) con diámetros nominais de entre 500 e 1.400mm, existindo 

sumidoiros cada 20m. 

Rede de saneamento de residuais: 

Formada por dous aneis perimetrais constituídos por un colector de PVC de 

Ø=315mm que recollen as augas residuais xeradas nas distintas instalacións 

das parcelas e vértena nunha arqueta de bombeo situada na glorieta situada 

na parte central da explanada.  

Sistema de depuración  

As augas residuais do municipio de Ferrol trátanse na E.D.A.R. de Cabo 

Prioriño. 

  



 

 Plan de Emerxencia Exterior Cabo Prioriño.  

 

    

Páxina 53 de 109 

Dentro da zona de influencia existen as seguintes instalacións, que posúen un 

carácter estratéxico ou un risco potencial considerable: 

 Subestación eléctrica de Unión Fenosa.  

 Terminal de colectores de Ferrrol Container Terminal.  

 Terminal de carbóns de Endesa Xeración, S.A.  

 Planta de Biocombustibles, actualmente sen actividade. 

2.2.10. Convenios ou Pactos de Axuda Mutua 

Non existen convenios ou pactos de axuda mutua entre as empresas situadas 

no Porto Exterior de Ferrol. 

  

2.2.9. Instalacións singulares 
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3. BASES E CRITERIOS 

3.1. IDENTIFICACIÓN DO RISCO 

Neste epígrafe cítanse as substancias clasificadas polo R.D. 840/2015, que 

están presentes en cantidades superiores ás establecidas polos limiares do 

anexo I do citado R.D., e que se consideran susceptibles de xerar accidentes 

graves. 

3.1.1. Riscos asociados aos produtos 

Preséntase táboa coas substancias clasificadas e os riscos asociados a cada 

unha delas: 
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SUBSTANCIA CLASIFICADA RISCO ASOCIADO 
CLASIFICACIÓN  RD 

840/2015 
CANTIDADE LIMIAR REQUISITOS 
NIVEL INFERIOR (TONELADAS) 

CANTIDADE LIMIAR REQUISITOS 
NIVEL SUPERIOR (TONELADAS) 

CANTIDADE 
MÁXIMA 

Metanol Líquido Inflamable Parte 2 Nomeada 500 5.000 3.160 Tm 

Gas Natural Licuado (GNL) Gas Licuado Inflamable Parte 2 Nomeada 50 200 98 Tm 

Metilato Sódico (solución 
ao 30% en metanol) 

Tóxica 
H2 Toxicidade 

Aguda 
50 200 

291 Tm 

Líquido Inflamable 
P5c Líquidos 
Inflamables 

5.000 50.000 

THT  Líquido Inflamable P5c Líquidos 
Inflamables 

5.000 50.000 50 l 

Gasoil Líquido Combustible Parte 2 Nomeada 2.500 25.000 140,8 Tm 

Antioxidante  
Substancias Perigosas 

para o Medio Ambiente  
E1: Categoría aguda 1 

ou crónica 1 
100 200 60 Tm 

Adit. Anticonxelante Substancias Perigosas 
para o Medio Ambiente 

E2: Categoría crónica 
2 

200 500 82,8 Tm 
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En condicións normais de operación os produtos que se procesan ou 

almacenan non manifestan a súa perigosidade intrínseca de inflamabilidade 

ou toxicidade. Só no caso dunha situación accidental, que supoña a saída ao 

exterior de produto de modo incontrolado e masivo, pode manifestarse este 

perigo, coa posibilidade de que se desenvolva algún tipo de accidente grave. 

As características destes produtos químicos perigosos poden clasificarse do 

seguinte modo: 

Líquidos Combustibles 

Requiren ser quentados por riba da temperatura ambiente para entrar en 

combustión en presenza dun punto de ignición. O inicio da combustión a 

temperaturas máis baixas pode ser forzada si se engade un produto 

inflamable. O escenario habitual é un incendio de charco (Pool Fire). Dentro 

deste apartado temos o gasóleo. 

Líquidos Inflamables 

Son aqueles que se inflaman a temperatura ambiente si a súa superficie ou os 

seus vapores atopan un punto de ignición (pode ser unha chama aberta, unha 

faísca, unha zona quente, etc.) Os máis volátiles adoitan xerar vapores máis 

pesados que o aire, desprazándose a nivel de terra e tendendo a acumularse 

nas zonas baixas. No caso de ignición adoitan dar incendios de charco (POOL 

FIRE). Os máis volátiles poden desenvolver suficiente cantidade de vapores 

inflamables como para que se acumulen no ambiente, co consecuente perigo 

de deflagración non explosiva ou labarada. Por exemplo o metanol. 

Gases Licuados Inflamables 

Todos os gases poden ser licuados, algúns empregando temperaturas moi 

baixas e outros co emprego da presión. Os gases licuados xeran de forma 

masiva vapores fríos cando escapan ao ambiente en grandes cantidades. 

Estes vapores desprázanse a niveis de terra, tendendo a acumularse nas 

zonas baixas. No caso de ignición en zonas abertas adoitan dar lugar a unha 

deflagración non explosiva ou labarada (FLASH FIRE) que propaga o incendio 

ao punto de fuga. En determinadas circunstancias o accidente pode derivar 

nunha deflagración explosiva da nube de vapor non confinada (UVCE). No 

caso de que un incendio envolva un recipiente a presión con gas licuado, 
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existe a posibilidade de que se desenvolva unha BLEVE ao cabo de certo 

tempo. Exemplo deste grupo é o GNL. 

Produtos tóxicos 

Aqueles que poden afectar á saúde humana en determinadas circunstancias 

de exposición, xeralmente inhalación. Os efectos poden ser crónicos (a longo 

prazo) e/ou agudos (inmediatos, a curto prazo). Neste caso temos metilato 

sódico. 

Substancias Perigosas para o Medio Ambiente: 

Son perigosos para o medio ambiente as substancias ou preparados que, en 

caso de contacto co medio ambiente, constituirían ou poderían constituír un 

perigo inmediato ou futuro para un ou máis compoñentes do medio ambiente: 

Aditivos anticonxelante e antioxidante.  

En Anexo 4 achéganse fichas de seguridade das substancias. 

3.1.2. Hipóteses accidentais consideradas 

Identificaranse as hipóteses accidentais nas que se ven involucradas as 

substancias clasificadas segundo o R.D. 840/2015. Os datos recóllense do 

informe de seguridade e dos seus cálculos de consecuencias para a 

instalación. Para a elaboración do presente PEE e a definición das zonas de 

planificación, consideraranse as hipóteses accidentais susceptibles de xerar 

accidentes de categoría 2 e 3.  

No apartado 3.4.2, preséntase unha listaxe onde se describen cada unha das 

hipóteses consideradas, así como a definición das zonas de planificación 

resultantes. 

3.2. CONSIDERACIÓNS XERAIS EN RELACIÓN Á DEFINICIÓN DOS 

FENÓMENOS PERIGOSOS 

3.2.1. Fugas de líquidos 

A maioría dos accidentes comezan coa fuga dunha materia perigosa do seu 

confinamento. Son ben coñecidas as ecuacións que permiten cuantificar o 

caudal de fuga a partir do orificio a través do que se produce, das 
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características do fluído e da diferenza de presión co exterior. 

O modelo de cálculo baséase na aplicación dos balances de masa, cantidade 

de movemento e enerxía sen fricción (estes últimos sintetizados na ecuación 

de Bernoulli). 

Da combinación destas relacións, obtense o caudal instantáneo de saída en 

función das propiedades do fluído, presión no recipiente e niveis de líquido e 

do orificio. A variación do caudal co tempo, obtense substituíndo os valores de 

presión e altura en función do tempo, que dependen do tipo de procesos, é 

dicir, si a fuga é isotérmica ou adiabática: 

 Fuga Isoterma: No caso de fuga isoterma dunha substancia pura, o valor 

de P permanece constante ao longo de todo o proceso. 

 Fuga Adiabática: No caso de fuga adiabática, a presión interior varía ao 

aumentar o espazo de vapor, pois ao descender o nivel do líquido e 

evaporarse parte deste para completar o volume, arrefríase, diminuíndo a 

súa temperatura e, en consecuencia, a súa presión de vapor. 

Por outra banda, si a materia estaba inicialmente almacenada como un líquido 

a baixa presión e a súa temperatura era superior ao seu punto de ebulición 

normal, a caída de presión que segue á fuga provoca que o líquido ferva, de 

modo que parte do mesmo vaporízase instantaneamente. O resto permanece 

en fase líquida a unha temperatura igual ao momento de ebulición normal do 

fluído involucrado. 

3.2.2. Evaporación de líquidos derramados 

O líquido derramado formará un charco no solo, que se evaporará en función 

de: a presión de vapor do produto, a velocidade do vento e a superficie do 

charco. O tipo de substrato ten unha gran importancia na velocidade de 

evaporación final, sendo maior canto máis poroso sexa o mesmo. 

Na evaporación de gases licuados e que permanecen en estado líquido por 

compresión ou por refrixeración, a evaporación do fluído derramado pódese 

producir tan rapidamente que se pode considerar como adiabática. 
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3.2.3. Incendios 

Cando se derrama un líquido inflamable, existe a posibilidade de que, no caso 

de atoparse unha fonte de ignición moi próxima ao punto de fuga, se produza 

un incendio inmediatamente. En función da cantidade fuxida o incendio pode 

ser de grandes proporcións, provocando chamas daniñas para a integridade 

dos corpos envoltos por estas e un fluxo de calor radiante perigoso até 

distancias apreciables das mesmas. A maiores, tamén se produce gran 

cantidade de fume. 

Incendio Estacionario 

A avaliación dun incendio líquido comprende os seguintes pasos: 

 Determinación do caudal de fuga 

 Determinación do diámetro equivalente do charco segundo a cantidade 

derramada 

En moitos dos modelos que se utilizan para o cálculo da radiación térmica, é 

necesario coñecer o diámetro do incendio. No caso de que o líquido quedase 

retido nunha cubeta, este diámetro será directamente o da cubeta ou, si a 

cubeta é rectangular, o diámetro equivalente dunha cubeta circular cunha 

área igual ao da cubeta rectangular. 

Para fugas de líquidos para os que a súa temperatura de ebulición é superior á 

do ambiente e non están confinados, considerarase xeralmente a formación 

dun charco de 1cm de grosor (segundo criterio TNO), cunha extensión 

máxima de 1.500m² en áreas non confinadas, sen canalizacións nin 

sumidoiros para a recollida de derrames, de proceso ou de almacenamento de 

establecementos industriais, e de 10.000m² en campo aberto ou sobre o mar. 

Cálculo da Radiación Térmica 

O cálculo da radiación térmica é en función da natureza do combustible, da 

xeometría do emisor e receptor da radiación e da distancia entre ambos, así 

como das condicións meteorolóxicas (humidade ambiente). O método 

utilizado na estimación de incendios de charco derívase do proposto polo TNO 

e fai uso de ecuacións empíricas para determinar a velocidade da combustión, 

o fluxo de radiación emitido e a calor radiante incidente sobre a superficie. 
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Incendio de Nubes ou Labaradas 

O estudo dos efectos de incendios de nubes ou labaradas comprende os 

seguintes pasos: 

 Determinación do caudal de fuga: Si a fuga ten lugar en fase gas, o 

caudal de fuga é o caudal do gas a dispersar. Si a fuga se produce en fase 

líquida, o caudal do gas corresponde ao caudal de evaporación 

 Determinación da cantidade de vapor xerado 

 Estudo da dispersión da nube formada. A distancia á que poden chegar os 

vapores, dependerá dos seguintes factores: 

o Caudal de gas evaporado. 

o Tempo que dura dita emisión/evaporación. 

o Condicións meteorolóxicas. 

Destas últimas, as variables que afectan máis á dispersión son a velocidade e 

a dirección do vento e a estabilidade atmosférica. 

Estas magnitudes presentan unha gran variación estacional, e mesmo diaria, 

polo cal se manexarán valores medios representativos. 

Calcúlanse normalmente as dispersións correspondentes a situacións 

atmosféricas máis probables e máis desfavorables (categoría de estabilidade 

F). 

Hai dúas formas de tratar o escape: 

 Fuga instantánea: Neste caso considérase que todo o produto escapa nun 

tempo relativamente breve, formando unha nube compacta que se vai 

diluíndo co tempo conforme se despraza co vento. 

 Fuga continua: Neste caso considérase que o produto escapa cun caudal 

continuado, de maneira que se forma unha nube alargada (pluma), en 

réxime estacionario, que se dilúe coa distancia. 

3.2.4. BLEVE 

A BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) consiste na explosión 

dun recipiente que contén un líquido a presión sometido ao efecto directo das 
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chamas polo lume externo. A despresurización súbita do líquido 

sobrequentado provocará a vaporización brutal por un fenómeno xeneralizado 

de ebulición nucleada en toda a súa masa.  

Os efectos da BLEVE son os seguintes: 

 Radiación Térmica 

 Onda de sobrepresión 

 Proxección de fragmentos 

A radiación térmica da bóla de lume é en función da xeometría da mesma, 

cantidade, tipo de produto e condicións atmosféricas. A onda de sobrepresión 

corresponde á enerxía residual da ruptura do recipiente. Os seus alcances 

adoitan ser menores que os da radiación térmica. A proxección de fragmentos 

asociada á rotura do recipiente, adoita determinarse de forma empírica e 

baseándose nas ecuacións de enerxía cinética. 

3.2.5. Explosións 

Ao irse diluíndo as substancias inflamables no aire, en determinados instantes 

e zonas fórmanse mesturas de combustible e comburente en condicións 

adecuadas para que se produza a combustión. Si nunha destas zonas a 

mestura se atopa cun punto de ignición, ao estar xa mesturados combustible 

e comburente en cantidades importantes, podería producirse a ignición do 

gas. 

Explosións non Confinadas 

A explosión é non confinada cando a nube de gas se forma nun espazo amplo 

sen estruturas ou obstrucións significativas que poidan restrinxir a expansión 

da nube que arde. 

Unha explosión dunha nube de vapor nesta situación é unha deflagración e, 

na práctica, si non existe un mínimo confinamento, no canto dunha explosión 

prodúcese unha labarada. 
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Así pois, para que se produza unha explosión dunha nube inflamable débense 

dar as seguintes circunstancias: 

 Cantidade de gas entre límites de inflamabilidade. 

 Presenza dun punto de ignición. 

 Grao mínimo de confinamento. 

Os efectos asociados á explosión son os seguintes: 

 Ondas de sobrepresión. 

 Radiación térmica do incendio da nube. 

O primeiro efecto é o que pode ocasionar maior dano a persoas e estruturas. 

Explosión Confinada de Vapores 

Cando hai obstáculos suficientes como para frear, por obstrución, a expansión 

do gas ou do vapor que arde, pode producirse unha explosión confinada 

(UVCE), producíndose un fenómeno denominado acumulación de presión e 

alcanzándose sobrepresións sensiblemente maiores que no caso da 

deflagración non confinada. Particularmente, unha explosión confinada pode 

ocorrer en zonas onde hai edificios ou estruturas. 

A explosión dá orixe a unha onda de presión e a proxectís primarios 

constituídos polos fragmentos do depósito sinistrado. 

Tras este accidente, é moi probable que o tanque se incendie, e mesmo 

rompa, derramándose o seu contido no cubeto. 

Destes efectos, o que produce maiores danos é a sobrepresión. 

3.2.6. Efectos ambientais dos accidentes considerados 

A estimación da vulnerabilidade para o medio ambiente realizouse seguindo a 

metodoloxía recomendada pola Dirección Xeral de Protección Civil na “Guía 

para a realización da análise do risco ambiental”.  

O método permite a obtención dun Índice Global de Consecuencias 

Ambientais (IGCM), que outorga unha puntuación de 1 a 20 a cada situación 

estudada, segundo o nivel de afectación. De forma que canto máis graves 



 

 Plan de Emerxencia Exterior Cabo Prioriño.  

 

    

Páxina 63 de 109 

 

sexan as consecuencias, maior será esta afectación.  

A obtención deste índice baséase na avaliación e parametrización dos catro 

compoñentes do sistema de risco (fontes de risco, sistemas de control 

primario, sistema de transporte e extensión dos efectos daniños sobre a 

contorna e vulnerabilidade dos medios receptores) asignando as puntuacións 

recollidas na guía para cada parámetro a considerar.  

A valoración final do risco realízase a partir do valor do IGCM xunto coa 

frecuencia estimada de ocorrencia para cada situación, que se relaciona cunha 

puntuación. 

3.3. ANÁLISE DE CONSECUENCIAS: 

3.3.1. CRITERIOS XERAIS DE CÁLCULO 

Para determinar as áreas afectadas polos accidentes expostos asúmense os 

criterios e métodos de cálculo que se expoñen a continuación. 

Dadas as características da instalación, expóñense posibles fallos en equipos 

con grandes inventarios de substancias perigosas (tanques de 

almacenamento, camións cisterna, grandes tubaxes e bombas, etc.) e en 

equipos sometidos a operacións moi frecuentes como son as mangueiras de 

carga/descarga, etc.  

Estes fallos previsibles poden desembocar en perdida de contención (fugas) e 

centraranse en roturas de liñas, conexións, válvulas, etc. 

Baseándose na casuística, asúmese que:  

 Fallos en tubaxes (aéreas) / conexións de carga ou descarga / bombas 

ou compresores.  

o Si Diámetro < 6’’.- Posibilidade de roturas totais (guillotina). 

o Si Diámetro > 6’’.- Rotura parcial.- Orificio = 10% de diámetro 

tubaxe até un máximo de 50mm. 

 Fallos en tanques de almacenamento / camións cisterna.  

o Caso máis desfavorable.- O fallo da tubaxe máis grande conectada 

ao equipo na fase líquida.  
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o Segundo diámetro da tubaxe (de acordo aos criterios establecidos 

en fallos de tubaxes): 

  Roturas totais.- 100% da sección. 

 Roturas parciais.- Orificio de diámetro igual ao 10% do diámetro 

da tubaxe.  

O criterio adoptado para a selección de escenarios propostos, desde o punto 

de vista das substancias presentes, atende a: 

 Todas as substancias clasificadas polo RD. 840/2015, que superen o 

80% do limiar da columna 2: 

o Metanol (Tóxico e inflamable). 

o Metilato sódico (Tóxico e inflamable). 

o GNL (Inflamable).  

 Todas as substancias clasificadas polo RD. 840/2015, que non superen o 

80% do limiar da columna 2, pero que se considere que poden dar lugar 

a un accidente grave: 

o Gasoil. 

o Antioxidante. 

o Anticonxelante. 

No cálculo de efectos e consecuencias de escapes de substancias perigosas 

seguiranse os seguintes pasos: 

a) Cálculo do caudal de fuga. 

b) Cálculo do caudal de evaporación. 

c) Cálculo da dispersión.  
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Caudal de fuga 

O caudal da cantidade fuxida de gas, vapor, líquido e/ou fluídos en dobre fase 

realizarase aplicando os modelos e condicións recollidos no Yellow Book CPR 

14E, Methods for the calculation of physical effects (en diante YB).  

A presenza de bombas en tubaxes e o seu fluxo volumétrico ten que ser 

tomada en conta no cálculo de fuga. Si non se dispón de datos específicos de 

bombas, considerarase que o caudal de fuga é 1,5 veces o caudal nominal de 

bombeo (coeficiente de maiorización debido á perda de carga) 

Os coeficientes de descarga considerados nos cálculos serán de:  

Cd = 0,62 para fugas a través dun orificio de bordo afiado. 

Cd = 1, para unha rotura total dunha tubaxe (orificio de bordo redondeado). 

Cando o caudal de fuga sexa significativamente variable co tempo, adoptarase 

o caudal de fuga medio seguindo os criterios establecidos no Purple Book CPR 

18E, Guidelines for Quantitative Risk Assesment (en diante PB). Para caudais 

de fuga practicamente constantes o caudal de fuga aproximarase 

directamente ao caudal máximo. 

Caudal de evaporación 

Gases:  

O caudal a dispersar é igual ao caudal de fuga. 

Líquidos: 

Si o derrame é confinado, a área máxima do charco será igual ao tamaño da 

área confinada sempre que o derrame chegue a cubrir toda a superficie da 

área confinada. 

Si o derrame non é confinado, o líquido esparcirase alcanzando un espesor 

mínimo na capa de líquido de 5mm. 

Para a determinación de charcos non confinados considerarase unha 

extensión máxima de 1.500m2. 
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Coñecida a área do charco procederase a calcular o caudal de evaporación 

mediante modelos de cálculo establecidos no YB. 

Cálculo da dispersión 

En función da densidade da nube formada empregarase o modelo de gases 

densos ou un modelo Gaussiano de dispersión de gases neutros, ambos 

implementados na aplicación EFFECTS. 

Para as evaporacións desde charcos, aínda que a densidade dos vapores sexa 

maior que a do aire empregarase o modelo de gases neutros dado que a 

entrada de aire á nube vese favorecida e a densidade desta alcanza 

rapidamente valores similares á do aire, reducíndose o efecto da gravidade 

sobre a fase inicial da dispersión. 

Só se calcularán os alcances de dispersións tóxicas para produtos tóxicos ou 

moi tóxicos por inhalación, coas frases R23 ou R26 (H330 ou H331). 

Seguirase o criterio da Dirección Xeral de Protección Civil, empregaranse os 

índices AEGL cando estes sexan definitivos. Na súa falta empregaranse os 

ERPG ou TEEL, por esta orde. 

Datos Meteorolóxicos e do Terreo 

Tomáronse os seguintes datos meteorolóxicos medios da zona: 

1. Temperatura media ambiente: 14,4ºC. 

2. Humidade relativa media do aire: 80,6 %. 

3. Velocidade media do vento: 3,1m/s. 

4. As clases de estabilidade atmosférica: ao non dispor de datos de 

meteorolóxicos, asúmense as seguintes condicións atmosféricas: 

a. Estabilidade D de Pasquill, máis probable, e velocidade media do 

vento 3,1m/s. 

b. Estabilidade F de Pasquill, moi estable, con velocidade do vento de 

2m/s. 
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Estimación de tempos de fuga 

A duración dunha fuga depende do tempo requirido para a detección e accións 

de resposta, como parada de proceso, peche de válvulas de emerxencia, etc. 

Tendo en conta os sistemas de seguridade automáticos instalados ou a 

intervención humana, as duracións das fugas calculáronse utilizando os 

seguintes criterios: 

Tipo de válvula Descrición 
Tempo total para a detección e a 

actuación (1) (2) 

  Rotura total Rotura parcial 

Automática 

 A detección é totalmente automática e 
específica. 

  A detección resulta dunha orde 
automática de actuación da válvula.  

 Non se necesita a actuación dun 
operador. 

2 min. 5 min. 

Operada a 

distancia 

 A detección é totalmente automática e 
específica.  

 A detección resulta dun sinal de alarma 
(en campo ou sala de control), por 
exemplo un sinal acústico, luminoso ou 
ambos.  

 O operador valida o sinal, localiza o 
pulsador da válvula e o activa desde 
campo ou desde sala de control. 

5-10 min. (3) 10 min. 

Operada 

manualmente 

 A detección é totalmente automática e 
específica.  

 A detección resulta dun sinal de alarma 
(en campo ou sala de control), por 
exemplo un sinal acústico, luminoso ou 
ambos.  

 O operador valida o sinal, localiza o 
pulsador da válvula e o activa desde 
campo ou desde sala de control. 

10-20 min (4) 20 min. ou máis 

(1). Os criterios enumerados na táboa establecéronse a partir duns tempos estándar de resposta. 
(2). Por detección enténdese detección específica e automática. Si non se dispón de detección 
específica, poderase considerar outro tipo de detección a condición de que se xustifique 
adecuadamente, por exemplo: detección visual (operacións de carga e descarga) ou detección por un 
sistema de control básico ou polo sistema instrumentado de seguridade.  
(3). O tempo recomendado polo PB é de 10 minutos, aínda que, ao tratarse dunha análise do risco, 
optouse por adoptar un rango, debido a que dependendo da configuración dos detectores e do punto 
de fuga, o tempo de actuación e detección podería reducirse.  
(4). O factor crítico neste punto é o tempo que tarda o operador en chegar á zona, localizar a válvula e 
activala, o que vai depender do tamaño da planta. Tendo en conta aquí, que seguramente o operador 
deberá protexerse (porse un traxe de protección persoal) antes de acudir á zona afectada, co que o 
tempo total de actuación podería incrementarse. 
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3.3.2. MODELOS DE CÁLCULO 

Dependendo do tipo de escenario seleccionouse o modelo que mellor se 

adapta en cada caso. A continuación indícanse os programas utilizados en 

relación ao tipo de cálculo para o cal se utilizou: 

 EFFECTS v.5.5.- cálculo da cantidade fuxida nos distintos casos, Pool 

Fire (incendio de charco), e UVCE (explosión de nube de vapor non 

confinada).  

 ALOHA V. 5.4.3.- cálculo Flash Fire e dispersión tóxica (no seu caso). 

 CIRMA.- para o cálculo do Índice de risco ambiental dos distintos 

escenarios accidentais. 

3.4. DEFINICIÓN DAS ZONAS OBXECTO DE PLANIFICACIÓN 

3.4.1. Criterios de planificación 

A Directriz Básica de Protección Civil para o control e planificación ante o risco 

de accidentes graves nos que interveñen substancias perigosas, establece as 

seguintes zonas para planificar actuacións en caso de accidente grave: 

 Zona de Intervención: É aquela na que as consecuencias dos accidentes 

producen un nivel de danos que xustifica a aplicación inmediata de 

medidas de protección. 

 Zona de Alerta: É aquela na que as consecuencias dos accidentes 

provocan efectos que, aínda que perceptibles pola poboación, non 

xustifican a intervención, excepto para os grupos críticos de poboación. 

 Efecto Dominó: É aquela zona na que os efectos do accidente inicial poden 

provocar danos a outras estruturas de risco, podendo dar lugar a 

accidentes en cadea (“efecto dominó”)*.  

(*)Efecto dominó: A concatenación de efectos causantes do risco, que 

multiplica as consecuencias, debido a que os fenómenos perigosos poden 

afectar, ademais de aos elementos vulnerables exteriores, outros recipientes, 

tubaxes ou equipos do mesmo establecemento ou doutros establecementos 

próximos, de tal maneira que se produza unha nova fuga, incendio, estalido 

neles, que á súa vez provoquen novos fenómenos perigosos. 

A Directriz define, os valores limiares que deberán adoptarse para a 

delimitación de cada unha das zonas, baixo varios criterios que se resumen a 

continuación: 
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FENÓMENO 
PERIGOSO 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

DESCRICIÓN DAS ZONAS OBXECTO DE 
PLANIFICACIÓN 

VALORES LIMIAR 

ZONA DE INTERVENCIÓN (ZI) ZONA DE ALERTA (ZA) ZONA DOMINÓ (ZD) 

DE TIPO 
TÉRMICO 

Deflagración 
non 

explosiva 
(FlashFire) 

Nubes de gases ou vapores 
inflamables que se dispersa de 
forma alargada, con orixe no 
punto de fuga e extremo final no 
punto onde se alcanza o límite 
inferior de inflamabilidade 

Límite Inferior de Inflamabilidade 
(LII) 

50% Límite Inferior de 
Inflamabilidade (1/2LII) 

---- 

Incendio de 
charco 

(PoolFire) 

Banda ao redor do charco (a 
variable representativa é a dose 
de radiación térmica recibida) 

Dose térmica                
250(Kw/m²)4/3·s                     

Equivalente a unha radiación 
térmica de 5Kw/m2, durante 30s 

Dose térmica 115(Kw/m²)4/3·s            
Equivalente a unha radiación 

térmica de 3Kw/m2, durante 30s 

Radiación térmica de                
8Kw/m²                                

Radiación directa (ZD1)          
40Kw/m²                                

Radiación diferida (ZD1) 
12,5Kw/m² 

Dardo de 
lume          

(JetFire) 

Banda ao redor do dardo, 
producida pola ignición dunha 
fuga continua de gases ou 
vapores inflamables 

Dose térmica                  
250(Kw/m²)4/3·s                     

Equivalente a unha radiación 
térmica de 5Kw/m2, durante 30s 

Dose térmica 115(Kw/m²)4/3·s 
Equivalente a unha radiación 

térmica de 3Kw/m2, durante 30s 

Radiación térmica de                 
8Kw/m²                                     

Radiación directa (ZD1)                     
40Kw/m²                                    

Radiación diferida (ZD1) 
12,5Kw/m² 
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FENÓMENO 
PERIGOSO 

TIPO DE 
ACCIDENTE 

DESCRICIÓN DAS ZONAS OBXECTO DE 
PLANIFICACIÓN 

VALORES LIMIAR 

ZONA DE INTERVENCIÓN (ZI) ZONA DE ALERTA (ZA) ZONA DOMINÓ (ZD) 

DE TIPO 
MECÁNICO 

Explosión de 
nube de vapor 
non confinada 
(UnConfined 

Vapor 
Explosion) 

Ignición retardada dunha nube 
de vapor inflamable (formación 
de ondas de presión) 

Sobrepresión de 125mbar Sobrepresión de 50mbar Sobrepresión de 160mbar 

Explosión de 
nube de vapor 

confinada 
(Confined 

Vapor 
Explosion) 

Ignición retardada dunha nube 
de vapor inflamable en 
condicións de confinamento 
(formación de ondas de 
presión) 

Sobrepresión de 125mbar Sobrepresión de 50mbar Sobrepresión de 160mbar 

Explosión 
física 

Orixinada na expansión dun gas 
comprimido (formación de 
ondas de presión) 

Sobrepresión de 125mbar Sobrepresión de 50mbar Sobrepresión de 160mbar 

DE TIPO 
QUÍMICO 

Nube tóxica 
(Toxic 

Dispersion) 

Nubes de gases tóxicos que se 
dispersan a niveis de terra (a 
variable representativa é a 
concentración de tóxico ou a 
dose, D) 

Dose de produto tóxico (D): 
D = Cn

max texp 
onde Cmax é a concentración 
máxima da substancia no aire, 
texp o tempo de exposición e n 
un expoñente que depende da 
substancia química. 
Concentracións máximas de 
substancias tóxicas no aire 
calculadas a partir dos índices: 

AEGL-2, ERPG-2 e/ou TEEL-2 

Dose de produto tóxico (D): 
D = Cn

max texp 
onde Cmax é a concentración 
máxima da substancia no aire, 
texp o tempo de exposición e n 
un expoñente que depende da 
substancia química.   
Concentracións máximas de 
substancias tóxicas no aire 
calculadas a partir dos índices: 

AEGL-1, ERPG-1 e/ou TEEL-1 

---- 
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3.4.2. Delimitación das zonas 

Segundo a información avaliada, clasificáronse os resultados en base á 

distancia da zona de intervención e alerta, para a consecuencia máis 

desfavorable posible de cada unha das situacións accidentais consideradas. 

A continuación preséntase a categorización dos accidentes expostos. 
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ESCENARIO DESCRICIÓN CATEGORÍA NATUREZA DO DANO 
ZONIFICACIÓN DO RISCO 

ZD (M) ZI (M) ZA (M) 

ESC_1_ME_01 
Fuga de metanol por rotura ou 
desconexión de mangueira durante a 
descarga de cisterna 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. A (1). -- 34 80 

2 Dispersión Tóxica (F) / Op. A -- 43 145 

3 Dispersión Tóxica (D) / Op. B(2) -- 110 264 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. B -- 121 406 

ESC_2_ME_02 
Fuga de metanol por rotura en liña de 
subministración a tanque de 
almacenamento (T6), tras bombeo 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. A -- 18 41 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. A -- 33 86 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. B -- 72 169 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. B -- 93 276 

ESC_3_ME_03 
Fuga de metanol por rotura en liña de saída 
de tanque de almacenamento (T6), en 
cubeto. 

2 Pool Fire 36 38 44 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. A -- 57 134 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. A -- 184 448 

3 Dispersión Tóxica (D) / Op. B -- 81 239 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. B -- 244 699 

ESC_4_ME_04 
Fuga de metanol por rotura en liña de paso 
a proceso. 

2 Dispersión Tóxica (F) / Op. A -- 20 50 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. B -- 38 89 

2 Dispersión Tóxica (F) / Op. B(2) -- 54 156 
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ESCENARIO DESCRICIÓN CATEGORÍA NATUREZA DO DANO 
ZONIFICACIÓN DO RISCO 

ZD (M) ZI (M) ZA (M) 

ESC_5_SM_01 
Fuga de metilato sódico por rotura ou 
desconexión de brazo de carga durante a 
descarga de cisterna. 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. A -- 36 87 

2 Dispersión Tóxica (F) / Op. A -- 54 161 

3 Dispersión Tóxica (D) / Op. B -- 117 283 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. B -- 163 442 

ESC_6_SM_02 
Fuga de metilato sódico por rotura en liña 
de subministración a tanque de 
almacenamento (T5), tras bombeo. 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. A -- 33 76 

2 Dispersión Tóxica (F) / Op. A -- 50 140 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. B -- 87 247 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. B -- 143 396 

ESC_7_SM_03 
Fuga de metilato sódico por rotura en liña 
de saída de tanque de almacenamento 
(T5), en cubeto. 

2 Pool Fire 34 36 43 

3 Dispersión Tóxica (D) / Op. A -- 62 145 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. A -- 89 261 

3 Dispersión Tóxica (D) / Op. B -- 191 471 

3 Dispersión Tóxica (F) / Op. B -- 256 756 

ESC_8_SM_04 Fuga de metilato sódico por rotura en liña  
de paso a proceso. 

2 Dispersión Tóxica (D) / Op. B -- 28 62 

2 Dispersión Tóxica (F) / Op. B -- 46 128 
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ESCENARIO DESCRICIÓN CATEGORÍA NATUREZA DO DANO 
ZONIFICACIÓN DO RISCO 

ZD (M) ZI (M) ZA (M) 

ESC_9_GN_01 Fuga de GNL por rotura ou desconexión de 
mangueira durante a descarga de cisterna. 

3 Flash Fire (D) -- 249 357 

3 Flash Fire (F) -- 535 689 

3 UVCE (D) 213 255 542 

3 UVCE (F) 203 244 519 

ESC_10_GN_02 Fuga de gas natural por rotura de liña de 
conexión a depósito durante a descarga. 

2 Flash Fire (D) -- 45 65 

3 Flash Fire (F) -- 164 217 

ESC_11_GN_03 Incendio exterior con rotura catastrófica de 
camión cisterna. 

3 
BLEVE (radiación) 276 235 338 

BLEVE (sobrepresión) 15 17 32 

ESC_12_GN_04 Fuga de GNL por rotura en liña de saída de 
tanque. 

3 Flash Fire (D) -- 240 346 

3 Flash Fire (F) -- 524 675 

2 UVCE (D) 81 97 206 

3 UVCE (F) 139 165 350 

ESC_13_GN_05 Incendio exterior con rotura catastrófica de 
tanque GNL. 

3 
BLEVE (radiación) 426 403 558 

BLEVE (sobrepresión) 22 26 48 

ESC_14_GN_06 
Fuga de gas natural por rotura en liña de 
subministración tras vaporizador. 

2 Flash Fire (D) -- 83 119 

3 Flash Fire (F) -- 261 338 

2 UVCE (D) 25 30 63 

2 UVCE (F) 41 49 104 
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ESCENARIO DESCRICIÓN CATEGORÍA NATUREZA DO DANO 
ZONIFICACIÓN DO RISCO 

ZD (M) ZI (M) ZA (M) 

ESC_15_LF_01 
Fuga de gasóleo por rotura da mangueira 
na zona de descarga de camión cisterna. 

2 Pool Fire 22 24 30 

ESC_16_LF_02 
Fuga de gasóleo por rotura de tubaxe de 
descarga tras bombeo. 

2 Pool Fire 27 29 35 

ESC_25_ME_05 

Fuga de metanol por rotura en liña de 
subministración a tanque de 
almacenamento (T6), tras bombeo (desde 
barco). 

2 Dispersión Tóxica (D) -- 43 100 

3 Dispersión Tóxica (F) -- 62 179 

(1) Opción A: Con salvagardas. 
(2) Opción B: Sen salvagardas. 
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3.5. ESTUDO DE VULNERABILIDADE 

Unha vez estimadas as magnitudes dos fenómenos perigosos das hipóteses 

accidentais expostas, lévase a cabo unha análise de vulnerabilidade que estes 

valores supoñen para as persoas, o medio ambiente e os bens. 

Para iso, emprégase a metodoloxía «Probit», que é un método estatístico que 

establece relación entre a función de probabilidade e unha determinada carga 

de exposición a un risco. Este método pódese empregar para determinar a 

porcentaxe de persoas afectadas por intoxicación, por radiación térmica e por 

sobrepresión. 

De cara á finalidade deste PEE, avalíanse os radios de afección relativos ao 

accidente considerado. 

En Anexo 3, achégase a xustificación do cálculo de os valores limiares e a 

listaxe de elementos vulnerables. 

VULNERABILIDADE SOBRE AS PERSOAS 

RADIACIÓN TÉRMICA: 

Para o cálculo vaise utilizar a ecuación Probit de vulnerabilidade a radiacións 

térmicas para queimaduras mortais (protexidos con roupas). 

O tempo efectivo de exposición considerado en todos os casos é de 20 

segundos. 

t/seg Probit Mortalidade I (kw/m2) 

20 2,67 1 12,61 

20 5 50 24,96 

20 7,33 99 49,41 

SOBREPRESIÓN: 

Para o cálculo vaise utilizar a ecuación Probit de vulnerabilidade a explosións 

para morte por lesións pulmonares.  
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Calcularanse, entón, as distancias para os seguintes casos: 

Probit Mortalidade P (N/m2) 

2,67 1 103.170 

5 50 144.542 

7,33 99 202.505 

DISPERSIÓN TÓXICA: 

Das substancias obxecto do presente estudo, o Metanol e Metilato sódico, 

están clasificados como tóxicos por inhalación (R23/24/25).  

As constantes probit empregadas para os cálculos son as seguintes: 

Substancia Nº CAS a ( mg/m3) b (mg/m3) n 

Metanol 67-56-1 -20,42 1 2 

Metilato Sódico 124-41-4 (1) (1) (1) 

(1)Adóptanse de referencia os valores do Metanol 

Probit Mortalidade Tempo (min) Concentración (mg/m3) 

2,67 1 20 23.059,514 

5 50 20 74.023,201 

7,33 99 20 237312,677 

VULNERABILIDADE SOBRE OS BENS 

RADIACIÓN TÉRMICA: 

Os efectos da radiación térmica en edificios e estruturas, son diferentes para 

estruturas de distinta natureza. A incidencia da radiación térmica sobre as 

estruturas combustibles pode causar a ignición e combustión das mesmas. 

Para materiais non combustibles, por exemplo estruturas metálicas, o efecto 

máis perigoso consiste na diminución da resistencia do material, co 

consecuente risco de colapso da estrutura. Como exemplo, preséntase na 

seguinte táboa a radiación máxima tolerable para determinados materiais que 

se utilizan habitualmente na construción: 
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Material Radiación máxima tolerable (kw/m2) 

Cemento 60 

Formigón armado 200 

Aceiro 40 

Madeira 10 

Vidro 30-300 

Parede de ladrillo 400 

Á hora de avaliar o dano en edificios e estruturas, é moi importante 

determinar si ocorre a ignición de material considerado. A este respecto, é de 

notar que os tratamentos superficiais dos distintos materiais poden modificar 

fortemente as súas características de ignición. 

A continuación móstrase unha táboa, onde se expresan os diferentes danos 

que se producen, en función da radiación incidente sobre os puntos 

vulnerables: 

Descrición do dano Nivel radiación (kw/m2) 

Danos en cables illados con PVC 2 

Pode causar danos aos equipos de proceso non protexidos 8 

Ignición de madeira en exposición prolongada, en presenza de chama 12,5 

Ignición de madeira en exposición prolongada 25 

Pode causar danos aos equipos de proceso protexidos 37,5 

SOBREPRESIÓN:  

Detállanse na seguinte táboa os danos producidos por explosións en función 

da sobrepresión á que se ven expostas persoas e bens materiais: 
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SOBREPRESIÓN (KPA) TIPO DE DANO 

0,204 Rotura ocasional de cristais grandes 

0,275 Ruído forte. Rotura de cristais pola onda sonora 

0,681 Rotura de cristais pequenos sometidos a tensión 

2,04 Límite de proxectís 

2,04 95% de probabilidade de non sufrir danos importantes en persoas 

2,04 Danos menores en teitos e casas. Rotura do 10% de cristais 

3,4-6,9 Destrución de xanelas con dano nos marcos 

4,8 Danos estruturais menores nas casas 

5 Limiar de “Zona de Alerta” segundo a Directriz Básica 

6,8 Demolición parcial de casas que quedan inhabitables 

6,8-13,6 Fallo de paneis e biombos de madeira, aluminio, etc. 

12,5 Limiar de “Zona de Intervención” segundo a Directriz Básica 

13,6 Colapso parcial de paredes e teitos de casas 

13,1-20,4 Destrución de paredes de cemento de 20 a 30cm de espesor 

16,3 Limiar (1%) de rotura de tímpanos en persoas 

17 Destrución do 50% dunha obra de ladrillo en edificacións 

17 Distorsións en estruturas de aceiro 

20,4-27,2 Ruptura de depósitos e tanques de almacenamento 

34 – 47,6 Destrución practicamente completa de casas 

47,6 Envorco de vagóns de tren cargados 

47,7 – 54,4 Rotura de paredes de ladrillo de 20 a 30cm de espesor 

68,1 Probable destrución total de edificios 

68,1 Máquinas pesadas (3.500kg) desprazadas e moi danadas 

83,1 90% probabilidade de rotura de tímpanos en persoas 

98,7 Limiar (1%) de probabilidade de mortes por hemorraxia pulmonar 

173,5 90% de probabilidade de mortes por hemorraxia pulmonar 

1905 Formación de cráter 
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VULNERABILIDADE SOBRE O MEDIO AMBIENTE 

A metodoloxía está fundamentada na identificación, caracterización e 

valoración sistemática e obxectiva de cada un dos compoñentes e factores 

relevantes do sistema de risco, o cal se concibe constituído por catro 

compoñentes básicos: Fonte de risco, Sistema de control primario, Sistema de 

transporte e Receptores vulnerables. 

Realizouse unha selección daqueles accidentes cuxos efectos e consecuencias 

resultan representativos dentro dos identificados para as instalacións e 

unidades do establecemento. 

 

  



 

 Plan de Emerxencia Exterior Cabo Prioriño.  

 

 

Páxina 81 de 109 

4. DEFINICIÓN E PLANIFICACIÓN DAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

Neste capítulo defínense as estratexias básicas a pór en marcha en caso de 

accidente grave nas instalacións de MASOL. 

As decisións tomaranse pola Dirección da Emerxencia en base á magnitude do 

fenómeno perigoso e, por norma xeral en base aos cálculos dos riscos 

modelizados e aquí expostos, e á situación particular no momento do 

accidente. Deberán considerarse, de cara á prevención dos danos sobre a 

contorna, os radios de alerta e intervención expostos neste PEE, aínda que as 

condicións meteorolóxicas particulares no momento do accidente poidan 

minimizar as consecuencias, dado que estas poden cambiar co tempo. 

Considéranse medidas de protección, os procedementos, actuacións e medios 

previstos co fin de evitar e/ou atenuar as consecuencias, inmediatas ou 

diferidas, dos Accidentes Graves para a poboación, o persoal dos Grupos 

Operativos, o das propias instalacións afectadas, o medio ambiente e os bens 

materiais. 

As medidas de protección seleccionaranse en función da súa eficacia para 

mitigar ou prever os efectos adversos dos accidentes considerados no 

presente PEE, e de acordo coas Zonas de Planificación establecidas para cada 

un deles. 

4.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA A POBOACIÓN 

Nos apartados que seguen descríbense as medidas de protección que irán 

destinadas fundamentalmente á poboación co fin de paliar, no posible, as 

consecuencias dos accidentes. 

4.1.1. Avisos á poboación 

Os avisos á poboación teñen como finalidade alertar á mesma e informala 

sobre as actuacións máis convenientes en cada caso, tanto actuacións de 

carácter preventivo para evitar unha situación de emerxencia, como medidas 

de protección no momento de producirse un accidente. 

O nivel de información á poboación dependerá da categoría do accidente e da 
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súa finalidade concreta.  

Durante todo o tempo que dure o accidente, deberanse dar avisos periódicos 

á poboación afectada ou previsiblemente afectada, segundo as zonas de 

planificación definidas no presente PEE, así como naqueloutros puntos que se 

considere necesario.  

Deben elaborarse os comunicados, instrucións e recomendacións coa 

finalidade de contribuír á autoprotección da poboación, e evitar situacións de 

pánico e comportamentos negativos. 

SISTEMAS DE AVISO 

O sistema primario de avisos á poboación (a pór en marcha en caso de 

accidente grave provocado polos escenarios avaliados neste PEE) consistirá 

nunha sirena electrónica, controlada tanto en local como a través dun sistema 

remoto instalado no CIAE-112. 

Como sistema secundario utilizarase a megafonía da Garda Civil, da Policía 

Local de Ferrol e das Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil da zona, 

cando a situación o aconselle. 

Exemplos de mensaxes a difundir: 

CONFINAMENTO 
Produciuse un accidente na empresa MASOL, permanezan nas 
súas casas atentos a novas mensaxes. 

AFASTAMENTO / EVACUACIÓN 
Produciuse un accidente na empresa MASOL, abandonen a zona 
e diríxanse ao punto de encontro. 

CONTROL DE ACCESOS 

O control de accesos, tanto de persoas como de vehículos, debe realizarse nas 

zonas de planificación de forma que non se entorpezan os traballos dos 

diferentes Grupos Operativos que actúan en devanditas zonas. Pode ser 

tamén necesario o control e reordenación do tráfico nas zonas adxacentes, ao 

obxecto de facilitar a chegada de novos recursos.  

Os obxectivos xerais do control de accesos son, por unha banda, evitar a 

entrada de persoas alleas á xestión da emerxencia dentro das zonas de 
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afectación dos accidentes contemplados no PEE e doutra banda, despexar as 

vías de acceso ao sinistro, facilitando a entrada dos servizos de emerxencia e 

a saída cara ás zonas seguras daquelas persoas que no momento da 

emerxencia estean nas zonas de risco. 

Con carácter xeral, este control deben facelo os membros dos diferentes 

corpos e forzas de seguridade (Garda Civil de Tráfico, Policía Local de Ferrol), 

sen descartar que, no caso de ser necesario, poden ser tamén asignadas 

algunhas funcións aos membros das Agrupacións de Voluntarios de Protección 

Civil. 

As vías a controlar serán: 

ESTRADA DISTANCIA/DIRECCIÓN FENÓMENO PERIGOSO 

DP-3608 100m / NE 

Radiación Térmica (Incedio de Charco) 

Nube Tóxica 

Sobrepresión 

N-655 100 m / E 

Nube Tóxica Radiación Térmica (Incedio de Charco) 

Nube Tóxica 

Sobrepresión 

No caso de que, en función do nivel da emerxencia, se considerase preciso 

evitar a presenza humana no radio de influencia do complexo (medidas de 

afastamento), procederíase a cortar as vías descritas nos puntos sinalados.  

4.1.2. Confinamento  

Esta medida consiste no refuxio da poboación nos seus propios domicilios, ou 

noutros edificios, recintos ou habitáculos próximos, no momento de 

anunciarse a adopción da medida, mediante o sistema de alerta. 

Mediante o confinamento, a poboación queda protexida da sobrepresión e do 

impacto de proxectís, consecuencia de posibles explosións, do fluxo de 

radiación térmica, no caso de incendio, e do grao de toxicidade, no caso de 

dispersión tóxica. 

O confinamento aplicarase como medida principal en: Lugar O Pieiro e Lugar 
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Cariño, nas empresas situadas no Porto Exterior e nas instalacións de MASOL, 

quedando as operacións de afastamento e/ou evacuación limitadas aos 

posibles vehículos e peóns que se atopen nas vías de comunicación lindantes 

coa planta e no interior da zona limitada polos controis de accesos 

establecidos. 

Esta medida debe complementarse coas chamadas medidas de autoprotección 

persoal, definidas como aquelas medidas sinxelas que poden ser levadas á 

práctica pola propia poboación.  

Ademais, recoméndase o afastamento e o posterior confinamento en 

estruturas seguras, daquelas persoas que previsiblemente poidan atopase 

realizando algún tipo de actividade ao aire libre.  

Os equipamentos, instalacións ou centros de pública concorrencia que estean 

situados dentro das zonas de afectación teñen que elaborar o seu 

correspondente plan de autoprotección. 

4.1.3. Afastamento 

O afastamento consiste no traslado da poboación desde as posicións expostas 

a lugares seguros, utilizando os seus propios medios. Esta medida é 

aconsellable, cando se produzan efectos daniños para as poboacións citadas. 

Esta medida atópase xustificada cando o fenómeno perigoso se atenúa, xa 

sexa pola distancia ou pola interposición de obstáculos á súa propagación. 

Representa a vantaxe respecto da evacuación de que a poboación trasladada 

é moi inferior e, ao mesmo tempo, que o traslado se realiza cos propios 

medios da poboación.  

Débese aplicar cando as zonas a planificar poidan estar dentro da Zona de 

Intervención, se dispoña de tempo suficiente e o traslado da poboación polos 

seus propios medios non supoña ningún risco suplementario ao existente.  

O Director do Plan, asesorado polo Posto de Mando Avanzado, determinará a 

conveniencia e utilidade do afastamento da poboación e os lugares seguros 

cara a onde a poboación debe dirixirse, así como as vías de afastamento 

dispoñibles.  
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Débense controlar as vías de afastamento para canalizar o tráfico e evitar un 

caos circulatorio.  

4.1.4. Evacuación 

A evacuación consiste no traslado masivo da poboación que se atopa na Zona 

de Intervención cara a zonas afastadas da mesma, lugares “de refuxio ou 

illamento”, por medios públicos organizados fundamentalmente polo Grupo 

Loxístico e de Seguridade.  

Débese ter en conta que a evacuación pode resultar contraproducente en 

casos de dispersión de gases ou vapores tóxicos, cando as personas son 

evacuadas durante o paso do penacho tóxico, xa que poderían estar 

sometidas a concentracións maiores das que recibirían de permanecer nas 

súas residencias habituais. Esta medida unicamente pode resultar eficaz 

naqueles casos nos que se prevexa un agravamento das condicións durante 

un período de tempo prolongado. 

4.1.5. Medidas a adoptar en función do tipo de accidente 

Resúmense nas seguintes táboas, as medidas de protección recomendadas, 

en función dos distintos tipos de fenómenos perigosos que poden presentarse:   

Concentración tóxica 

ACTUACIÓNS ZONA DE INTERVENCIÓN ZONA DE ALERTA 

CONTROL DE 
ACCESOS 

En toda a zona de intervención En toda a zona de alerta 

CONFINAMENTO 
Procede en toda a zona salvo nos casos nos 
que sexa aconsellable o afastamento 

Procede en todos os casos, posto que 
non se alcanzan doses tóxicas no 
interior dos edificios cando a 
concentración exterior é inferior á do 
IPVS 

AFASTAMENTO 

O afastamento pode ser aconsellable en 
centros localizados na dirección do penacho 
en colectivos sensibles (nenos, anciáns, etc.), 
situados nas proximidades do accidente no 
caso de: 

- Preverse tempos de exposición maiores de 

Non procede 
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ACTUACIÓNS ZONA DE INTERVENCIÓN ZONA DE ALERTA 

30 minutos, e 

- O afastamento pode levarse a cabo en 
sentido transversal ao penacho 

EVACUACIÓN Non procede Non procede 

Medidas de protección á poboación recomendadas para o caso de concentración tóxica 

4.1.6. Medidas de autoprotección persoal 

Enténdese por autoprotección persoal un conxunto de actuacións e medidas, 

xeralmente ao alcance de calquera cidadán, cuxa finalidade é contrarrestar os 

efectos adversos dun eventual accidente.  

A poboación afectada debe familiarizarse coas medidas de protección das que 

é destinataria, polo que é necesario que teña un coñecemento suficiente 

delas. 

En concreto, aplicaranse as medidas establecidas no "Manual de Prevención 

do Risco Químico en Galicia", que serán adaptadas á situación específica dos 

posibles afectados durante o proceso de implantación.  

Devandito “Manual de Prevención do Risco Químico en Galicia” adxúntase no 

Anexo 10 do presente PEE. 

4.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AO MEDIO AMBIENTE  

Para calquera accidente dos estudados haberá que facer o seguimento do 

estado da contorna cos medios de control existentes. As actuacións que se 

listan a continuación serven para escapes e derrames das substancias 

identificadas.  

Medidas xerais: 

 Control dos niveis de concentración de tóxicos e inflamables na atmosfera.  

 Control do tratamento correcto das "augas de extinción", é dicir, dos 

líquidos empregados na actuación para mitigar as consecuencias do 

accidente (auga, escuma, etc.).  
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 Control do estado do solo, xa que pode sufrir agresións ou efectos a 

medio prazo no caso de derrame de produto.  

Derrame no terreo, fóra dos cubetos: 

 Construír diques ou barreiras mediante terra, area ou outros materiais, ou 

escavando gabias ou fosos para conter o produto derramado. 

 Succionar por bombeo o produto derramado.  

 Desprazar mecanicamente a terra contaminada e calquera residuo 

mediante pas, máquinas explanadoras, tractores, etc. 

 Os produtos químicos poden chegar a filtrarse no solo. Si existisen 

dúbidas a este respecto, será necesario controlar fontes, pozos e minas de 

auga na zona.  
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5. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 

5.1. ESQUEMA ORGANIZATIVO 

O presente PEE organízase considerando a dirección xeral do mesmo como 

máximo órgano para a toma de decisións (integrado polo Director do PEE e un 

Comité Asesor). 

Doutra banda, establece grupos específicos para asumir as tarefas de 

coordinación da emerxencia, comunicación a afectados, comunicacións 

internas durante a emerxencia e a intervención, con localizacións e funcións 

que se describen nos apartados que seguen. 

En calquera caso, debe considerarse que os responsables mencionados neste 

documento poderán delegar noutros cargos as súas tarefas, en función da 

dispoñibilidade de cada un e das necesidades que se presenten. 

5.2. DIRECCIÓN DO PLAN 

A Dirección do PEE recaerá no Director Xeral con competencias en materia de 

Protección Civil da Xunta de Galicia, salvo en caso de declaración de interese 

nacional, situación na que a compartirá con un representante designado por o 

Ministerio do Interior.  

O suposto de interese nacional será declarado polo Ministerio de Interior a 

través da Dirección Xeral de Protección Civil, a petición do órgano competente 

da comunidade autónoma (Titular da Consellería con competencias en 

Protección Civil), do Delegado do Goberno en Galicia ou por iniciativa propia. 

As súas funcións serán: 

 Declarar a activación do PEE e, en consecuencia, consultar e/ou convocar 

ao Consello Asesor, se procede. 

 Decidir, en cada momento e co consello do Comité Asesor, as actuacións 

máis convenientes para facer fronte á emerxencia e á aplicación das 

medidas de protección á poboación, ao medio, aos bens e ao persoal 

adscrito ao Plan. 
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 Determinar e coordinar a información á poboación, durante a emerxencia, 

a través dos medios propios do PEE e dos de comunicación social. 

Inclúese tanto a información destinada a adoptar medidas de protección 

como a información xeral sobre o suceso. 

 Manter contacto cos alcaldes dos concellos afectados e coordinar con eles 

as actuacións nos seus concellos. 

 Designar representantes públicos e privados nos distintos órganos cando 

estes non formen parte orixinalmente dos mesmos. 

 Designar substitutos daqueles membros dos distintos órganos do plan que 

non poidan estar dispoñibles no caso de activación do Plan. 

 Declarar o final da situación de emerxencia e desactivar o Plan.  

Os alcaldes dos concellos afectados estarán en coordinación coa Dirección do 

Plan de acordo co seu Plan e a través dos centros de coordinación 

correspondentes. 

5.3. COMITÉ ASESOR 

Para asistir á Dirección do Plan nos distintos aspectos relacionados con este, 

establecerase un Comité Asesor ao que se incorporarán os membros 

seguintes: 

 Subdirector Xeral en materia de protección civil. 

 Representante designado pola Subdelegación do Goberno na Coruña. 

 Representante designado polo concello de Ferrol. 

 Representante designado pola Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao. 

 Representante designado pola empresa MASOL. 

 Representante da Axencia Galega de Emerxencias. 

 Representante das Consellerías con competencias en materia de 
Sanidade, Medio Ambiente e Industria. 

A activación de todos os membros do Comité Asesor ou só en parte, 

dependerá do tipo de accidente e do seu alcance. O Comité Asesor poderá 

reunirse fisicamente ou empregar medios virtuais. Así mesmo, o director do 
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plan poderá convocar a representantes doutras entidades públicas e privadas 

que puidesen resultar de utilidade para a resolución do accidente ou ben 

garantir a eficacia do PEE. 

As funcións básicas do Comité Asesor son: 

 Analizar e valorar as situacións da emerxencia. 

 Asistir ao Director do Plan sobre a posible evolución da emerxencia, as 

súas consecuencias, medidas a adoptar e medios necesarios a empregar 

en cada momento. 

5.4. CENTROS DE COORDINACIÓN 

5.4.1. CECOP (Centro de Coordinación Operativa) 

No Centro de Coordinación Operativa (CECOP) do PEE exércense as funcións 

de comunicación e centralización da información, realízase a coordinación de 

todas as operacións, a xestión de todos os medios e transmítense as decisións 

a aplicar, así como para manter en contacto directo á Dirección do Plan con 

outros centros de control que puidesen existir.  

Instalarase preferiblemente nas instalacións do CIAE-112, sen prexuízo da 

utilización doutros centros de coordinación (CECOPAL, Sala de Crise do 

Goberno da Xunta de Galicia, etc.). A xuízo do Director do Plan, poderá 

situarse nas inmediacións da emerxencia.  

No CIAE-112 tamén se instalará o CECOPI (Centro de Coordinación Operativa 

Integrado) en caso de situación declarada de interese nacional, integrando 

aos correspondentes representantes do Goberno estatal cando así proceda. 

5.4.2. CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal) 

Tamén se considerará como Centro de Coordinación o Centro de Coordinación 

Municipal (CECOPAL), e estará en contacto co CECOP(I) para executar as 

medidas necesarias de forma conxunta. 
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5.4.3. SACOP (Sala de Control de Operacións) 

O SACOP estará baixo a dependencia directa dun coordinador nomeado pola 

Dirección do Plan, que pode ser tamén membro do Comité Asesor. 

Atópase localizada no CECOP e, será o lugar desde o que se mobilizan os 

medios e recursos. 

O SACOP poderá asesorar con cálculos de consecuencias e vulnerabilidade, 

datos de substancias perigosas, cartografía, Catálogo de Medios e Recursos 

de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia, así como de 

información propia do PEE e do Plan de Actuación Municipal. 

5.4.4. CETRA (Centro de Transmisións) 

O CETRA depende operativamente da Axencia Galega de Emerxencias e 

sitúase nas instalacións do CIAE 112. A súa misión é a de constituír o núcleo 

por onde se canalizan todas as transmisións necesarias durante unha 

activación do Plan. Dispón de medios de comunicacións de voz e datos en 

sistema de telefónica (fixo e móbil); mensaxería (telefónica e privada); radio 

e informática, con posibilidade de conmutación dos sistemas telefónicos, radio 

e informático.  

O CETRA está comunicado como mínimo por dous sistemas ao 

establecemento, bombeiros, Persoal Sanitario da Xunta de Galicia, Unidade de 

Policía Autonómica, CECOPAL, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, 

Delegación Territorial de AEMET en Galicia, PMA, Módulos Móbiles de 

Comunicación da Xunta de Galicia, outros sistemas de comunicación, etc.  

O CETRA é o encargado de establecer e garantir as comunicacións entre os 

distintos centros operativos establecidos no PEE. 

5.5. POSTO DE MANDO AVANZADO 

O Posto de Mando Avanzado (PMA) ten como finalidade dirixir e coordinar as 

actuacións dos medios e recursos que interveñen no lugar da emerxencia, 

funcionando como centro de coordinación “in situ” dos traballos dos Grupos 

Operativos e estando en comunicación permanente co Director do PEE a 
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través do CIAE-112. Estará formado polos xefes ou responsables dos Grupos 

Operativos e daqueles organismos ou entidades cuxas actuacións sexan 

decisivas para a consecución dos obxectivos.  

A xefatura do PMA será asumida en primeira instancia pola persoa de maior 

rango do grupo de intervención que chegue ao lugar do sinistro. Con 

posterioridade, a Dirección do Plan en coordinación coa AXEGA indicará quen 

debe asumir a xefatura.  

Por normal xeneral, o PMA constituirase nas proximidades das instalacións 

afectadas, ou no lugar máis adecuado a xuízo do xefe do PMA.  

Con todo, é importante sinalar que o PMA debe estar nun lugar seguro, por 

tanto a elección dunha situación ou outra do Posto de Mando Avanzado 

dependerá das características do sinistro e da posibilidade de acceder ao 

mesmo sen adoptar riscos innecesarios, prestando especial atención aos 

radios estimados para as zonas de intervención e alerta así como ás 

condicións meteorolóxicas e as súas posibles variacións. 

5.6. GABINETE DE INFORMACIÓN 

Dependendo directamente do Director do Plan de Emerxencia Exterior, 

constituirase o Gabinete de Información. A través de devandito Gabinete, 

canalizarase toda a información aos medios de comunicación social durante a 

emerxencia. 

O Gabinete de Información estará dirixido polo responsable do Gabinete de 

Prensa da Consellería con competencias en materia de Protección Civil, e 

ademais participarán os Representantes dos seguintes Gabinetes de Prensa: 

 Da Delegación do Goberno en Galicia (en caso de constituírse o 
CECOPI). 

 Do concello de Ferrol. 

 Da empresa MASOL. 

 Do Porto de Ferrol. 
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As súas misións básicas serán: 

 Difundir as ordes, consignas e recomendacións ditadas pola dirección do 

PEE, a través dos medios de comunicación social. 

 Centralizar, coordinar e preparar a información xeral sobre a emerxencia, 

de acordo co Director do PEE, e facilitarlla aos medios de comunicación 

social. 

 Informar sobre a emerxencia a cantas persoas ou organismos o soliciten. 

 Obter, centralizar e facilitar toda a información relativa aos posibles 

afectados, facilitando os contactos familiares e a localización de persoas. 

Poderá reunirse fisicamente ou empregando medios virtuais. Para o 

desenvolvemento das súas funcións en relación á adopción de medidas de 

información á poboación, poderá solicitar o apoio de persoal adicional que 

poida mellorar a información, incluíndo o GIPCE. 

5.7. GRUPOS OPERATIVOS 

Para o desenvolvemento e execución das actuacións previstas, o PEE 

contemplará a organización de Grupos Operativos. Considéranse Grupos 

Operativos o conxunto de servizos e persoas que interveñen no lugar da 

emerxencia e executan as actuacións de protección, intervención, socorro, 

análise e reparación previstas neste Plan de forma coordinada fronte á 

emerxencia. 

Para desenvolver as actuacións previstas neste Plan, estableceranse catro 

Grupos Operativos: 

 Grupo de Intervención. 

 Grupo de Seguimento e Avaliación. 

 Grupo Sanitario. 

 Grupo Loxístico e de Seguridade.  

As súas funcións, composición e estrutura quedarán determinadas segundo se 

describe nos seguintes apartados. 
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5.7.1. Grupo de Intervención 

Este grupo estará formado polos Servizos de Extinción de Incendios e 

Salvamento de Ferrol e, por todo o persoal que se considere necesario en 

función da emerxencia. 

Funcións do Grupo de Intervención 

 Avaliar e combater o accidente, auxiliar ás vítimas e aplicar as medidas de 

protección máis urxentes dentro da zona de intervención. 

5.7.2. Grupo de Seguimento e Avaliación 

O Grupo de Seguimento e Avaliación ten como obxectivo medir a afectación 

do accidente, sufrido pola empresa, para as persoas e en materia ambiental. 

Este grupo estará formado por representantes designados polas Consellerías 

con competencias en materia de: 

 Calidade Ambiental. 

 Saúde Pública. 

 Seguridade Industrial. 

 ISSGA. 

 Un representante designado pola Autoridade Portuaria Ferrol-San 

Cibrao. 

 Un representante designado pola empresa MASOL. 

 O persoal que se considere necesario en función da emerxencia. 

A xefatura do grupo ostentaraa a persoa responsable de seguridade industrial. 

Funcións do Grupo de Seguimento e Avaliación 

 Avaliar e adoptar as medidas de campo pertinentes no lugar do accidente 

para coñecer a situación real, en cada momento, do establecemento. 

 Seguir a evolución do accidente e das condicións ambientais. 

 Realizar a partir dos datos do establecemento, datos ambientais, datos 

meteorolóxicos e calquera outro dato dispoñible, unha avaliación da 

situación e da súa previsible evolución. 
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 Recomendar ao Director do PEE as medidas de protección máis idóneas en 

cada momento para a poboación, o medio ambiente, os bens e os grupos 

operativos. 

 Todos os demais aspectos relacionados co seguimento e control dos 

fenómenos perigosos. 

5.7.3. Grupo Sanitario 

Este grupo ten como misión principal a prestación de asistencia sanitaria aos 

afectados polo accidente, así como a coordinación do seu traslado a centros 

hospitalarios, a través dunha actuación coordinada de todos os recursos 

sanitarios existentes a través da Central de Coordinación da Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, quen indicará o destino último dos 

feridos, por ser coñecedora da situación dos centros sanitarios en cada 

momento. 

Así mesmo, levará a cabo as medidas de protección á poboación e de 

prevención da saúde pública. 

O Grupo Sanitario estará dirixido pola persoa designada pola Consellería de 

Sanidade e que será nomeada de entre o persoal do 061 con experiencia en 

emerxencias, coordinando a súa actuación coa xefatura territorial con 

competencias en materia de sanidade da provincia da Coruña. Formará parte 

do mesmo o persoal adscrito ao SERGAS da área sanitaria da Coruña, persoal 

da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia–061, o Grupo de 

Intervención Psicolóxica en Catástrofes e todo o persoal que se considere 

necesario en función da emerxencia.  

Funcións do Grupo Sanitario 

 Prestar asistencia sanitaria de urxencia aos feridos que eventualmente 

puidesen producirse. 

 Proceder á clasificación, estabilización e evacuación daqueles feridos que, 

pola súa especial gravidade, así o requiran. 

 Coordinar o traslado de accidentados aos centros hospitalarios receptores. 

 Organizar a infraestrutura de recepción hospitalaria. 

 Prestar atención psicolóxica ás vítimas que o requiran. 
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 Vixilancia sobre os riscos latentes que afecten á saúde pública, unha vez 

controlada a emerxencia. 

 Participar na evacuación de persoas especialmente vulnerables e prestar 

asistencia sanitaria aos evacuados, en caso de producirse unha evacuación. 

5.7.4. Grupo Loxístico e de Seguridade 

Este grupo estará dirixido polo Xefe do Servizo Provincial da Xunta de Galicia 

con competencias en materia de Protección Civil, en coordinación co Xefe da 

Unidade de Protección Civil da Delegación do Goberno en Galicia en caso de 

CECOPI. 

Neste grupo integraranse: 

 Garda Civil. 

 Corpo Nacional de Policía. 

 Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Xunta de Galicia, 

(Policía Autonómica), da Delegación Provincial da Coruña. 

 Policía Local de Ferrol, sempre de acordo co disposto no Plan de 

Actuación Municipal (PAM). 

 Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil do concello de Ferrol e, 

no seu caso, doutros concellos limítrofes. 

 O persoal que se considere necesario en función da emerxencia, 

incluíndo o Equipo de resposta Inmediata en Emerxencia de Albergue 

de Cruz Vermella. 

Os recursos pertencentes ás Forzas Armadas e, en particular, os da Unidade 

Militar de Emerxencias, non están asignados no Plan de Emerxencia Exterior.  

Naqueles casos nos que se solicite á Administración Xeral do Estado a súa 

intervención e se aprobe ou se prevexa a súa aprobación, os recursos das 

Forzas Armadas poderán, en función das súas capacidades e formación, 

integrarse nos distintos grupos operativos. En todos os casos, os recursos das 

Forzas Armadas estarán dirixidos polos seus mandos naturais. 



 

 Plan de Emerxencia Exterior Cabo Prioriño.  

 

 

Páxina 97 de 109 

Funcións do Grupo Loxístico e de Seguridade 

 Prover todos os medios que a Dirección do PEE e os grupos operativos 

necesiten para cumprir as súas respectivas misións, e mobilizar os citados 

medios para cumprir coa finalidade global do PEE. 

 Desenvolver e executar as actuacións tendentes a garantir a seguridade 

cidadá e control de accesos. 

 Executar os avisos á poboación durante a emerxencia. 

 Todos aqueles aspectos relacionados coa loxística, o apoio aos actuantes e 

á poboación afectada, á seguridade cidadá e ao control de accesos. 

5.8. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DOUTRAS ENTIDADES 

5.8.1. Plan de Emerxencia Interior (PEI) 

MASOL, dispón do preceptivo PEI (na súa versión de xuño de 2016 no 

momento da elaboración deste PEE), elaborado en base ás directrices do RD 

840/2015, e considerando as pautas de actuación en caso de accidente grave. 

O PEI da empresa MASOL, ten como finalidade establecer as actuacións a 

seguir cos seus propios medios no caso de producirse un accidente nas 

instalacións. O obxectivo deste Plan é protexer aos traballadores da empresa 

nas emerxencias producidas dentro da mesma e minimizar os danos aos bens 

e ao medio ambiente. 

No apartado 2.1.5.2. deste PEE (“Organización da seguridade”) identifícanse 

as principais unidades estruturais (mandos e grupos de intervención) que 

compoñen a organigrama de emerxencias. En cada caso, existe un director ou 

máximo coordinador do PEI, que será o máximo responsable da emerxencia e 

o responsable de alertar ao 112 Galicia (CECOP) en caso de accidente de 

categoría 1, 2 ó 3, pondo así en marcha o presente PEE. O Director do PEI 

será o Director da Fábrica. 

Debe existir unha interfase entre o Plan de Emerxencia Exterior e o Plan de 

Emerxencia Interior. Esta interfase enténdese como o conxunto de 

procedementos e medios comúns entre o PEI e o PEE, así como os criterios e 

canles de notificación entre a instalación industrial e a Dirección do PEE. 
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5.8.2. Plans de Actuación Municipal 

Son os concellos os que teñen a responsabilidade directa sobre os seus 

habitantes e os que xestionan os recursos do municipio. O Plan de Actuación 

Municipal (PAM) vai definir as accións que o concello debe levar a cabo, así 

como a forma en que os seus medios se van a pór a disposición do PEE e 

como os seus compoñentes entran a formar parte da estrutura deste a través 

da participación nos Grupos Operativos. 

As actuacións recollidas no mesmo deben ser congruentes coas establecidas 

neste Plan. 

5.8.3. Outros plans 

 Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (PLATERGA) 

Plan Director que comprende o conxunto de normas, plans sectoriais, 

específicos e procedementos de actuación como dispositivo de resposta da 

Administración Pública fronte a situacións de emerxencia. 

 Plan de Continxencias por Contaminación Marítima Accidental (Plan 

CAMGAL)  

No caso dunha emerxencia que produza ou puidese producir contaminación 

marítima, informarase á Consellería responsable do Plan de Continxencias, 

para que active o Plan CAMGAL si o estima conveniente. 
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6. OPERATIVIDADE DO PLAN 

Defínese a operatividade do Plan de Emerxencia Exterior como o conxunto de 

accións destinadas a combater o accidente, mitigando ou reducindo os seus 

efectos sobre a poboación e o medio ambiente. Para optimizar estas 

actuacións hai que ter claro si se trata dun incidente ou dun accidente e, 

dentro dos accidentes, a súa categoría. 

6.1. INTERFASE ENTRE O PEI E O PEE. CRITERIOS E CANLES DE 

NOTIFICACIÓN 

A dirección da emerxencia en MASOL, Director do PEI, ou persoa en quen 

delegue, no suposto que ocorra un accidente clasificado como de categoría 1, 

2, ou 3, notificarao de maneira inmediata ao técnico de garda do sistema 

integrado de emerxencias de Galicia, a través de calquera dos seguintes 

medios:  

 Chamada ao CIAE - 112  

 Chamada a través de Emisora Radio ao CIAE - 112  

Unha vez realizada a chamada, e axiña que como sexa posible, o industrial 

confirmará por escrito, vía fax ao CIAE - 112, a información contida no 

modelo de comunicado que se adxunta no Anexo 6 deste PEE. 

O protocolo que establece este PEE, a utilizar para a notificación de 

accidentes, deberá estar incorporado no Plan de Emerxencia Interior de 

MASOL. 

Tamén deberán ser notificados aqueles accidentes que, independentemente 

da súa gravidade, produzan efectos perceptibles no exterior, susceptibles de 

alarmar á poboación. A notificación destes sucesos deberá conter a seguinte 

información: descrición do suceso, localización, motivos, duración e alcance 

previsible dos seus efectos. 

6.2. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DO PLAN 

Tal como se indicou no apartado anterior, no CIAE - 112 recíbese a 

notificación procedente do establecemento afectado polo accidente. 
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Os accidentes graves que xustifican a activación do PEE serán aqueles cuxas 

consecuencias afectan o exterior do establecemento (os accidentes de 

categoría 2 e 3). O nivel de resposta determinarao o Director do Plan de 

Emerxencia Exterior de acordo coas características e evolución do accidente.  

Os accidentes de categoría 1 non xustifican a activación do PEE. Para aquelas 

situacións nas que os efectos do accidente sexan perceptibles pola poboación, 

a actuación do PEE limitarase a labores informativos.  

Nos casos en que, para mitigar as consecuencias dos accidentes de categoría 

1 sexa necesaria a mobilización de medios externos, esta será sempre 

solicitada ao CIAE - 112 polo Director do PEI, quedando a criterio do Director 

do PEE a activación ou non do Plan.  

Desde o punto de vista de afectación ao medio ambiente, os plans de 

emerxencia activaranse unicamente cando se prevexa que, por causa dun 

accidente, poida producirse unha alteración grave do medio ambiente e que a 

súa severidade esixa a aplicación inmediata de determinadas medidas de 

protección.  

O procedemento a seguir en caso de accidente represéntase no diagrama de 

fluxo seguinte: 
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6.3. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

6.3.1. Alerta do persoal adscrito ao Plan de Emerxencia Exterior 

De forma previa á activación formal do PEE, alertarase aos recursos habituais 

para incidentes nos que estean involucradas substancias perigosas a través do 

CIAE-112.  

Para a alerta do persoal adscrito ao PEE Cabo Prioriño, contarase co uso do 

Directorio Telefónico relativo a este Plan de Emerxencia Exterior existente no 

CIAE - 112.  

As actuacións xerais desenvolveranse segundo a categoría do accidente. Unha 

vez activado o Plan de Emerxencia Exterior e constituídos os grupos 

operativos, estes poranse en funcionamento seguindo as directrices definidas 

nos seus respectivos manuais operativos. 

6.3.2. Actuación desde os primeiros momentos da emerxencia 

Nos primeiros momentos da emerxencia e até a activación completa do plan, 

seguiranse as actuacións indicadas neste apartado. 

Recibida a primeira chamada de alerta no CIAE - 112, porase en contacto co 

técnico de garda que solicitará a información máis completa posible. 

Seguidamente, trasladarase toda a información ao Subdirector Xeral con 

competencias en materia de Protección Civil, ao Xefe de Servizo con 

competencias en materia de planificación e ao Técnico de Risco Químico, que 

avaliarán a situación. 

Poden ocorrer tres cousas: 

 Que o accidente sexa de categoría 1 e que non se necesitan medios 

externos para controlar a situación; non é necesario activar o PEE. Os 

técnicos farán un seguimento da emerxencia. 

 Que o accidente sexa de categoría 1 e se precisen medios externos para 

controlar a situación, pero non é necesario activar o PEE. Enviaranse os 

medios externos que requira a emerxencia e informarase á dirección do 

PEE e aos membros do Comité Asesor. 
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 Que os técnicos antes mencionados, conclúan que se necesitaría activar o 

PEE polo que informarán á Dirección do Plan e ao xerente da AXEGA, que 

decidirá si é necesaria a activación do Plan. No caso de activarse, 

avisarase aos integrantes de todos os órganos descritos no Plan. 

6.3.3. Actuación dos Grupos Operativos 

Unha vez activado o PEE, mobilizarase aos Grupos Operativos, realizando as 

chamadas en paralelo, ou na seguinte cadea secuencial si isto non fose 

posible: 

1º. Grupo de Intervención. 

2º. Grupo Loxístico e de Seguridade. 

3º. Grupo Sanitario, que deberá porse en marcha caso de que existan 

feridos ou ben, organizarse e manterse alerta e preparado en caso 

contrario. 

4º. Grupo de Seguimento e Avaliación. 

As actuacións a realizar por cada un dos grupos operativos, estarán definidas 

nos seus respectivos manuais operativos. 

6.3.4. Coordinación dos grupos operativos. Posto de Mando Avanzado  

O Posto de Mando Avanzado (PMA) constitúe a base de coordinación das 

actuacións dos diversos grupos operativos coa finalidade de optimizar a 

utilización dos medios humanos e materiais que se atopen facendo fronte á 

emerxencia. 

A localización do PMA definirase en función da natureza e gravidade da 

situación accidental. 

A xefatura do PMA será asumida en primeira instancia pola persoa de maior 

rango do grupo de intervención que chegue ao lugar do sinistro. Con 

posterioridade, a Axencia Galega de Emerxencias indicará en coordinación coa 

Dirección do Plan quen deberá asumir a xefatura. 
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6.3.5. Seguimento do desenvolvemento do suceso. Fin da emerxencia. 

Os responsables dos distintos Grupos Operativos, a través do Xefe do Posto 

de Mando Avanzado, aconsellarán ao Director do PEE sobre as medidas 

necesarias en cada momento para mitigar os efectos de accidentes maiores. 

Así mesmo, en función da evolución do accidente, informarán á Dirección do 

Plan sobre un posible agravamento da situación, ou, pola contra da 

conveniencia de decretar o fin da emerxencia. 

Cando o accidente sexa controlado e se den as garantías suficientes para a 

seguridade da poboación, a Dirección do Plan declarará o fin da emerxencia e, 

polo tanto, a desactivación do PEE.  

A desactivación farase mediante unha declaración formal. 

6.4. INFORMACIÓN Á POBOACIÓN DURANTE A EMERXENCIA 

O Gabinete de Información activará os Protocolos de Información á Poboación, 

e será o encargado de facilitar a información aos medios de comunicación 

para que a fagan pública (fundamentalmente, medidas de autoprotección e 

información sobre persoas afectadas), segundo o que dispoña o seu manual 

operativo. 
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7.- CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS 

Os medios e recursos empregados en situación de emerxencia, co fin de que 

poidan ser incorporados ao PEE no caso de ser necesarios, serán os recolleitos 

no Catálogo de Medios e Recursos da Comunidade Autónoma de Galicia 

dispoñibles para Protección Civil. 
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8.- IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO DO PLAN DE EMERXENCIA 

A implantación e mantemento deste PEE terán como principal obxectivo 

dotalo da máxima efectividade á hora de actuar fronte a un posible accidente 

grave. 

Tras o proceso de aprobación do PEE, establécese unha fase de implantación 

dirixida a posibilitar o seu desenvolvemento e operatividade. A implantación 

do Plan de Emerxencia Exterior recolle as accións necesarias para a aplicación 

do mesmo. 

Establécese un prazo dun ano para a implantación do Plan, a contar desde a 

data de homologación do mesmo. 

Pola súa banda, enténdese por mantemento do PEE o conxunto de accións 

encamiñadas a garantir o bo funcionamento do mesmo, tanto no referido aos 

procedementos de actuación, como á súa posta ao día. 

É responsabilidade da Dirección Xeral con competencias en materia de 

Protección Civil elaborar, validar, implantar e manter actualizado e operativo o 

presente PEE, en colaboración coas demais entidades descritas no mesmo. 

8.1. IMPLANTACIÓN DO PEE 

Neste punto establécense as directrices para implantar adecuadamente o 

presente PEE, que deben culminar en dous rexistros saíntes do mesmo: 

 O plan de implantación: que se desenvolverá preferentemente durante o 

ano seguinte á publicación da revisión e actualización do PEE. 

 Manuais dos grupos operativos: sendo a súa revisión responsabilidade de 

cada un dos grupos, serán tamén actualizados conforme ao seguinte 

documento. 

O Plan de Implantación deberá detallar, como mínimo: 

 A responsabilidade do deseño de cada plan. 

 Actuacións de formación e adestramento previstas para o período de 

vixencia do plan. 
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 Os destinatarios de cada acción formativa: grupo de intervención, 

poboación dos concellos afectados polo PEE, etc. 

 Medios humanos e materiais precisos. 

 Propostas de actuación. 

A implantación do PEE consiste en informar a todos os elementos que forman 

parte da estrutura do Plan das súas funcións e de como levalas a cabo da 

maneira máis efectiva, así como conseguir que todas as accións se realicen 

coordinadamente. 

Considéranse as seguintes actuacións para a implantación do Plan: 

 Divulgación do Plan. 

 Formación e adestramento dos integrantes dos Grupos Operativos. 

 Realización de simulacros. 

DIVULGACIÓN DO PLAN 

De igual maneira, unha vez homologado o Plan, a Dirección do mesmo será 

responsable da súa divulgación entre os seguintes grupos: 

 Divulgación á poboación: deseño de campañas publicitarias, material 

divulgativo, sesións formativas, etc. orientadas á poboación afectada. 

 Divulgación aos traballadores das empresas incluídas no PEE: por medio 

do director do Plan de Emerxencia Interior de MASOL. 

 Divulgación aos grupos operativos, a través do xefe de cada grupo. 

FORMACIÓN E ADESTRAMENTO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS 

OPERATIVOS 

Como consecuencia das actuacións de implantación, efectuarase un exercicio 

de adestramento ou simulacro. Un exercicio de adestramento consiste na 

alerta de unicamente unha parte do persoal e medios adscritos ao PEE (por 

exemplo, un Grupo Operativo, un Servizo, etc.). O simulacro exponse como 

unha comprobación da operatividade do PEE no seu conxunto, o exercicio 

enténdese máis como unha actividade tendente a familiarizar aos distintos 

Grupos e Servizos cos equipos e técnicas que deberían utilizar en caso de 
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accidente maior. Cada grupo operativo debe dispor dun manual operativo que 

describirá con detalle as responsabilidades e actividades asignadas a cada un 

deles, os protocolos de actuación en caso de accidente e unha listaxe de áreas 

xerais/exercicios de adestramento a considerar. 

8.2. MANTEMENTO DO PLAN DE EMERXENCIA EXTERIOR 

Enténdese por mantemento do PEE o conxunto de accións necesarias para 

que o Plan sexa operativo en todo momento, así como a súa actualización e 

adecuación a modificacións futuras no ámbito territorial obxecto de 

planificación.  

O Director do plan de emerxencia exterior promoverá as actuacións 

necesarias para o mantemento da súa operatividade, en colaboración coas 

demais entidades descritas no plan. 

Para manter a operatividade do Plan traballarase nas seguintes actuacións:  

COMPROBACIÓNS PERIÓDICAS DOS EQUIPOS  

Unha comprobación consiste na verificación do perfecto estado de uso dun 

equipo adscrito ao PEE. Periodicamente, revisarase o catálogo de medios e 

recursos, a súa idoneidade, estado de conservación e funcionamento. 

EXERCICIOS DE ADESTRAMENTO E SIMULACROS 

Periodicamente, ou sempre que os grupos operativos varíen 

significativamente en estrutura ou composición (incorporación de novo 

persoal ou equipos), o persoal será adestrado nas materias adecuadas en 

función das tarefas de cada grupo operativo e do prescrito no manual 

operativo. 

8.3. REVISIÓNS DO PEE E PROCEDEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN. 

AVALIACIÓN DA EFICACIA 

Sempre que se produza unha intervención motivada pola posta en marcha 

deste PEE (accidente grave) ou calquera outra actuación englobada no seu 

ámbito (actuacións de formación, información, etc.), a Dirección Xeral con 

competencias en materia de Protección Civil deberá emitir informe de 

actuacións co contido establecido pola lexislación vixente. 
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8.4. REVISIÓNS DO PEE E CONTROL DA SÚA DISTRIBUCIÓN 

REVISIÓNS  

O Plan revisarase atendendo ás seguintes circunstancias: 

 Como máximo cada tres anos. 

 Con anterioridade ao tres anos, si se dá algunha das seguintes 

circunstancias: 

o Modificacións importantes do risco. 

o Modificacións na operatividade do PEE. 

o Si mostrase insuficiencia ou inadecuación dos medios materiais, 

humanos ou organizativos vixentes. 

DISTRIBUCIÓN  

Sempre que se xere unha nova revisión do PEE Cabo Prioriño, a Dirección 

Xeral con competencias en materia de Protección Civil deberá asegurarse de 

que todos os grupos implicados destrúan a versión obsoleta e reciban outra 

actualizada, así como que a coñezan e comprendan adecuadamente. 

A mesma Dirección Xeral deberá dispor dun rexistro actualizado dos 

destinatarios da información de novas revisións. 

8.5. AVALIACIÓN DA EFICACIA 

Sempre que se produza unha intervención motivada pola posta en marcha 

deste PEE (accidente grave) ou calquera outra actuación englobada no seu 

ámbito (actuacións de formación, información, etc.), a Dirección Xeral con 

competencias en materia de Protección Civil deberá emitir informe de 

actuacións con contido establecido pola lexislación vixente. 

 


