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1. OBXECTO E ALCANCE DO PLAN 

1.1 OBXECTO 

O Real Decreto 840/2015, de 21 de septembro, 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, que 

estableza 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 específica 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.  
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d. Establecer os sistemas de articulación coas organizacións das 

administracións municipais e definir os criterios para a elaboración dos 

plans de actuación municipal daquelas. 

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. 

As instalacións do Parque de almacenamento de hidrocarburos e produtos 

químicos de FINSA-FORESA, situadas no Peirao de O Ferrazo, no Porto de 

Vilagarcía de Aruosa, no concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 

están afectadas polas disposicións do 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 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 RD 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, 

unicamente os accidentes de categorías* 2 e 3 motivarán a posta en 

marcha deste PEE, limitándose as autoridades a actuar como mero 

informador á poboación en caso de accidente de categoría 1.  

 (*) Categorías de accidente segundo a Directriz Básica: 
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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.  

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 DOCUMENTAL 

1.3.1.Marco legal básico 

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). 
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 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. 

 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 

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 as 

medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que 

interveñan substancias perigosas. BOE de 20 de outubo de 2015. (Deroga 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. 
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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 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 

 Informe de Seguridade e IBA da Planta de FINSA-FORESA en 

Vilagarcía de Arousa (Febreiro 2010) 

 Plan de Autoprotección da Planta de FINSA-FORESA en Vilagarcía de 

Arousa (Novembro 2010) 

 Plan Territorial de Protección Civil da Comunidade Autónoma de 

Galicia (PLATERGA 2009) 

 Plan de Emerxencia Interior e Autoprotección do Porto de Vilagarcía 

de Arousa (Novembro 2014) 
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 Estudo de Seguridade do Porto de Vilagarcía de Arousa (Novembro 

2014) 

2. DESCRICIÓN DA CONTORNA E INSTALACIÓNS 

2.1. DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS 

2.1.1.Identificación e datos xerais  

DIRECCIÓN DO ESTABLECEMENTO INDUSTRIAL 

Parque de almacenamento de hidrocarburos e produtos químicos de 

FINSA-FORESA 

 Peirao de O Ferrazo, s/n 

 Localidade: Vilagarcía de Arousa 

 Provincia: Pontevedra 

 CP: 36600 

 Tfno.: 986 059 100 

 Fax: 986 558 863 

Actividade principal: Instalación de almacenamento de hidrocarburos e 

produtos químicos (CNAE 2009 Código 5210 Depósito e almacenamento). 

2.1.2.Descrición das instalacións e procesos 

Nas instalacións non ten lugar ningún proceso de fabricación. O parque de 

almacenamento recibe os hidrocarburos e os produtos a través de buques, 

almacenándoos en tanques verticais de teito fixo ou teito fixo con pantalla 

flotante, para expedilos posteriormente en camión cisterna. 

A continuación, descríbense con detalle as instalacións e actividades que se 

realizan en FINSA-FORESA no Porto de Vilagarcía de Arousa. 
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RECEPCIÓN DE PRODUTOS 

A zona de descarga para buques está situada no peirao, fronte á entrada 

das instalacións de almacenaxe, estando constituída por catro brazos 

manuais fixos. 

Cada brazo recolle un produto distinto, diferenciándose cada un deles por 

medio de cores normalizadas na pintura das conducións. Rodeando esta 

instalación existe un murete de 30 cm de formigón.  

Para a descarga de produtos, os brazos despréganse manualmente 

empregando un cabo. Desde o buque, o produto bombéase á presión 

prefixada polo operador do terminal, previo acordo coa persoa responsable 

destas operacións no buque; ambos permanecerán en contacto a través de 

transmisores de radiofrecuencia, así como cos operadores de planta e coa 

sala de control.  

Ao terminar a descarga procédese ao baleirado das conducións. 

Aproximadamente a metade do produto ata o cóbado do brazo fluirá cara ao 

buque, e a outra metade fluirá cara aos condutos da instalación.  

En termos xerais, os tanques están equipados con: 

- Alarmas por finais de carreira do nivel de regleta 

- Indicador electrónico de nivel, que ten configuradas alarmas de alto e 

moi alto nivel 

- Detectores de fugas 

- Indicadores de temperatura 

- Vénchevos de seguridade 

- Detectores térmicos que activan a instalación de extinción e de 

refrixeración do sistema de protección contra incendios 
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EXPEDICIÓN DE PRODUTOS 

Para o proceso de expedición de produtos, existen nas instalacións dúas 

áreas ben diferenciadas, o cargadoiro de hidrocarburos e o cargadoiro de 

metanol. 

Cargadoiro de hidrocarburos 

As saídas dos produtos realízanse mediante camión cisterna nos cargadoiros 

correspondentes. Cada cargadoiro dispón dunha conexión individual de 

posta a terra. A conexión a terra está colocada en contacto coa tubaxe de 

enchido e co vehículo cisterna. Conectarase antes de abrir as tapas do 

depósito da cisterna, de xeito que se non se atopa conectada, o sistema de 

control non permitirá a carga dos vehículos cisterna. 

As cisternas situaranse no cargadoiro correspondente unha vez teñan 

pasado o control previo de cartóns. Unha vez no illote, o condutor aparcará 

a cisterna nas marcas correspondentes procedendo a introducir o cartón da 

cisterna no lector correspondente e gravando os datos que se lle vaian 

solicitando (orde de carga, compartimento e cantidade).  

A continuación conéctase primeiro o Scully, que posúe unha dobre función, 

actuando como toma de terra e como seguridade de enchido, logo 

conectarase o correspondente brazo de carga se se estivese cargando no 

illote nº 2 ou 3. 

Se pola contra a carga ten lugar no illote nº 1, primeiro conéctase unha 

pinza de toma de terra e logo o brazo de carga correspondente pola parte 

superior da cisterna, á que se accede por unha plataforma habilitada para 

tal caso e dotada dunha liña de vida con arnés de seguridade.  

O inicio e o paro de carga lévao a cabo o propio condutor mediante un 

botón sensitivo automático, controlando o proceso visualmente. O 

cargadoiro posúe un interruptor de nivel antirebose e as mangueiras van 

equipadas cun sistema antigoteo.  
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Neste momento finaliza o proceso de enchido da cisterna, que deixará a 

zona do cargadoiro. 

Segundo a normativa vixente, os puntos de carga están situados a unha 

distancia de seguridade respecto dos tanques de almacenamento, dos 

edificios da instalación e do límite dos terreos edificables. 

O terreo está nivelado cara aos desaugadoiros e canalizacións, para evitar 

que os posibles derrames poidan alcanzar outras partes da instalación. As 

posibles fugas ou derrames producidos nesta zona, recóllense na 

canalización de augas hidrocharburadas e son levadas cara á planta de 

tratamento de augas hidrocharburadas. 

O tres cargadoiros existentes para hidrocarburos seleccionan os produtos tal 

e como se indica na seguinte táboa: 

ILLOTE 1 ILLOTE 2 ILLOTE 3 

Carga Produto Carga Produto Carga Produto 

Superior 
Fuelóleo 

Lateral 
Fuelóleo 

Lateral 
Fuelóleo 

Parafina Gasóleo Gasóleo 

Táboa 1. Produtos descargados en cada cargadoiro das instalacións 

Cargadoiro de metanol 

O cargadoiro de metanol correspóndese co illote nº 4, funcionando igual 

que os cargadoiros nº 2 e 3 para carga lateral (non existe carga superior), 

pero con distinto produto.  

A diferenza principal con respecto aos cargadoiros anteriores, é que ao 

atoparse fóra do campo visual do operador da sala de control, vai estar 

controlado mediante unha cámara de televisión, estando o monitor na 

devandita sala.  

Para o caso específico do transporte de metanol, existe un procedemento 

específico mediante o que se designan especificamente uns condutores e 
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uns vehículos cisterna para realizar estes traballos, e dáselles formación 

teórico-práctica sobre o produto, as instalacións, etc. Este procedemento 

realízase unicamente para o metanol debido ao número de cargas 

realizadas diariamente (ao redor de 15), para o transporte desta materia 

prima cara á planta de produción de FORESA en Caldas de Reis. 

Os posibles derrames que se puidesen producir neste cargadoiro, van parar 

a unha balsa de metanol de aproximadamente 60 m3 de capacidade, lugar 

onde se almacenarían. Desde esta balsa, son analizados para valorar a súa 

posible recuperación na planta de produción de FORESA en Caldas de Reis. 

Se isto non fose posible, o metanol recolleríase para ser xestionado 

adecuadamente por parte dunha empresa xestora autorizada. 

Zona de bombas 

Existen dúas áreas nas que se atopan localizados os grupos de bombeo: 

- Sistema de bombeo de hidrocarburos. Formado por 10 bombas 

situadas nas inmediacións dos tanques de parafina. Estes sistemas de 

bombeo están no interior dun cubeto propio, estando este cubeto 

conectado co sistema de tratamento de auga-hidrocarburos da planta. 

- Sistema de bombeo de metanol. Situado nas inmediacións do 

cargadoiro de metanol (illote nº 4). Estes equipos están tamén no 

interior dun cubeto propio, estando este cubeto conectado coa balsa de 

recollida de derrames de metanol da planta. 

Centro de Control de Mando (CCM) 

O Centro de Control de Mando atópase situado na báscula, na entrada das 

instalacións.  

SERVIZOS DO ESTABLECEMENTO 

Servizos Externos 

 Subministración externa de electricidade e outras fontes de enerxía 
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 O establecemento industrial dispón das seguintes fontes externas de 

enerxía: 

- Enerxía eléctrica. Disponse de enerxía eléctrica en BT procedente da 

compañía subministradora, cunha potencia contratada de 150 kW a 400 

V. O consumo anual aproximado do establecemento é de 300.000 

kWh/ano. 

- Combustibles líquidos. Emprégase gasóleo para o funcionamento do 

grupo electróxeno en caso de fallo da rede eléctrica da compañía e para 

a caldeira de xeración de vapor. O consumo anual de gasóleo é 

aproximadamente de 48.000 L/ano. De igual maneira, os equipos de 

bombeo da rede contra incendios usan gasóleo para o seu 

funcionamento. 

 Subministración externa de auga e outras substancias líquidas ou sólidas 

No establecemento disponse de auga potable procedente da rede 

municipal, tendo un consumo anual aproximado de 1.800 m3, para usos 

sanitarios do persoal, para a rede do sistema contra incendios e para 

compensar perdas no circuíto de vapor. 

Para a utilización de auga de rede no circuíto de vapor, é necesario 

pasala a través dun filtro de ósmosis para extraer as sales e outras 

substancias presentes na auga de rede (o circuíto de vapor emprégase 

para manter a  temperatura nas canalizacións de fuel e parafina). 

Servizos Internos 

 Produción interna de enerxía, subministración e almacenamento de 

combustible 

A planta non produce enerxía para posterior consumo, unicamente 

dispón dun grupo electróxeno para subministración eléctrica en caso de 

fallo na rede eléctrica exterior. 
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Polo que respecta ao almacenamento de combustible, a actividade da 

planta é propiamente unha central de transferencia e almacenamento de 

combustibles. 

 Rede interna de distribución eléctrica 

A subministración de enerxía eléctrica realízase en BT, trifásica a 400 V e 

50 Hz. A derivación individual discorre enterrada ata o Cadro Xeral de 

Distribución (C.G.D) do establecemento situado na planta baixa do 

edificio de oficinas, desde o que se alimenta cada un dos subcadros da 

instalación.  

Todas as liñas están protexidas das sobreintensidades mediante un 

interruptor térmico automático de corte omnipolar e contra os contactos 

directos mediante interruptores diferenciais.  

As instalacións eléctricas cumpren coa normativa ATEX, de acordo coa 

zonificación establecida en función dos produtos inflamables 

almacenados, así como das condicións de funcionamento das 

instalacións. 

 Subministración eléctrica de emerxencia 

O establecemento dispón de subministración de emerxencia mediante 

grupo autoxerador de 300 kVA, que se accionará en caso de fallo de 

subministro da compañía, permitindo a operación normal dos equipos 

eléctricos. 

 Auga quente e outras redes de distribución de líquidos 

Disponse de circuíto de vapor para o mantemento da temperatura das 

liñas de distribución de fuel e parafina. 

Independentemente, a planta dispón de racks para a carga/descarga de 

hidrocarburos e produtos químicos. 



 

PEE Parque de almacenamento FINSA-FORESA (Porto de Vilagarcía de Arousa)                                       páx. 18/106 
 

 

 Sistemas de comunicación e de defensa contra incendios 

O establecemento dispón de comunicación co exterior da planta por vía 

telefónica (fixa e móbil), radio e internet (datos). 

Internamente existe un sistema de comunicación por megafonía entre a 

báscula e os illotes de carga de produto e entre a báscula e toda a 

planta. Disponse ademais de teléfonos de radiofrecuencia para 

comunicación dentro da planta, e entre a planta e o buque, durante as 

operacións de descarga. 

 Aire para instrumentación 

O establecemento dispón dunha sala de compresores onde se atopan os 

equipos xeradores de aire comprimido e os seus respectivos depósitos 

acumuladores. O aire comprimido consómese na instrumentación das 

instalacións, principalmente para accionamento de válvulas de apertura 

e peche.  

2.1.3.Produtos e substancias  

O parque de almacenamento de hidrocarburos e produtos químicos de 

FINSA-FORESA en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) está afectada pola 

lexislación vixente en materia de Accidentes Graves, o el R.D. 840/2015, de 

21 de setembro, polo que se aproban as medidas de control dos riscos 

inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas, 

en función das substancias que seguen (e que por tanto son aquelas 

susceptibles de xenerar accidentes graves): 
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*máxima cantidade de gasóleo que pode ser almacenada 

Táboa 2. Substancias afectadas por RD 8404/2015 presentes en FORESA 

A cantidade de Metanol presente no establecemento superan o limiar 

superior de 5.000 toneladas indicado no Anexo I do R.D. 840/2015, de 21 

de setembro, polo que se aproban as medidas de control dos riscos 

inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas, 

quedando por tanto suxeito, ademais de ao previsto nos artigos 7 e 8, ás 

disposicións do artigo 10 de devandito Real Decreto. 

Polo que respecta ao Gasóleo, a cantidade presente no establecemento 

supera o limiar inferior de 2.500 toneladas, quedando por tanto suxeita 

unicamente ás disposicións dos artigos 7, 8 e 12 do R.D. 840/2015. 

A información relativa ás propiedades físico-químicas e toxicolóxicas das 

substancias identificadas presentes nas instalacións de FINSA-FORESA en 

Vilagarcía de Arousa, detállase nas fichas de seguridade que se achegan no 

Anexo 4. 

Na imaxe que segue indícase a localización das substancias clasificadas 

indicadas neste punto e, por tanto, obxecto deste plan. 

 

 

 

                                            
1 No momento da redacción deste PEE, a empresa tiña solicitado un cambio para o tanque 

TK-602 de almacenamento de Gasóleo, para pasar a almacenar no mesmo Hidróxido Sódico 
(produto corrosivo), e que aínda non se fixo efectivo. O outro tanque de Gasóleo (TK-601), 

atópase vacío desde Setembro de 2009. 
Para a redacción deste PEE, síguese considerando que a planta ten unha capacidade de 
almacenamento máxima de Gasóleo de 15.987 Tm (tanques TK-601 e TK-602). 

SUBSTANCIA 
Cantidad 

máxima (Tm) 

Cantidad Umbral 

Requisitos Nivel 

Inferior 

(toneladas) 

Cantidad Umbral 

Requisitos Nivel 

Superior 

(toneladas) 

METANOL 11.880 500 5.000 

GASÓLEO1 15.987* 2.500 25.000 
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Figura 1. Localización substancias clasificadas en FINSA-FORESA 

2.1.4.Medios e instalacións de protección 

As instalacións dispoñen de medios materiais que actuarán para detectar os 

incendios e as fugas e para intervir e minimizar os efectos dos accidentes. 

Os dispositivos previstos para cada un destes aspectos aparecen descritos 

en detalle no Plan de Emerxencia Interior da instalación (PAU Novembro de 

2010) e están compostos principalmente por: 

REDE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

As instalacións dispoñen dunha rede contra incendios con abastecemento e 

acometida exclusiva para este fin, e capaz de alimentar a todos os sistemas 

de protección das instalacións. 
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Dita rede, está disposta en forma de anel perimetral e dispón de válvulas de 

bloqueo para illar calquera sección afectada por unha rotura, manténdose o 

resto da rede á presión adecuada e en condicións de funcionamento. 

O sistema de achegue de caudal e presión á rede realízase mediante dúas 

bombas diésel de 770 m3/h cada unha, e unha bomba Jockey de 

accionamento eléctrico de 32 m3/h, que aspiran a auga do tanque TK-401 

de 3500 m3 de capacidade. 

Todas as válvulas manuais da devandita rede están precintadas (na posición 

de funcionamento automático da rede) para evitar manipulacións 

involuntarias. 

Sistema de protección por auga e espuma  

No parque de almacenamento existen tres colectores: 

- Colector A (tanques TK-201, TK-202, TK-203, TK-301 e TK-302) 

- Colector B (tanques TK-204, TK-601 e TK-602)  

- Colector C (tanques TK-101, TK-501, TK-502 e TK-507, cargadoiro de 

hidrocarburos, cargadoiro de metanol e bombas de hidrocarburos). Ademais 

conta cun depósito de membrana cargado con 3000 L de espumóxeno. 

Instalacións de detección e protección contra incendios 

Tanques TK-101 de metanol 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante un anel de 12 boquillas  
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- Extinción automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia no interior, mediante cámaras vertedoras de espuma  

Tanques TK-501 e TK-502 de metanol 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Extinción automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia no interior, mediante cámaras vertedoras de espuma  

Tanques TK-507 para rexeitamentos 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Extinción automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia no interior, mediante cámaras vertedoras de espuma  

- 1 interruptor de disparo intemperie 

Cargadoiro de metanol 

- Detección de chama con triplo infravermello asociado ao sistema de 

extinción 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Extinción automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, a través de 10 sprinklers de auga-espuma 

Bombas de metanol 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 
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- Extinción mediante dúas boquillas de auga pulverizada 

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Tanque TK-201 de Fuelóleo 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante dous aneis de 14 boquillas  

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Tanque TK-202 de Fuelóleo 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante dous aneis de 14 boquillas  

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Tanques TK-203 de Fuelóleo 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 
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- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Tanques TK-204 de Fuelóleo 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante trece aneis de 13 boquillas  

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Tanques TK-601 de gasóleo 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante dous aneis de 13 boquillas  

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Tanques TK-602 de gasóleo 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 
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Tanques TK-301 e TK-302 de parafina 

- Detección térmica antideflagrante asociada ao sistema de extinción 

- Refrixeración automática, manual e por interruptores de disparo de 

emerxencia, mediante coroa de fluxo laminar 

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Cargadoiros de Fuelóleo 

- Detección de chama con triplo infravermello asociado ao sistema de 

extinción 

- Extinción automática, manual e a través de interruptores de disparo de 

emerxencia, a través de 52 sprinklers de auga-espuma 

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Bombas de Fuelóleo 

- Detección de chama con dobre sensor infravermello e ultravioleta asociado 

ao sistema de extinción 

- Extinción automática, manual e a través de interruptores de disparo de 

emerxencia, a través de sprinklers de auga-espuma 

- Extinción automática, manual e de emerxencia a través de interruptores 

de paro/disparo de extinción 

Hidrantes, monitores de auga-espuma e casetas de materiais para 

os hidrantes  

Existe un sistema de extinción manual a través de hidrantes exteriores de 

columna seca. Disponse ademais, de casetas de dotación para os hidrantes 
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onde están aloxadas as mangueiras, racores, bifurcacións e lanzas 

necesarias en caso de utilización dalgún destes. 

- 10 tomas siamesas, formadas por dúas bocas de 47 mm de diámetro, con 

racor BARNA 

- 5 monitores de auga-espuma de accionamento manual, equipados cada 

un deles cun depósito de 200 L de espumóxeno 

- 5 monitores de auga-espuma de accionamento automático, equipados 

cada un deles cun depósito de 200 L de espumóxeno 

- 5 casetas para dotación de hidrantes 

Interruptores de alarma 

Disponse de varios interruptores manuais de alarma situados no panel de 

control existente no edificio, na consola da báscula, no cargadoiro de 

metanol e na sala de caldeiras. 

Extintores 

As instalacións contan con protección con extintores cuxa eficacia e tamaño 

está determinada polo risco a cubrir. 

OUTROS DISPOSITIVOS DE VIXILANCIA E SEGURIDADE  

Barreiras de contención de verteduras 

FINSA-FORESA (Vilagarcía de Arousa) dispón de depósitos flotantes capaces 

de conter unha vertedura accidental de hidrocarburos ou outro fluído máis 

lixeiro que a auga de mar e inmiscible con ela.  

Medios de comunicación co exterior ante emerxencias 

Para garantir a comunicación co exterior en caso de emerxencia, as 

instalacións dispoñen dos seguintes medios:  
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- Liña de teléfono exterior para comunicacións 

- Fax 

- Ordenador 

Iluminación de emerxencia e sinalización 

Ante a posibilidade dun corte na subministración eléctrica, a instalación 

dispón de equipos autónomos de iluminación de emerxencia e sinalización 

en todas as portas das saídas de emerxencia, cadros de distribución de 

iluminación, etc. 

A iluminación de emerxencia dispón de autonomía suficiente para dar tempo 

a actuar e/ou evacuar cara a un lugar seguro.  

2.1.5.Organización da empresa 

PERSOAL/QUENDAS DE TRABALLO 

O número de empregados existente nas instalacións do parque de 

almacenamento e as súas quendas de traballo, son os que se indican a 

continuación: 

 1 xefe de equipo a xornada partida 

 5 operarios, en quendas de mañá, tarde e noite  

 5 persoas de vixilancia 

Un operador estará habitualmente na caseta de control de entrada, o Xefe 

de Equipo atoparase no edificio de oficinas ou móbil polo parque de 

almacenamento. 

Na descarga dos barcos obrigatoriamente haberá un operador presente 

durante toda a operación de descarga a pé de barco, outro a pé de tanque e 

un terceiro operador na sala de control, seguindo os parámetros da 

descarga. 
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É habitual, que durante a xornada laboral normal (mañá e tarde), se atopen 

na instalación persoas alleas á mesma, como son os condutores dos 

camións cisterna e o persoal de apoio á descarga de barcos, realizando 

tarefas de carga e descarga de produtos, ademais de persoal de empresas 

auxiliares, en función das necesidades de mantemento das instalacións. 

Durante as 24 h, existe unha persoa da empresa de vixilancia, no posto de 

control de accesos. 

ORGANIZACIÓN DA SEGURIDADE 

Control de accesos e evacuación 

O acceso ás instalacións realízase a través dunha vía pavimentada de dobre 

sentido de circulación, que permite o paso simultáneo de dous camións 

cisterna dentro do recinto portuario. 

As instalacións contan cun sistema de vídeo vixilancia perimetral, cuxo 

control é levado a cabo polo persoal de vixilancia, que se atopa na planta 

durante as 24 horas do día, os 365 días do ano. Este sistema dispón 

ademais de infravermellos para visión nocturna. 

En caso de evacuación, todo o persoal presente nas instalacións de FINSA-

FORESA, incluídas as visitas e demais persoal externo, deberá acudir ao 

momento de reunión situado nas proximidades do peirao de carga (a 

situación exacta indícase no Plan de Emerxencia Interior das instalacións). 

Actuación ante emerxencias 

Ante unha situación de emerxencia, o persoal das instalacións do parque de 

almacenamento de FINSA-FORESA organízase seguindo a seguinte 

estrutura: 

 DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DA EMERXENCIA 
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Sobre a Dirección da Emerxencia recae a responsabilidade de activar o Plan 

de Emerxencia Interior, así como o mando e a coordinación dos medios de 

autoprotección mobilizados. Estará formado polo Director da Emerxencia e 

un Comité Asesor:  

 - Director da Emerxencia. O Xefe de Equipo é a persoa que asume a 

Dirección  da Emerxencia, tomando o mando e a coordinación de todos os 

medios  humanos e materiais que operan durante a emerxencia. 

 - Comité Asesor. A Dirección da Emerxencia disporá do Comité Asesor 

que ao  seu xuízo sexa necesario (oficina técnica, servizo de 

prevención, medio  ambiente, etc.), que colaborará nos labores que se 

soliciten asesorando sobre  as decisións a adoptar. 

 INTERVENCIÓN 

O mando desta área recae sobre o Xefe de Equipo, que asumirá estas 

funcións a maiores da Dirección da Emerxencia. Coordinará as actuacións 

dos seguintes equipos: 

 - Equipo de operación. Responsable de realizar as manobras e 

operacións sobre  os equipos e sistemas necesarios para o control da 

emerxencia. O equipo estará  composto polo Xefe de Equipo e os 

operadores de planta que considere  necesario. 

- Equipo de loita. Responsable de actuar directamente no lugar da 

emerxencia, coa finalidade de minimizar os efectos derivados dun 

accidente na instalación. Durante a emerxencia poderase contar cos 

seguintes equipos de loita: 

 a. Equipo de primeira intervención (EPI): formado polos operadores 

de  planta presentes nas instalacións no momento da emerxencia. 

 b. Equipo de segunda intervención (ESI): formado por persoal da 

fábrica de  FORESA en Caldas de Reis. A súa intervención será requirida 
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cando a  actuación dos equipos de loita non poida ser cuberta co persoal 

do equipo de  primeira intervención. 

 c. Axuda exterior: nas situacións de emerxencia nas que non sexan 

 suficientes os medios materiais e humanos dispoñibles nas 

instalacións, a  actuación dos equipos de loita poderá ser reforzada con 

efectivos do  exterior. 

- Servizo médico. Nas instalacións non se conta con Servizo Médico, polo 

que de ser necesaria a súa presenza durante unha emerxencia, 

solicitarase de maneira inmediata axuda médica exterior.  

Móstrase a continuación de forma esquemática a estrutura organizativa do 

persoal en caso de emerxencias nas instalacións de FINSA-FORESA no Porto 

de Vilagarcía de Arousa. 
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Organigrama en situación de emerxencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura organizativa de FINSA-FORESA en caso de emerxencia  
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2.2. CONTORNA DAS INSTALACIÓNS 

2.2.1.Localización das instalacións 

O Parque de Almacenamento de Hidrocarburos e Produtos Químicos de 

FINSA-FORESA, atópase no Peirao de O Ferrazo, nas instalacións do Porto 

de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), a aproximadamente 32 quilómetros 

da capital da provincia de Pontevedra. 

As instalacións están compostas por varias edificacións. O edificio de 

oficinas consta de planta baixa (zona de vixilancia, vestiarios e aseos) e de 

primeira planta dedicada ás oficinas de administración. Anexo a este edificio 

atópase o taller de mantemento, seguido da sala de bombas do sistema 

contra incendios. 

A superficie total da parcela é de 21.398,75 m2. 

O centro das instalacións está definido polas seguintes coordenadas U.T.M. 

e xeográficas (Fuso 29): 

U.T.M. Xeográficas 

X Y Latitude Norte 
Longitude 

Oeste 

517.888 4.716.279 42º 35’ 79’’ 8º 46’ 83’’ 

Táboa 3. Coordenadas de FINSA-FORESA 

O municipio de Vilagarcía de Arousa, cunha extensión de 47,90 km2, situado 

na comarca do Salnés, atópase no centro Atlántico de Galicia, lindando con 

Catoira e a ría de Arousa en dirección norte, con Vilanova de Arousa en 

dirección sur, con Caldas de Reis en dirección este e coa ría de Arousa en 

dirección oeste. 

No seguinte mapa móstrase a situación do municipio de Vilagarcía de 

Arousa e das instalacións do parque de almacenamento dentro do 

municipio. 
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Figura 3. Localización das instalacións de FINSA-FORESA 

2.2.2.Accesos 

O Porto dispón dunha ligazón directa coa AP-9 (Autoestrada do Atlántico), e 

a través da mesma é posible acceder á Autovía das Rías Baixas. A ligazón 

coa autoestrada conta ademais con accesos cara á Vía de Alta Capacidade 

do Salnés (V.G-4.3) e cara á variante de Vilagarcía (V.G-4.7). 

O recinto portuario dispón dunha conexión ferroviaria propia, que enlaza 

coa rede nacional de transporte combinado de ADIF. A rede ferroviaria do 

porto de Vilagarcía establécese fisicamente a partir da conexión da 

infraestrutura ferroviaria do porto de Vilagarcía coa Rede Ferroviaria de 

Interese Xeral (RFIG) administrada por ADIF, situada na entrada da 

Estación de FF.CC de Vilagarcía de Arousa. 
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Figura 4.Conexións do Porto de Vilagarcía de Arousa 

O parque de almacenamento de FINSA-FORESA atópase dentro das 

instalacións do Porto de Vilagarcía de Arousa. Unha vez dentro do recinto 

portuario, o acceso ás instalacións efectúase a través dunha vía exclusiva 

de dobre sentido de circulación, pavimentada e que permite o paso 

simultáneo de dous camións cisterna dentro do recinto.  

O acceso ás instalacións aparece sinalado na seguinte imaxe. 

 

Figura 5. Localización de accesos ás instalacións de FINSA-FORESA 
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2.2.3.Ámbito xeográfico 

2.2.3.1. Xeografía  

O concello de Vilagarcía de Arousa presenta un relevo moi accidentado, 

como consecuencia de procesos teutónicos ocorridos no pasado. Produto 

destes movementos de bloques resultou a formación dun gran cordal 

montañoso que pecha o territorio polo leste, culminando no monte Xiabre 

(646 metros) como punto de máxima altitude. Desde esta formación 

montañosa e cara ao oeste e o suroeste, o relevo descende rapidamente e 

de forma gradual a través de numerosos chanzos que se fan máis amplos 

preto da costa. 

No conxunto deste gran bloque granítico, moi fracturado, destacan pola súa 

altitude varias cotas, Augadelo (413 m), A Xaiba (280 m), Pousadoiro (220 

m), Lobeira (290 m) e Renza (211 m). De entre elas, cabe sinalar que o 

monte Lobeira, pequena montaña de suaves perfís, atópase situada ao sur 

do núcleo de Vilagarcía de Arousa. 

Pola súa banda, a ría de Arousa, o seu límite natural polo oeste, é o 

resultado do afundimento do estuario do río Ulla, coa consecuente invasión 

das augas mariñas.  

2.2.3.2. Demografía  

O concello de Vilagarcía de Arousa atópase na península do Salnés, 

constituíndo o seu principal núcleo de poboación e motor económico cunha 

poboación de 37.903 habitantes, o que a sitúa como oitava cidade de 

Galicia. Son nove os municipios que forman parte desta comarca: 

Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, 

Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa. 

Na táboa que segue, móstranse os datos de poboación e densidade dos 

concellos máis próximos a Vilagarcía de Arousa: 
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CONCELLO 
Nº 

HABITANTES 

DENSIDADE 

(persoas/km2) 

Caldas de Reis 10.060 147,3 

Cambados 13.946 596,0 

Catoira 3.489 118,5 

Padrón 8.924 184,4 

Vilagarcía de Arousa 37.903 856,82 

Vilanova de Arousa 10.614 315,46 

Táboa 4. Poboación dos concellos próximos a Vilagarcía de Arousa 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2011) 

O municipio divídese en 10 parroquias Santa Balla de Arealonga, Bamio, 

Carril, Cea, Cornazo, Fontecarmoa, Rubiáns, San Martín de Sobrán 

(Vilaxoán), Sobradelo e Solobaleira. Á súa vez, o núcleo componse de 11 

barrios, que son: San Xosé, A Escardia, Espiñeira, Vos Duráns, Castro, 

Centro (Vilagarcía), A Maroma, As Bocas, Cornazo de Abaixo, A Xunqueira e 

Vilaboa. 

2.2.3.3. Xeoloxía  

Dentro do marco xeolóxico xeneral, o territorio queda situado na zona 

Centro Ibérica que se corresponde coa zona Galicia Occidental - NW de 

Portugal. En concreto, o sector atlántico de Galicia é unha área de 

predominio de rochas graníticas e metamórficas. 

Nos arredores da Ría de Arousa aparecen diversas unidades litolóxicas, 

sendo a máis notable, pola súa extensión, o plutón granítico de Caldas de 

Reis (cunha superficie de 550 km², e unhas dimensións de 40 km en 

dirección E-O e de 20 a 25 km en dirección N-S). Unha parte desta unidade 

está mergullada baixo as augas da Ría de Arousa. 

Os materiais xeolóxicos presentes na superficie do municipio de Vilagarcía 

de Arousa son fundamentalmente rochas graníticas; destacando o 
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afloramento de granodiorita tardía-granito de Caldas de Reis e de 

sedimentos cuaternarios procedentes da alteración das rochas graníticas. 

2.2.3.4. Hidroloxía  

Todo o territorio de Vilagarcía de Arousa pertence á conca intracomunitaria 

Galicia-Costa pertencente a Augas de Galicia (Demarcación da 

Confederación Hidrográfica Galicia-Costa).  

A rede hidrográfica está presidida polo río Con, que atravesa a cidade de 

Vilagarcía de Arousa, e os seus afluentes. O río Con nace nas inmediacións 

do monte Xiabre, para posteriormente ser embalsado no encoro de 

Vilagarcía de Arousa que abastece á cidade e que posúe un volume total de 

0,23 Hm3. Logo de percorrer uns 15 km desemboca na ría de Arousa. 

2.2.3.5. Meteoroloxía  

Para o estudo da meteoroloxía do municipio de Vilagarcía de Arousa 

utilízanse os datos das estacións meteorolóxicas de Vilagarcía de Arousa e 

Pontevedra. A localización exacta das estacións é a indicada na seguinte 

táboa: 

  LATITUDE LONXITUDE ALTITUDE (m) 

Vilagarcía de 

Arousa 
42º 35’ 00’’ 08º 46’ 06’’ 36 

Pontevedra 42º 26’ 18’’ 08º 36’ 57’’ 108 

Táboa 5. Localización estacións meteorolóxicas 

En xeral, pódese dicir que o clima é a resultante da combinación de tres 

factores: a latitude, a proximidade ao mar e o relevo. A climatoloxía de 

Vilagarcía de Arousa está condicionada pola disposición do relevo, e a 

través do val do Salnés penetran as borrascas do suroeste, responsables 

das elevadas precipitacións da zona. Así, a influencia atlántica é patente, 

aínda que esta influencia ten un claro matiz mediterráneo, como o demostra 
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o período de seca estival en comparación ao resto do ano. Por outra banda 

a temperatura media anual é suave. 

Achégase como anexo (Anexo 5) a caracterización meteorolóxica da zona, 

proporcionada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente). 

2.2.4.Contorna natural, histórica e cultural 

2.2.4.1. Contorna natural  

A contorna natural do municipio de Vilagarcía está evidentemente ligada ao 

seu litoral e á Ría de Arousa. A Ría de Arousa ten unha lonxitude de 33 km, 

cun ancho na boca sur de 4,5 km e de 3,5 km no norte, sendo as costas 

que a rodean accidentadas e dominadas por alturas destacables. Entre as 

características máis reseñables da ría, destaca a zona de augas profundas 

situada no espazo protexido pola península do Grove, enseada que se 

integra no Complexo Intermareal Umia-O Grove. 

No relativo aos espazos protexidos, non existen dentro do concello espazos 

deste tipo. Con todo, pola súa proximidade cabe destacar o LIC Complexo 

Ons-O Grove e a ZEPA Complexo Intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, 

Punto Carreirón e Lagoa Bodeira (aínda que ambos se atopan fóra da área 

de influencia das instalacións, polo que non se considera que existan 

probabilidades significativas de xerar afeccións sobre os mesmos). 

Dentro da contorna natural do municipio, cabe destacar, pola súa 

importancia, o arquipélago de Cortegada, situada fronte á parroquia de 

Carril, e que forma parte do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas de Galicia (declarado parque natural o 1 xullo de 2002). 

Por último, sinalar a existencia dentro do municipio de varias praias (Bamio, 

A Covacha, Canelas, Castelete, Concha-Compostela e Preguntoiro). Entre 

elas, destacan as da Concha e Compostela, que conforman case un único 
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areal, ao que se vén outorgando desde o ano 1997 a bandeira azul da Unión 

Europea. 

2.2.4.2. Patrimonio histórico cultural 

Do patrimonio monumental existente no municipio de Vilagarcía de Arousa, 

cabe resaltar as igrexas e os pazos. Entre as igrexas, pola súa antigüidade, 

destacan: 

 Igrexa de San Martín de Sobrán (románica do s.XII) 

 Igrexa parroquial de Santiago de Carril (barrocha-neoclásica do 

s.XVII) 

 Igrexa de Santa Baia de Arealonga (barrocha do s. XVII) 

Entre os numerosos pazos que se conservan no concello, convén nomear o 

Pazo de Vista Alegre, do s. XVI, e declarado BIC no ano 1980, e o Pazo de 

Rial e a súa contorna, construído a finais do século XVII, e declarado BIC no 

ano 1985. 

Destacar entre o patrimonio histórico os Gravados Rupestres de Trabana do 

Monte e Pedra de Mean e de Os Ballotas Torre dos Meadelos, declarados 

Bens de Interese Cultural no ano 1975.  

2.2.5.Contorna industrial 

No municipio de Vilagarcía de Arousa, sitúase máis da metade do chan 

industrial da comarca do Salnés e o seu índice industrial triplica ou 

cuadriplica ao do resto de municipios da comarca. Na actualidade, o 

concello de Vilagarcía de Arousa conta con catro polígonos industriais.  

O polígono industrial da Trabanca, ocupado principalmente por empresas 

dedicadas a actividades como a comercialización de subministracións 

industriais, a comercialización de produtos químicos ou ao transporte de 

viaxeiros. O polígono de O Pousadoiro cunha superficie bruta de 210.749 m2 

dos que 121.831 m2 son de uso industrial e comercial. O polígono de Bamio, 
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sendo as actividades con maior presencia neste polígono as do sector naval, 

madeira, metal e envases e embalaxes. O último polígono, o polígono 

industrial de Rubiáns, cunha superficie proxectada de ao redor de 3.000.000 

m2. 

En xeral, a base industrial do municipio está composta por numerosas 

pequenas e medianas empresas de distintos sectores: alimentación, 

transformados metálicos, materiais de construción, artes gráficas e química.  

Doutra banda, no sector primario, a expansión urbana foi restando espazo 

físico para a agricultura, en clara recesión e circunscrita aos cultivos de 

horta. A gandaría é practicamente inexistente polas mesmas razóns. 

As instalacións do Parque de almacenamento Finsa-Foresa, atópanse 

integradas nas instalacións do Porto de Vilagarcía de Arousa, que constitúe 

un dos cinco portos de interese xeral do Estado en Galicia. O Porto dispón 

dunha superficie total de aproximadamente 570.000 m2, dos cales case 

220.000 m2 corresponden a zonas de almacenamento, tanto abertas como 

pechadas. Conta cun total de 2.984 metros de peiraos e ancoradouros 

comerciais e 1.360 metros de peirao utilizados para outras actividades. O 

Porto dispón dun valado perimetral de obra (muro de pedra e enreixado 

metálico) para o peche da zona de servizo do porto que se haxa restrinxida 

ao público. 

O acceso a estas zonas, faise a través de 4 puntos de control de accesos 

para vehículos e persoas (Ramal, Pasaxeiros, Ligazón, Caseta de Entrada), 

xestionados desde o Centro de Control. 

Achégase plano de zona de servizo e accesos: 
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2.2.6.Rede viaria 

O concello de Vilagarcía de Arousa, posúe unha moi ampla rede viaria. En 

concreto, as vías de comunicación máis importantes na área de influencia 

son as seguintes:  

 VG-4.7: Circunvalación Vilagarcía de Arousa 

 N-640: Vilagarcía de Arousa %ou2013 A Estrada - Lalín 

 VG-4.3: Vía rápida do Salnés 

 AP-9: Autoestrada do Atlántico 

Da rede provincial cabe destacar a PO-549, PO-548, PO-305, PO-301 e a 

PO-531 que comunica o municipio coa capital da provincia, Pontevedra. 

Completa as vías de comunicación a liña férrea A Coruña - Vigo coa estación 

de Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa.  

No relativo aos aeroportos, os máis próximos son o aeroporto de Lavacolla 

(Santiago de Compostela) e o de Peinador (Vigo). 
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Figura 6. Rede viaria 

2.2.7.Rede de asistencia sanitaria 

A asistencia sanitaria no municipio está proporcionada polos seguintes 

centros: 

 Centro de Saúde San Roque-Vilagarcía 

 Avenida As Carolinas, s/n 

 36600 - Vilagarcía de Arousa 

 Teléfono: 986 510 306 

 Casa do Mar Vilaxoán 

 Lugar Confraría de Pescadores 

 36611 - Vilagarcía de Arousa 

 Teléfono: 986 500 924 
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En canto aos servizos hospitalarios, o concello de Vilagarcía de Arousa 

pertence á área de influencia do Hospital Comarcal do Salnés: 

 Hospital Comarcal do Salnés 

 Lugar de Estromil - Ande 

 36600 - Vilagarcía de Arousa 

 Teléfono: 986 568 000 

A maiores destes servizos hospitalarios, e fose da área de influencia á que 

pertence o concello, pódense atopar os seguintes:  

 Hospital Xeral de Vigo 

 Rúa Pizarro, 22 

 36204 - Vigo 

 Teléfono: 986 816 000 

 Distancia aprox.: 55 km 

 Policlínico Cíes 

 Avenida de Madrid, 15 

 36204 - Vigo 

 Teléfono: 986 816 035 

 Distancia aprox.: 55 km 

 Hospital do Meixoeiro 

 Rúa do Meixoeiro, S/n 

 36200 %ou2013 Vigo 

 Teléfono: 986 811 111 

 Distancia aprox.: 55 km 

 Hospital Montecelo 

 Mourente S/n 
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 36071 - Pontevedra 

 Teléfono: 986 800 000 

 Distancia aprox.: 29 km 

 Hospital Provincial de Pontevedra 

 Cale Doutor Loureiro Crespo, 2 

 36004 - Pontevedra 

 Teléfono: 986 807 000 

 Distancia aprox.: 29 km 

2.2.8.Rede de saneamento 

A instalación conta, de acordo coa normativa vixente, cunha rede segregada 

de recollida e vertedura de augas: 

 As augas sanitarias xeradas en servizos e vestiarios, asimilables a 

urbanas, vértense á rede pública de sumidoiros. 

 As augas pluviais limpas xeradas na planta e as augas de arrastre 

susceptibles de estar contaminadas por hidrocarburos, son recollidas 

e conducidas cara á rede interior de drenaxes. O efluente recolleito 

condúcese ao decantador-desgrasador, onde leva a cabo o 

tratamento físico das augas. Finalmente as augas son vertidas no 

Peirao de O Ferrazo, realizando as analíticas correspondentes para 

verificar os parámetros de vertedura (legalmente establecidos). 

 As augas xeradas durante a posible extinción dun incendio, así como 

as derivadas das probas de todo o sistema contra incendios, son 

dirixidas cara ao separador de auga-hidrocarburos existente nas 

instalacións. 

Achégase esquema xeral da rede de saneamento no Anexo 11. 
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2.2.9.Instalacións singulares 

Cabe incluír neste apartado, por estar intimamente relacionadas coas 

instalacións portuarias, o peirao de pasaxeiros así como o porto deportivo e 

a súa zona lúdica anexa. 

Existen tamén nas proximidades varios espazos abertos importantes, o 

parque de O Cadavelo, o parque de Miguel Hernández e o parque de O 

Castriño. Próximos a estes parques, atópanse o Auditorio e a Praza da 

Peixería. 

Nas inmediacións das instalacións de FINSA-FORESA, en dirección Sur, 

atópanse as instalacións da Estación Depuradora de Augas Residuais. En 

dirección este, na Rúa Valle Inclán, 8, existe unha Estación de Servizo. 

En canto aos centros de ensino existentes no concello, destacar os 

seguintes por ser os máis próximos ás instalacións: 

 C.P.R. Sacra Familia, Rúa Vista Alegre, 2 (aprox. 1.200 m) 

 C.E.E.P.R. Princesa Letizia, Rúa Duque de Terranova, 7 (aprox. 900 

m) 

 Conservatorio Profesional de Música de Vilagarcía de Arousa, Avenida 

da Mariña, 27 (aprox. 1.200 m) 

 I.E.S. Armando Cotarelo Valledor, Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-

6. (aprox. 500 m) 
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3. BASES E CRITERIOS 

3.1. IDENTIFICACIÓN DO RISCO 

Descríbense neste apartado tanto os riscos asociados aos produtos 

presentes nas instalacións de FINSA-FORESA como as hipóteses accidentais 

consideradas (descritas con maior amplitude no Anexo 2 do presente PEE). 

3.1.1.Riscos asociados aos produtos  

Os riscos asociados aos produtos pódense prever analizando as propiedades 

fisicoquímicas dos mesmos. Ditas propiedades proporcionan información 

sobre que tipo de fenómeno perigoso é susceptible de producirse con cada 

produto.  

As substancias clasificadas segundo o R.D. 840/2015  presentes nas 

instalacións do Parque de almacenamento FINSA-FORESA, en cantidades 

superiores aos limiares establecidos polo mesmo real decreto, e as súas 

propiedades principais de perigo son: 

Substancia 

Identificación 

da substancia 

segundo           

RD 840/2015 

Cantidade 

(Tm) 

Limiar 

inferior 

Requisitos 

Nivel 

Inferior 

(toneladas) 

Limiar 

superior 

Requisitos 

Nivel 

Superior 

(toneladas) 

Principais 

propiedades 

Perigosidade 

Metanol 
Parte 2 

“Metanol” 
11.880 500 5.000 

- Fácilmente 

inflamable 

- Tóxico 

Gasóleo 

Parte 2  

34. Productos 

derivados del 

petróleo y 

combustibles 

alternativos 

15.987 2.500 25.000 - Nocivo 

Táboa 6. Perigo das substancias identificadas en FORESA 
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No Anexo 4 achéganse as fichas de datos de seguridade de cada unha das 

substancias enumeradas. 

En condicións normais de operación os produtos que se procesan ou 

almacenan non manifestan o seu perigo intrínseco de inflamabilidade ou 

toxicidade. Unicamente, en caso dunha situación accidental que supoña a 

saída ao exterior de produto de maneira incontrolada e masiva, pode 

manifestarse este perigo, coa posibilidade de que se produza algún tipo de 

accidente. 

En función das características dos produtos existentes nas instalacións, 

determináronse os posibles tipos de escenarios máis frecuentes que adoitan 

desenvolverse en caso de accidente maior: 

 Líquidos inflamables: son aqueles que se inflaman a temperatura 

ambiente cando 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, que se desprazan a nivel de terra tendendo a acumularse 

nas zonas baixas. En 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.  

 Produtos tóxicos: aqueles que poden afectar á saúde humana en 

determinadas circunstancias de exposición, xeralmente inhalación 

(DISPERSIÓN DE NUBE TÓXICA). Os efectos poden ser crónicos (a 

longo prazo) e/ou agudos (inmediatos, a curto prazo). En ocasións, a 

toxicidade pode estar asociada aos fumes de combustión xerados nun 

incendio. 
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3.1.2.Hipóteses accidentais consideradas 

A identificación de riscos, así como das posibles hipóteses accidentais que 

puidesen ter lugar nas instalacións de FINSA-FORESA, levouse a cabo tendo 

en conta: 

- Estudo HAZOP (Hazard Operability Analysis) do Parque de 

Almacenamento de FINSA-FORESA. 

- Tipoloxía de substancias presentes na planta e estudo do seu perigo 

intrínseca, de acordo coa lexislación vixente en materia de accidentes 

graves. 

Despois da análise de todos os datos e do estudo HAZOP, conclúese que os 

escenarios accidentais considerados como significativos son os seguintes: 

 Hipótese 1. Rotura/desaxuste do brazo de descarga de metanol co 

buque 

 Hipótese 2. Rotura parcial da liña de saída do tanque TK-101 de 

metanol e vertedura de produto ao cubeto 

 Hipótese 3. Rotura total do brazo de carga dun camión cisterna 

durante a operación de carga de metanol 

 Hipótese 4. Rotura da liña de saída do tanque TK-501 de metanol e 

vertedura de produto ao cubeto 

 Hipótese 5. Rotura total do brazo de carga dun camión cisterna 

durante a operación de carga de gasóleo 

 Hipótese 6. Explosión no interior do tanque TK-101 de metanol 

 Hipótese 7. Rotura/desaxuste do brazo de descarga de gasóleo co 

buque 

 Hipótese 8. Rotura parcial da liña de saída do tanque TK-601 de 

gasóleo e vertedura de produto ao cubeto 
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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 tamaño do orificio a través do que se produce, 

das 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 substituindo os valores 

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

é dicir, se a fuga é isotérmica ou adiabática: 

 Fuga Isoterma: En caso dunha fuga isoterma de substancia pura, o 

valor de P permanece constante ao longo do proceso. 

 Fuga Adiabática: En caso dunha 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, se 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. 
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Se a fuga ten lugar no fondo dun recipiente, dificilmente poderá ser 

atallada. 

3.2.2.Evaporación de líquidos derramados 

O líquido derramado formará un charco no chan que se evaporará en 

función da presión de vapor do produto, da velocidade do vento e da 

superficie do charco. O tipo de substrato ten unha gran influencia na 

velocidade de evaporación final, sendo maior canto máis poroso sexa o 

mesmo. 

3.2.3.Incendios 

Cando se derrama un líquido inflamable existe a posibilidade de que, en 

caso de atoparse unha fonte de ignición moi próxima ao momento de fuga, 

prodúzase un incendio inmediatamente. En función da cantidade fuxida o 

incendio pode ser de grandes proporcións, provocando chamas daniñas para 

a integridade dos equipos envoltos por estas, e un fluxo de calor radiante 

perigoso ata distancias apreciables das mesmas. A maiores tamén se 

produce gran cantidade de fume. 

INCENDIO ESTACIONARIO 

A avaliación deste tipo de incendios comprende os seguintes pasos: 

 Determinación do caudal de fuga  

 Determinación do diámetro equivalente de 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 nun cubeto, este diámetro será directamente o do cubeto ou, se o 

cubeto é rectangular, o diámetro equivalente dun cubeto circular cunha 

área igual ao do cubeto rectangular. 
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Para fugas de líquidos para os que a súa temperatura de ebulición é 

superior á temperatura ambiente e non están confinados, considérase 

xeralmente a formación dun charco de 1 cm de grosor (segundo criterio 

TNO), cunha extensión máxima de 1.500 m2 en áreas non confinadas, sen 

canalizacións nin sumidoiros para recollida de derrames, de proceso ou 

almacenamento de establecementos industriais, e de 10.000 m2 en campo 

aberto ou sobre o mar. 

Cálculo da radiación térmica 

O cálculo da radiación térmica é 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 

empregado na estimación de incendios de charco derívase do proposto por 

TNO e fai uso de ecuacións empíricas para determinar a velocidade de 

combustión, o fluxo de radiación emitido e a calor radiante incidente sobre a 

superficie. 

INCENDIOS DE NUBES OU LABARADAS 

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

seguintes pasos: 

 Determinación do caudal de fuga. Se a fuga realízase en fase gas, o 

caudal de fuga é o caudal de gas a dispersar. Se a fuga se produce 

en fase líquida, o caudal de gas corresponde ao caudal de 

evaporación. 

 Determinación da cantidade de vapor xerado.  

 Estudo da dispersión da nube formada. A distancia á cal poden 

chegar os vapores, dependerá dos seguintes factores, caudal de gas 

evaporado, tempo que dura dita emisión/evaporación e condicións 

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

e dirección do vento e a estabilidade atmosférica. 

Estas magnitudes presentan unha gran variación estacional, e mesmo 

diaria, razón pola que se manexarán valores medios representativos. 

Calcúlanse normalmente as dispersións correspondentes ás situacións 

atmosféricas máis probables e desfavorables.  

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 desprázase co vento. 

 Fuga continua. Neste caso considérase que o produto escapa cun 

caudal continuado, así que se forma unha nube alongada (pluma), en 

réxime estacionario, que se dilúe coa distancia. 

3.2.4.Explosións 

A medida que se van diluíndo as substancias inflamables no aire, en 

determinados instantes e zonas fórmanse mesturas de combustible e 

comburente en condicións apropiadas para que se produza a combustión. 

Se nunha destas zonas a mestura atopase un punto de ignición, ao estar xa 

mesturados combustible e comburente en cantidades importantes, pode 

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, se 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 o vapor que arde, pode producirse unha explosión 

confinada (UVCE), producíndose o fenómeno denominado acumulación de 

presión e alcanzándose sobrepresións sensiblemente maiores que no caso 

de deflagración non confinada. Particularmente, unha explosión confinada 

pode ocorrer en zonas onde hai edificios ou estruturas. 

O estalido provoca unha onda de presión e 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. 

3.2.5.Efectos medio ambientais dos accidentes estudados 

Os accidentes estudados, poden dar lugar aos seguintes efectos medio 

ambientais: 
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 Contaminación das augas 

 Contaminación de chans 

 Contaminación atmosférica 

Nos epígrafes que seguen descríbense os factores a ter en conta na 

avaliación da extensión e características da zona afectada. 

CONTAMINACIÓN DAS AUGAS 

Englóbanse neste caso dous tipos de sucesos: 

 Vertedura incontrolada ao medio acuático (fluvial ou mariño) 

 Vertedura incontrolada ás augas subterráneas 

CONTAMINACIÓN DE CHANS 

O chan constitúe a capa fina superior da cortiza terrestre, a cal se foi 

conformando lentamente a través dunha acción combinada de procesos 

xeolóxicos, climáticos e biolóxicos. O chan non é un medio aislable se non 

que ten unha interrelación directa con outros compartimentos ambientais: 

augas superficiais, subterráneas e atmosfera. 

Considérase un chan ou subsolo contaminado aquel no que, por mor das 

actividades humanas exista contaminación en concentracións superiores ás 

que son propias do mesmo, e comporte un risco real ou potencial para a 

saúde pública ou para os sistemas naturais. 

Os chans contaminados xéranse polo impacto crecente que o home exerce 

sobre eles, e son debidos entre outras causas a: 

 Mala xestión de residuos: verteduras incontroladas, acumulacións 

incorrectas, etc. 

 Malas prácticas en instalacións industriais: fugas en tubaxes e 

tanques, almacenamentos incorrectos de produtos e materias primas, 

etc. 
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 Accidentes no transporte, almacenamento e manipulación de 

produtos químicos. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

A contaminación atmosférica consiste na emisión en forma fuxitiva ou máis 

ou menos continua de gases, vapores ou partículas (mesmo ruído), que 

poidan resultar nocivos para as persoas. Tamén pode producirse como 

consecuencia dun accidente con dispersión dos produtos dunha combustión 

ou a emisión fortuíta de substancias tóxicas ou inflamables. 

Os efectos desta contaminación dependen do tipo de contaminantes 

emitidos, do seu caudal, das cotas dos puntos de emisión e tamén das 

variables meteorolóxicas que condicionan a dispersión no ambiente. Os 

factores principais neste último caso son: a velocidade e dirección do vento, 

así como as denominadas categorías de estabilidade de Pasquill, que miden 

a facilidade coa que a nube pode mesturarse no ambiente. Considéranse 5 

categorías desde a E (moi estable con moi pouca turbulencia) ata a 

categoría A (moi inestable con boa dispersión da nube).  

Para medir este fenómeno recórrese ao concepto de inmisión expresado en 

mg/m3, que se define como a concentración para a cal se adoita recorrer a 

valores medios anuais. Os valores admisibles quedan recollidos segundo o 

contaminante na lexislación medio ambiental de referencia. 

3.3. ANÁLISE DE CONSECUENCIAS. MODELOS DE CÁLCULO 

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: 

Condicións meteorolóxicas. Valores adoptados nos cálculos 

Os cálculos de consecuencias realizaranse utilizando os seguintes valores 

medios: 
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 Temperatura: 15ºC 

 Humidade relativa media: 70 % 

Debido á importancia da estabilidade atmosférica nas dispersións de gases, 

os cálculos realízanse considerando dúas situacións: 

 Categoría de estabilidade atmosférica D (neutra) e 4 m/s de 

velocidade de vento 

 Categoría de estabilidade atmosférica F (moi estable) e 2 m/s de 

velocidade de vento 

Tamaño do orificio de fuga 

Para determinar o diámetro dos orificios de fuga, os criterios escollidos, en 

función de se o escenario é propiamente un equipo ou ben unha condución, 

lístanse na seguinte táboa: 

Situación Criterio 

Equipo de proceso ou 

tanque/depósito de 

almacenamento 

Aplicar o criterio correspondente a liñas sobre a 

liña de operación normal máis grande que entre 

ou salga do equipo 

Liña de diámetro ≥ 6 

pulgadas 
Orificio do 10% da sección transversal 

Liña de diámetro < 6 

pulgadas 
Rotura franca da liña (100 %) 

Táboa 7. Criterios para establecer o diámetro de fuga 

Considérase un coeficiente de contracción de orificio de fuga de 0,61 para 

líquidos e 0,98 para gases. 

Tempo de fuga. 

Para determinar o tempo de duración dunha fuga, tómase en consideración 

a forma de detección da mesma e o tipo de actuación posible para a súa 

interrupción, adoptándose desde un tempo de fuga mínimo de 120 
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segundos ata un máximo de 20 minutos, segundo os escenarios e de acordo 

cos seguintes criterios: 

Situación 

Tempo de fuga (min) 

Rotura 

total 

Rotura 

parcial 

Válvula/bomba operada remotamente e existencia 

de detectores 
2 5 

Válvula/bomba operada remotamente sen 

detectores 
5 10 

Válvula/bomba manual e existencia de detectores 5 10 

Válvula/bomba manual sen detectores 10 20 

Táboa 8. Tempos de fuga considerados 

Nos casos de rotura nun equipo sen posibilidade de bloqueo, o tempo de 

fuga é igual ao tempo que dure o baleirado do mesmo.  

Caudais de fuga e niveis de enchido 

No caso de rotura franca ou total da tubaxe (táboa 7, liñas de diámetro 

inferior a 6"), o caudal de fuga na impulsión dunha bomba determinarase 

da seguinte forma: 

 En caso de roturas de liñas próximas ao elemento impulsor tómase 

como caudal máximo de fuga 1,5 veces o caudal normal de operación 

 Se a rotura sucede a unha distancia considerable da bomba, o caudal 

de fuga será o caudal de operación da bomba 

No caso de roturas parciais, considérase o caudal de fuga por orificio 

proporcional (31,6 %) ao caudal de operación. Esta porcentaxe corresponde 

á relación de áreas aplicando o criterio do 10% da sección.  

Caudal de evaporación e espesor de charcos 

Para unha área confinada a área máxima do charco é igual ao tamaño da 

área confinada. 
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En caso de áreas non confinadas considerarase a formación dun charco de 5 

mm de espesor. Con todo, en áreas de proceso ou almacenamento de 

establecementos industriais adóptase unha extensión máxima de charco de 

1.500 m2. 

Dispersión de vapores/gases e rugosidade do terreo 

A dispersión dun produto tóxico e/ou inflamable está influída pola densidade 

do vapor ou do gas que escapa. 

Para líquidos, cuxa temperatura de ebulición é igual ou superior á 

temperatura ambiente e os seus vapores son máis densos que o aire, a 

dispersión simúlase como gas pesado dado que é nesta primeira fase da 

dispersión, cando os vapores e os gases teñen tendencia a caer e 

dispersarse a nivel de chan, con risco de toxicidade e/ou explosión. É 

posteriormente cando a nube, mediante a súa dilución co aire, alcanza 

densidades similares ao propio aire.  

Para a dispersión de produtos cuxa densidade é similar á do aire emprégase 

un modelo de dispersión de gases neutros. 

Por último, como factor de rugosidade do terreo tómase o valor de 0,3 m 

(valor típico de áreas abertas con poucos obstáculos). 

3.3.2.Modelos de cálculo 

Os modelos de cálculo empregados para o cálculo dos alcances son os 

seguintes: 

 Para determinar os caudais de fugas de líquidos e os caudais de 

evaporación dun líquido desde charco, empregáronse os modelos do 

Yellow Book (3ª edición, 1997) implementados no EFFECTS 4.0 

(2000, TNO)  

 Para a dispersión de produtos tóxicos e inflamables empregáronse os 

modelos do Yellow Book (3ª edición, 1997) implementados no 
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EFFECTS 4.0 (2000, TNO) e ALOHA 5.4.1.2. de dispersión 

atmosférica. Para gases pesados empregouse o Hegadas da 

Compañía Shell Research 

 Para a avaliación dos alcances da radiación térmica de incendios de 

charco empréganse os modelos do Yellow Book (3ª edición, 1997) 

implementados no EFFECTS 4.0 (2000, TNO) 

 Para a avaliación do alcance por sobrepresión, distínguense tres 

casos en función do tipo de explosión: 

 - Explosións non confinadas (UVCE), empréganse os modelos do 

Yellow Book  (3ª edición, 1997) implementados no EFFECTS 4.0 (2000, 

TNO)  

 - Explosións de nubes inflamables calcúlanse mediante o método 

Multi  Energy 

 - Explosións confinadas, emprégase o programa CONFEX de EIDOS 

(Studi  Associati) 

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: 

 a) 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. 

 b) Zona de alerta: é aquela na que as consecuencias dos accidentes 

 provocan efectos que, aínda que son perceptibles pola poboación, non 

 xustifican a intervención, excepto para os grupos críticos de 

poboación. 
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 c) Zona de 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 de risco que 

multiplica as  consecuencias, debido a que os fenómenos perigosos 

poden afectar, ademais de a  elementos vulnerables exteriores, outros 

recipientes, tubaxes ou equipos do mesmo  establecemento ou doutros 

establecementos próximos, de xeito que se  produza unha nova fuga, 

incendio, ou estalido neles, que á súa vez provoquen novos  fenómenos 

perigosos. 

Os accidentes que poden ter lugar nas instalacións do parque de 

almacenamento de FINSA-FORESA son incendios, explosións e dispersión de 

nubes tóxicas, que provocarán fenómenos de radiación térmica, 

sobrepresión e toxicidade, respectivamente. Para estes tipos de fenómenos, 

os valores indicados na citada Directriz son os que se mostran na seguinte 

táboa: 

‘ 

Fenómeno 

Perigoso 

Limiar Zona 

Intervención 

Limiar Zona 

Alerta 

Limiar Zona 

Efecto Dominó 

Radiación 

térmica 
250 (kW/m2)4/3·s 115 (kW/m2)4/3·s 8 (kW/m2)4/3·s 

Sobrepresión 125 mbar 50 mbar 160 mbar 

Toxicidade AEGL-1 AEGL-2 ---- 

Táboa 9. Valores limiar para os fenómenos perigosos (Directriz Básica de 

Protección Civil para o control e planificación ante o risco de accidentes graves nos 

que interveñen substancias perigosas) 

AEGL (Acute Exposure Guideline Levels)2 propostos pola Axencia 

Ambiental dos Estados Unidos  de América, definidos para tres 

                                            
2 AEGL-1: concentración por riba da que se pode predecir que a poboación xeral, 

incluíndo individuos susceptibles pero excluíndo hipersusceptibles, pode 

experimentar incomodidade notable.  
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niveles de dano (1, 2 e 3), considerando para cada nivel os  períodos 

de referencia seguintes: 30 minutos, 1, 4 e 8 horas e, nalgúns casos, 

establecidos  tamén para un período de 10 minutos. 

Os valores limiar dos índices AEGL para un tempo de exposición de 30 

minutos, para os produtos tóxicos presentes nas instalacións indícanse a 

continuación: 

SUBSTANCIA 
AEGL–1 

(mg/m3) 

AEGL–2 

(mg/m3) 

Metanol 877,7 5.240 

Táboa 10. Valores limiar do índice AEGL para o metanol 

3.4.2.Delimitación das zonas 

En base á información avaliada, identificáronse 8 hipóteses accidentais 

susceptibles de xerar accidentes graves. 

As táboas que seguen recollen aqueles susceptibles de activar o PEE, así 

como os correspondentes radios de intervención. 

Así mesmo, no Anexo 3 achéganse as representacións gráficas dos 

escenarios e os seus alcances. 

 

 

 

                                                                                                                                

AEGL-2: concentración por riba da que se pode predecir que a poboación xeral, 

incluíndo individuos susceptibles pero excluíndo os hipersusceptibles, pode 

experimentar efectos a longo prazo serios ou irreversibles ou ver impedida a súa 

capacidade para fuxir. 
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Táboa 11. Hipóteses accidentais identificadas en FINSA-FORESA                           *D: Categoría de estabilidade D (neutra) e 3 m/s de velocidade de vento 

                    *F: Categoría de estabilidade F (moi estable) e 2 m/s de velocidade de vento 

Hipótese Categoría Tipo fenómeno perigoso 
Zona de 

intervención (m) 

Zona alerta 

(m) 

Zona efecto 

dominó (m) 

Hipótese 1 

Rotura/desaxuste do brazo de descarga de metanol co buque 
3 

Incendio de charco 27 34 37 

Dispersión nube inflamable 
18D* 26D -- 

48F* 68F -- 

Dispersión nube tóxica 
52D 128D -- 

135F 350F -- 

Hipótese 2 

Rotura parcial da liña de saída do tanque TK-101 de metanol e 

vertedura de produto ao cubeto 

3 

Incendio de charco 17 21 23 

Dispersión nube inflamable 
14D 20D -- 

35F 49F -- 

Dispersión nube tóxica 
40D 98D -- 

96F 245F -- 

Hipótese 3 

Rotura total do brazo de carga dun camión cisterna durante a 

operación de carga de metanol 

2 

Incendio de charco 8 10 12 

Dispersión nube inflamable 

7D 9D -- 

16F 23F -- 

Dispersión nube tóxica 

19D 46D -- 

44F 110F -- 

Hipótese 4 

Rotura da liña de saída do tanque TK-501 de metanol e vertedura de 

produto ao cubeto 

3 

Incendio de charco 30 37 37 

Dispersión nube inflamable 
n.a.D n.a.D -- 

n.a.F n.a.F -- 

Explosión 170F 360F -- 

Dispersión nube tóxica 
41D 100D -- 

103F 266F -- 
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Hipótese Categoría Tipo fenómeno perigoso 
Zona de 

intervención (m) 

Zona alerta 

(m) 

Zona efecto 

dominó (m) 

Hipótese 5 

Rotura total do brazo de carga dun camión cisterna durante a 

operación de carga de gasóleo 

2 Incendio de charco 17 21 22 

Hipótese 6 

Explosión no interior do tanque TK-101 de metanol 
3 Explosión 

130D 271D 106D 

130F 271F 106F 

Hipótese 7 

Rotura/desaxuste do brazo de descarga de gasóleo co buque 
3 Hipótese cualitativa* 

Hipótese 8 

Rotura parcial da liña de saída do tanque TK-601 de gasóleo e 

vertedura de produto ao cubeto 

3 Incendio de charco 80 93 86 

Táboa 11. Hipóteses accidentais identificadas en FINSA-FORESA     
 

*A evolución do suceso neste caso é a correspondente a un derrame non confinado de gasóleo sobre o mar. De forma 

cualitativa, as consecuencias máis significativas sobre o medio ambiente son as que seguen: 

- Contaminación das augas mariñas e formación de película de gasóleo a nivel de superficie da auga (o gasóleo é máis lixeiro 

que a auga do mar e non é soluble na mesma). A vertedura de gasóleo pode chegar a formar películas moi finas sobre a 

superficie mariña, podendo contaminar áreas moi extensas. 

- Agresión sobre a fauna  

- Agresión sobre o litoral en caso que a vertedura chegue á costa 

- Agresión sobre as persoas nas zonas próximas ao derrame  
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3.5. ESTUDO DE VULNERABILIDADE 

O obxecto do presente apartado é realizar unha Análise da Vulnerabilidade, 

determinando as consecuencias sobre persoas, medio ambiente e bens 

expostos a unha determinada carga térmica ou tóxica, consecuencia das 

hipóteses accidentais consideradas no apartado anterior. 

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

relativos aos accidentes de categoría 3, dado que se entende que os bens e 

persoas presentes no interior das instalacións (potenciais afectados en caso 

de accidente de categoría 2) protexeríanse de modo inmediato mediante a 

posta en marcha do correspondente PEI. 

3.5.1.Danos ás persoas 

A vulnerabilidade de persoas exprésase como o número previsible de 

individuos que, como causa dun accidente, poden resultar afectados con 

certo nivel de dano. 

O cálculo da vulnerabilidade derivada dos fenómenos perigosos asociados 

aos accidentes maiores realízase aplicando métodos de tipo probabilístico, 

que se basean en datos empíricos e descríbense mediante o uso das 

ecuacións Probit que establecen unha relación entre o tipo de dano e a 

probabilidade de que ocorra. 

As diferentes ecuacións Probit existentes permiten determinar a porcentaxe 

de persoas afectadas, xa sexa por consecuencias letais ou por outros 

efectos daniños para a saúde como consecuencia da exposición aos 

diferentes escenarios accidentais. 

A forma xeral destas ecuacións é a seguinte: 

PR = a + b * ln (D) 
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Onde Pr é a variable Probit ou función de probabilidade de dano sobre a 

poboación exposta, a e b son constantes determinadas experimentalmente 

e D describe o dano en función da magnitude que o xera e o tempo de 

exposición. 

A evolución dos distintos escenarios identificados para as instalacións de 

FINSA-FORESA, dá lugar aos seguintes sucesos accidentais finais.  

ESCENARIO ACCIDENTAL EFECTO 

Incendio de charco (Pool fire) Radiación térmica 

Dispersión de nube tóxica Concentración tóxica 

Explosión confinada Sobrepresión 

Táboa 12. Efectos accidentais producidos en FINSA-FORESA 

 Radiación térmica. As consecuencias da radiación térmica sobre a 

pel son as queimaduras, cuxa gravidade vai depender da intensidade 

da radiación (kW/m2) e da dose recibida. En función da súa 

profundidade, as queimaduras clasifícanse en tres categorías, 

queimaduras de primeiro grao, queimaduras de segundo grao e 

queimaduras mortais ou de terceiro grao. 

 Sobrepresión. A sobrepresión pode provocar sobre as persoas 

lesións directas como consecuencia da onda de sobrepresión 

(hemorraxias internas, rotura de tímpanos, dano de órganos internos, 

etc.) e lesións ou traumatismos indirectos debido ao colapso de 

estruturas habitadas (edificios), proxectís (fragmentos, vidros rotos, 

etc.) e/ou por desprazamento espacial do corpo e colisión do mesmo 

con estruturas ríxidas. 

 Concentración tóxica. As substancias tóxicas poden producir 

efectos moi diversos en función da categoría da substancia perigosa 

de que se trate. Os danos producidos nas persoas van depender da 

concentración de tóxico e do tempo de exposición. 
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Para a estimación da vulnerabilidade empregouse para todos os casos 

estudados o índice de letalidade LC1 (afección ao 1% dos individuos 

expostos), coa excepción do escenario de labarada, para o que o criterio 

aceptado é o de adoptar como valor letal o 99% (LC99) dentro da superficie 

da nube definida polo LEL (lonxitudinal e transversal). 

Para a análise no caso de radiación térmica, calculouse a vulnerabilidade en 

canto a queimaduras de primeiro e segundo grao, e efectos directamente 

letais para os individuos (queimaduras de terceiro grao). 

No caso de sobrepresións, calcúlase a vulnerabilidade para as doses letais 

ao 1% de mortalidade (LC1) por hemorraxia pulmonar e para a rotura de 

tímpanos. 

Para a avaliación da vulnerabilidade das hipóteses nas que interveñen 

substancias tóxicas calculáronse os alcances correspondentes ao 1% de 

probabilidade de morte (LC1) por inhalación, para un tempo de exposición 

de 30 minutos. 

O valor das doses correspondentes ao LC1 para cada un dos efectos das 

hipóteses accidentais, calculado coas súas correspondentes ecuacións 

Probit, exponse a continuación: 

ESCENARIO 

ACCIDENTAL 
EFECTO 

VALORES 

AFECTACIÓN 

Radiación térmica 

Queimaduras de 1º grao 4,1 kW/m2 

Queimaduras de 2º grao 9,3 kW/m2 

Queimaduras de 3º grao 12,6 kW/m2 

Sobrepresión 
Hemorraxia pulmonar 1.032 mbar 

Rotura tímpanos 225 mbar 

Concentración tóxica Metanol 18.664 mg/m3 

Táboa 13. Valores LC1 para os efectos accidentais identificados 
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Os alcances letais, segundo os limiares de letalidade expostos na táboa 

anterior, para os diferentes escenarios derivados das hipóteses accidentais 

identificadas recóllense a continuación: 
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Táboa 14. Alcances letais dos escenarios identificados en FINSA-FORESA 

 INCENDIO DE CHARCO LABARADA EXPLOSIÓN 
DISPERSIÓN 

NUBE TÓXICA 

HIPÓTESES 

Alcances por radiación térmica (m) Alcances das 

concentracións 

inflamables (m) 

Alcances por sobrepresión (m) 

Alcances por 

concentracións 

tóxicas (m) Est. D/Est. F 

Queimaduras 

mortais de 3º 

grao 

(12,6 kW/m2) 

Queimaduras 

mortais de 

2º grao 

(9,3 kW/m2) 

Queimaduras 

mortais de 1º 

grao 

(4,1 kW/m2) 

Est. D 

4 m/s 

Est. F 

2 m/s 

Est. D 

4 m/s 

Est. F 

2 m/s 

Est. D 

4 m/s 

Est. F 

2 m/s 

LC99 

(LEL) 

LC99 

(LEL) 

Hemorraxia 

pulmonar 

(1032 mbar) 

Rotura de 

tímpanos 

(225 mbar) 

Hemorraxia 

pulmonar 

(1032 mbar) 

Rotura de 

tímpanos 

(225 mbar) 
LC1 LC1 

LC1 LC1 LC1 LC1 LC1 

Hipótese 1 

Rotura/desaxuste 

do brazo de 

descarga de 

metanol co buque 

29 35 47 18 48 -- -- -- -- 28 69 

Hipótese 2 

Rotura parcial da 

liña de saída do 

tanque TK-101 de 

metanol e 

vertedura de 

produto ao cubeto 

18 22 30 14 35 -- -- -- -- 21 53 

Hipótese 4 

Rotura da liña de 

saída do tanque 
TK-501 de metanol 

e vertedura de 

produto ao cubeto 

32/30 35/34 44 -- -- -- -- -- -- 22 54 
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 INCENDIO DE CHARCO LABARADA EXPLOSIÓN 
DISPERSIÓN 

NUBE TÓXICA 

HIPÓTESES 

Alcances por radiación térmica (m) Alcances das 

concentracións 

inflamables (m) 

Alcances por sobrepresión (m) 

Alcances por 

concentracións 

tóxicas (m) Est. D/Est. F 

Queimaduras 

mortais de 3º 

grao 

(12,6 kW/m2) 

Queimaduras 

mortais de 

2º grao 

(9,3 kW/m2) 

Queimaduras 

mortais de 1º 

grao 

(4,1 kW/m2) 

Est. D 

4 m/s 

Est. F 

2 m/s 

Est. D 

4 m/s 

Est. F 

2 m/s 

Est. D 

4 m/s 

Est. F 

2 m/s 

LC99 

(LEL) 

LC99 

(LEL) 

Hemorraxia 

pulmonar 

(1032 mbar) 

Rotura de 

tímpanos 

(225 mbar) 

Hemorraxia 

pulmonar 

(1032 mbar) 

Rotura de 

tímpanos 

(225 mbar) 
LC1 LC1 

LC1 LC1 LC1 LC1 LC1 

Hipótese 6 

Explosión no 

interior do tanque 

TK-101 de metanol 

-- -- -- -- -- 40 84 40 84 -- -- 

Hipótese 7 

Rotura/desaxuste 

do brazo de 

descarga de 
gasóleo co buque 

Hipótese cualitativa 

Hipótese 8 

Rotura parcial da 

liña de saída do 

tanque TK-601 de 

gasóleo e 
vertedura de 

produto ao cubeto 

77 83 106 n.a. n.a. -- -- -- -- -- -- 

Táboa 14. Alcances letais dos escenarios identificados en FINSA-FORESA 
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3.5.2.Danos ao medio ambiente 

En xeral, a maior parte dos escenarios accidentais correspóndense con 

derrames de produtos, tanto desde os tanques de almacenamento como 

durante as operacións de descarga, e que levan asociados fenómenos 

perigosos de tipo incendio de charco e dispersións de nubes tóxicas e/ou 

inflamables. 

Tendo en conta o exposto no parágrafo anterior, a principal causa de 

contaminación virá dada polas afeccións á calidade do aire da contorna, 

derivadas da dispersión de substancias perigosas á atmosfera en caso de 

incendio de charco ou da emisión de contaminantes á atmosfera por 

evaporación desde charco.  

Ademais, en caso de entrar en contacto coa canle pública, poderían chegar 

a darse fenómenos de contaminación dos recursos hídricos (augas mariñas 

e/ou subterráneas) coa consecuente afección á calidade das augas e aos 

organismos acuáticos, e de contaminación do chan da contorna de afección.  

Nos casos concretos de desaxustes nos brazos de descarga cos buques, 

pódense producir fenómenos de contaminación das augas mariñas e 

posiblemente da parte do litoral máis próxima ás instalacións, podendo 

chegar a provocar unha agresión sobre o litoral no caso de que a vertedura 

chegue á costa, moi especialmente sobre a paisaxe, xeoloxía, flora e fauna. 

Non entanto, e coa excepción da ría de Arousa e o seu litoral, as 

instalacións de FINSA-FORESA non contan na súa contorna máis inmediata 

con elementos naturais específicos a valorar, máis que a conservación do 

propio estado en que se atopa o mesmo. 

A relación dos elementos naturais afectados, se adxunta no Anexo 3: Zonas 

de planificación. Estudo de vulnerabilidade. 
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3.5.3.Danos aos bens 

O parque de almacenamento de FINSA-FORESA atópase situado no peirao 

de O Ferrazo, no porto de Vilagarcía de Arousa. Dado o ámbito portuario no 

que se atopa a planta, os elementos vulnerables máis próximos ás 

instalacións confórmano pequenas e medianas empresas de distintos 

sectores, así como todo tipo de instalacións portuarias (guindastres, naves 

de almacenamento, colectores marítimos, etc.).  

En calquera caso, os elementos vulnerables situados nas zonas obxecto de 

planificación: poboacións, rúas, instalacións industriais, colexios, centros e 

instalacións deportivas, elementos vulnerables de carácter natural ou 

histórico, etc. detállanse no Anexo 3. 
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4. DEFINICIÓN E PLANIFICACIÓN DAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

Defínense neste capítulo as estratexias básicas a pór en marcha en caso de 

accidente grave nas instalacións do parque de almacenamento de FINSA-

FORESA en Vilagarcía de Arousa. 

As decisións tomaranse pola Dirección da Emerxencia tendo en conta a 

magnitude do fenómeno perigoso, en base aos cálculos dos riscos 

modelados 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 

puidesen minimizar as consecuencias, dado que estas poden cambiar co 

tempo. 

Considéranse medidas de protección os procedementos, actuacións e 

medios previstos coa finalidade de evitar e/ou atenuar as consecuencias, 

inmediatas ou diferidas, dos Accidentes Graves para a poboación, o persoal 

dos Grupos Operativos, as 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 Á POBOACIÓN 

Nos apartados que seguen descríbense as medidas de protección destinadas 

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

dos accidentes. 
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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 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 por en marcha en caso de 

accidente grave provocado polos escenarios avaliados neste PEE) será a 

megafonía da Garda Civil, da Policía Local de Vilagarcía de Arousa e das 

Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil, cando a situación o 

aconselle, dada a escasa afección ao exterior que non xustifica a instalación 

dunha sirena de aviso.  

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 nas devanditas zonas. Pode ser 

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

con obxecto de facilitar a chegada de novos recursos. 
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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 

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, Policía Nacional e Policía Local 

de Vilagarcía de Arousa), sen descartar que, en caso de ser necesario, 

poidan ser tamén asignadas algunhas funcións a membros das Agrupacións 

de Voluntarios de Protección Civil. 

Nos accidentes con substancias clasificadas nas instalacións de FINSA-

FORESA controlaranse as vías interiores do Porto de Vilagarcía de Arousa, 

así como a rúa Valle Inclán lindante co Porto. As vías interiores do Porto de 

Vilagarcía serán controladas conforme ao Plan de Autoprotección do Porto, 

en función da emerxencia e, no caso de non contar con medios suficientes, 

poderán realizar estas funcións os membros dos diferentes corpos e forzas 

de seguridade que sexan asignados. 

En calquera caso, os manuais dos grupos operativos incluirán as medidas 

concretas a tomar en cada vía en función dos accidentes previstos. A 

actualización do manual será responsabilidade do grupo correspondente. 

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, o 

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

radiación térmica, en caso de incendio, e do grao de toxicidade. 
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Dado o alcance dos accidentes, o confinamento aplicarase como medida 

principal nas vivendas próximas ás instalacións de FINSA-FORESA, 

quedando as operacións de afastamento e/ou evacuación limitadas a 

posibles vehículos e peóns que se atopen nas vías de comunicación 

lindantes coa planta e no interior da zona limitada polos controis de acceso 

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 atoparse 

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 posicións expostas 

cara 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, ao mesmo tempo que o traslado se fai cos propios 

medios da poboación.  

Débese aplicar cando as zonas a planificar poidan estar dentro da Zona de 

Intervención, se dispoña do tempo suficiente e o traslado da poboación 

polos seus propios medios non supoña ningún risco suplementario ao 

existente. 
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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. 

As vías de afastamento débense controlar para canalizar o tráfico, evitando 

así un caos circulatorio.  

4.1.4.Evacuación 

A evacuación consiste no traslado masivo da poboación que se atopa na 

Zona de Intervención cara ás 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 persoas 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. 



 

PEE Parque de almacenamento FINSA-FORESA (Porto de Vilagarcía de Arousa)                                        páx. 77/106 
 

 

Radiación térmica 

Actuacións Zona de Intervención Zona de Alerta 

Control de 

accesos 

En toda a zona de 

intervención 
En toda a zona de alerta 

Confinamento 

Non procede, excepto en 

caso de imposibilidade de 

afastamento, e sempre en 

construcións seguras, 

manténdose o máis lonxe 

posible de portas e xanelas. 

O confinamento si é 

aconsellable no caso de que 

o incendio produza gases 

tóxicos na zona afectada 

pola nube. 

Aconsellado en toda a 

zona de alerta 

Afastamento 

Afastamento progresivo das 

persoas máis directamente 

expostas á radiación 

Non procede 

Evacuación Non procede Non procede 

Táboa 15. Medidas de protección á poboación recomendadas para o caso de 

radiación térmica 

Sobrepresión 

Actuacións Zona de Intervención Zona de Alerta 

Control de 

accesos 

En toda a zona de 

intervención 
En toda a zona de alerta 

Confinamento 

Non procede, por 

superar o limiar de 

sobrepresión de danos 

graves a edificios, con 

perigo de 

desprendemento ás 

persoas do interior 

O confinamento é procedente. 

Existe a posibilidade de rotura de 

vidros, sendo aconsellable 

manterse afastado de xanelas e 

calquera tipo de paramiento débil 

Afastamento 

É aconsellable o 

afastamento cara a 

estruturas/zonas 

seguras a cuberto da 

proxección de 

fragmentos 

Non necesario 

Evacuación Non procede Non procede 

Táboa 16. Medidas de protección á poboación recomendadas en caso de 

sobrepresión 
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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 30 

minutos, e 

 o afastamento pode 

levarse a cabo no sentido 

transversal ao penacho 

Non procede 

Evacuación Non procede Non procede 

Táboa 17. Medidas de protección á poboación recomendadas en 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 das mesmas. 
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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 

en Anexo 10.  

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, espuma, etc.) 

- Control do estado do chan, xa que pode sufrir agresións ou efectos a 

medio prazo en 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 

- Emprego de medidas de control da contaminación mariña, para evitar 

que as verteduras de produto cheguen ao litoral 

- Succionar mediante bombeo o produto derramado. 

- Desprazar mecanicamente a terra contaminada e calquera residuo 

mediante pas, máquinas explanadoras, tractores, etc. 
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- Os produtos químicos poden chegar a filtrarse no chan. Se existisen 

dúbidas a este respecto, será preciso controlar fontes, pozos e minas de 

auga na zona 

En calquera caso, a evolución dun posible derrame no peirao de O Ferrazo e 

as medidas a desenvolver, atópanse descritas no Plan de Continxencias por 

Contaminación Marítima Accidental, cuxa última revisión é de outubro de 

2009.  
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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). 

Por outra banda, establece grupos específicos para asumir as tarefas de 

coordinación da emerxencia, comunicación aos afectados, comunicacións 

internas durante a emerxencia e a intervención, etc., coas 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, salvo en caso de declaración de interese nacional, 

situación na que compartirá a dirección cun representante designado polo 

Ministerio de 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. 
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 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. 

 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 municipios. 

 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. 

O alcalde do concello afectado estará 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 no que se incorporarán os seguintes 

membros: 

 Subdirector Xeral en materia de protección civil 

 Representante designado pola Subdelegación do Goberno de 

Pontevedra 

 Representante designado polo concello de Vilagarcía de Arousa 
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 Representante designado pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía de 

Arousa 

 Representante designados polo establecemento FINSA-FORESA 

 Representantes das Consellerías con competencias en materia de 

Medio Ambiente, Sanidade e Industria 

 Representante da Axencia Galega de Emerxencias 

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 

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 principais 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 na instalación do CAE-112, no Edificio de Usos 

Múltiples San Marcos (Bando), en Santiago de Compostela, sen prexuízo da 

utilización doutros centros de coordinación (CECOPAL, Sala de Crise do 
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Goberno da Xunta de Galicia, etc.), aínda que poderá situarse tamén, a 

xuízo do Director do Plan, nas inmediacións da emerxencia. 

No CAE-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), que estará en contacto co CECOP(I) 

para executar as medidas necesarias de forma conxunta. 

5.4.3.SACOP (Sala de Control de Operacións)  

O SACOP está baixo a dependencia directa dun coordinador nomeado pola 

Dirección do Plan, que pode ser tamén membro do Comité Asesor. 

A súa localización será no CECOP, e será o lugar desde o que se mobilizan 

medios e recursos. 

O SACOP pode 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 CAE 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.  
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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 través do CAE-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 

quén debe asumir a xefatura. 

Por normal xeneral, o PMA constituirase nas proximidades das instalacións 

da planta de FINSA-FORESA, ou no lugar máis apropiado a xuízo do xefe do 

PMA.  

Con todo, é importante sinalar que o PMA debe estar nun lugar seguro, polo 

que 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 as 

condicións meteorolóxicas e as súas posibles variacións.  
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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 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 Vilagarcía de Arousa 

 da empresa FINSA-FORESA 

 do Porto de Vilagarcía 

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 utilizando medios virtuais. Para o 

desenvolvemento das súas funcións en relación á adopción de medidas de 

información á poboación, poderá solicitar o apoio de personal adicional que 

poda mellorar a información, incluído o GIPCE. 
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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. 

5.7.1.Grupo de Intervención 

Este grupo estará formado polo Servizo de Extinción de Incendios e 

Salvamento do Parque de Bombeiros do Salnés, e, en caso de ser necesaria 

a súa intervención, polo Servizo de Extinción doutros parques da contorna 

e, por todo o persoal que se considere necesario en función da magnitude 

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. 
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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 

 Un representante designado pola empresa FINSA-FORESA 

 Todo o persoal que se considere necesario en función dá 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 medio ambientais. 

 Realizar a partir dos datos do establecemento, datos medio 

ambientais, datos meteorolóxicos e calquera outro dato dispoñible, 

unha avaliación da situación e da súa previsible evolución. 

 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. 
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 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, mediante a actuación coordinada de todos os recursos 

sanitarios existentes a través da Central de Coordinación da Fundación 

Pública  Urxencias Sanitarias de Galicia -061, quén 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 de Pontevedra. Formará 

parte do mesmo o persoal adscrito ao SERGAS da área sanitaria de 

Pontevedra, 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. 

 Prestar atención psicolóxica ás vítimas que así o requiran. 
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 Organizar a infraestrutura de recepción hospitalaria. 

 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, no caso de producirse 

unha evacuación. 

5.7.4.Grupo Loxístico e de Seguridade 

Este grupo está 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 de Pontevedra 

 Policía Local de Vilagarcía de Arousa  

 Servizo Municipal de Protección Civil de Vilagarcía de Arousa 

 Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil do concello de 

Vilagarcía de Arousa e no seu caso outros concellos limítrofes 

 O persoal que se considere necesario en función da emerxencia 

Os recursos pertencentes ás Forzas Armadas e, en particular, os da Unidade 

Militar de Emerxencias, non están asignados ao 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, 
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integrarse nos distintos grupos de acción. En todo caso, os recursos das 

Forzas Armadas estarán dirixidos polos seus mandos naturais. 

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 necesarias para garantir a 

seguridade cidadá e o 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 ó control de 

accesos. 

5.8. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DOUTRAS ENTIDADES 

5.8.1.Plan de Emerxencia Interior da Instalación 

As instalacións de FINSA-FORESA dispoñen do preceptivo Plan de 

Emerxencia Interior (na súa versión de novembro de 2010 no momento de 

elaboración deste PEE), elaborado en base aos requirimentos do RD 

1254/993, e considerando por tanto as pautas de actuación en caso de 

accidente grave.  

Devandito plan de emerxencia interior ten como finalidade establecer as 

actuacións a seguir cos seus propios medios en caso de producirse un 

accidente nas instalacións. O obxectivo deste Plan é protexer aos 

                                            
3 De conformidade co indicado no apartado 4.b) do artigo 12 do R.D. 840/2015, o plan de 
emerxencia interior ou de autoprotección do establecemento, será remitido ao órgano 
competente da comunidade autónoma e para os establecementos existentes, a máis tardar 
no plazo dun ano, a contar desde a data de entrada en vigor deste real decreto, a menos que 

o plan se elaborase en cumprimento do exigido no Real Decreto 1254/1999, de 16 de xulio, 
antes desa data e a información contida nel, se adapta xa ao disposto neste artigo e non 
cambiaran. 
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traballadores da empresa nas emerxencias producidas dentro das 

instalacións e minimizar os danos. 

No apartado 2.1.5. deste PEE, no punto Organización da seguridade 

identifícanse as principais unidades estruturais (mandos e grupos de 

intervención) que compoñen a organigrama de emerxencias de FINSA-

FORESA. En cada caso, existe un director ou máximo coordinador do PEI, 

que será o máximo responsable da emerxencia e o responsable de alertar 

ao CAE-112 (CECOP) e á Autoridade Portuaria, en caso de accidente de 

categoría 2 ou 3 (ou categoría 1 en caso de ser perceptible desde o 

exterior), pondo así en marcha o presente PEE. Estableceranse os criterios e 

canles de notificación entre a instalación industrial e a dirección do Plan de 

Emerxencia Exterior. 

Debe existir unha interfase entre o Plan de Emerxencia Interior da 

instalación e o plan de ámbito inmediatamente superior que neste caso é o 

Plan de Emerxencia Interior e Autoprotección (en diante PEIA) do Porto de 

Vilagarcía de Arousa. Esta interfase enténdese como o conxunto de 

procedementos e medios comúns entre PEI e PEIA, así como os criterios e 

canles de notificación entre a instalación industrial e a dirección do plan de 

emerxencia interior do Porto de Vilagarcía. 

5.8.2.Plan de Emerxencia Interior e Autoprotección do Porto de 

Vilagarcía de Arousa 

As instalacións do Porto de Vilagarcía contan co Plan de Emerxencia Interior 

e Autoprotección (PEIA) así como co correspondente Estudo de Seguridade, 

segundo as disposicións do Real Decreto 145/1989, de 20 de xaneiro. 

Ambos na versión de novembro de 2014 á data de redacción deste PEE. 

O obxecto principal do PEIA do Porto de Vilagarcía de Arousa é definir a 

organización de autoprotección e os métodos que deben porse en práctica, 

en caso de emerxencia.  
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O ámbito de aplicación do PEIA é a zona portuaria terrestre e as zonas 

marítimas I e II de augas do Porto de Vilagarcía de Arousa. 

No apartado 6. - Plan de Actuación ante Emerxencias, establécese a 

organización xeral do persoal, as súas funcións principais, a súa 

mobilización de acordo aos tipos de emerxencia e as secuencias de 

intervención. En todos os procedementos de actuación definidos, existe un 

Responsable de actuación.  

Os procedementos de actuación varían en función da zona na que se 

produce a emerxencia así como se existe ou non un buque implicado. No 

caso de que non exista implicación dun buque, o máximo responsable de 

actuación é a Autoridade Portuaria. Se existe implicación de buque, o 

responsable da actuación é Capitanía Marítima. 

Se a emerxencia se produce nunha Zona dependente da Autoridade 

Portuaria, o papel da Autoridade Portuaria é o da autoprotección, 

coordinando as actuacións co exterior.  

Así, calquera accidente que active o PEE de FINSA-FORESA, será informado 

á Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa e á Consellería con 

competencias en materia de loita contra a contaminación mariña, para que, 

de ser necesario, activen o Plan de emerxencia interior e autoprotección do 

porto e o Plan de continxencias por contaminación mariña accidental 

(CAMGAL). 

A maiores, existe un Pacto de Axuda Mutua, concibido como un acordo de 

prestación de axuda de medios e recursos entre o Porto de Vilagarcía de 

Arousa (pertencente a Portos do Estado) e FINSA-FORESA, no caso de que 

o parque de almacenamento se vexa involucrado nunha incidencia grave. 

Así, disponse de interconexión entre o PEI de FINSA-FORESA e o PEIA do 

Porto de Vilagarcía de Arousa. 

Debe existir unha interfase entre o Plan de Emerxencia Exterior e o Plan de 

Emerxencia Interior e Autoprotección. Esta interfase garántese co 
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establecemento de procedementos e medios comúns entre PEE e PEIA, así 

como coa integración nos órganos de mando e control e nos grupos 

operativos dos responsables nomeados pola Autoridade Portuaria. 

5.8.3.Plans de Actuación Municipal (PAM) 

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 os seus compoñentes entran a formar parte da estrutura deste a 

través da participación nos Grupos Operativos. 

O plan de actuación municipal basearase, por tanto, nas directrices dadas 

neste plan de emerxencia exterior, en canto á identificación do risco, análise 

de consecuencias, zonas obxecto de planificación, medidas de protección á 

poboación e actuacións previstas. 

No momento de elaboración deste PEE, o concello de Vilagarcía de Arousa 

non dispón de Plan de Emerxencia Municipal fronte ao risco químico, 

debendo, de acordo ao indicado no RD 840/2015, art. 6, apartado 1d) 

puntos 2º y 3º, elaborar e aprobar devandito PAM. 

5.8.4.Outros Plans  

A Comunidade Autónoma de Galicia dispón do Plan Territorial de Protección 

Civil - 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. 

Conta tamén, a Comunidade Autónoma de Galicia, co Plan territorial de 

continxencias por contaminación mariña accidental (CAMGAL), que 

establece as normas e procedementos básicos de actuación, a estrutura de 

organización e o sistema de resposta fronte a un episodio de contaminación 

mariña accidental que se produza ou afecte ao litoral galego. 
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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 se se trata dun incidente 

ou dun accidente e, dentro dos accidentes, a súa categoría. 

6.1. INTERFASE ENTRE O PEIA E O PEE: CRITERIOS E CANLES DE 

NOTIFICACIÓN  

O Director da Emerxencia de FORESA (Director do PEI), 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 e á Autoridade Portuaria do Porto de Vilagarcía de 

Arousa, a través de calquera dos seguintes medios: 

 Chamada ao CAE-112 

 Chamada a través de Emisora Radio ao CAE-112 

 Chamada a Autoridade Portuaria 

Unha vez realizada a chamada ao CAE-112, e axiña que como sexa posible, 

o industrial confirmará por escrito vía fax, ao CAE-112 a información contida 

no modelo de comunicado que se adxunta no Anexo 6 deste PEE. 

O protocolo que se establece neste PEE, a utilizar para a notificación de 

accidentes, deberá estar incorporado ao Plan de Emerxencia Interior de 

FINSA-FORESA e ao Plan de Emerxencia Interior e Autoprotección do Porto 

de Vilagarcía de Arousa. 

Tamén deberán ser notificados aqueles accidentes que, independentemente 

da gravidade produzan efectos perceptibles no exterior, susceptibles de 

alarmar á poboación. A notificación dos devanditos sucesos conterá a 
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seguinte información: descrición do suceso, localización, motivos, duración 

e alcance previsible dos seus efectos. 

6.2. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DO PEE 

Tal e como se indicou no apartado anterior, no CAE-112 recíbese a 

notificación procedente do establecemento afectado polo accidente. Así 

mesmo, o establecemento realiza notificación á Autoridade Portuaria. 

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 CAE-112 polo Director do PEI, que informará á 

Autoridade Portuaria, 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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Figura 7. Procedemento de actuación en caso de accidente 
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6.3. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN DO PEE 

6.3.1.Alerta do persoal adscrito ao PEE 

De forma previa á activación formal do PEE, alertarase aos recursos 

habituais para incidentes nos que están involucradas substancias perigosas 

a través do CAE-112. 

Para a alerta do persoal adscrito ao PEE de FINSA-FORESA Porto de 

Vilagarcía, contarase co uso do Directorio Telefónico relativo a este Plan de 

Emerxencia Exterior existente no CAE-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.Actuacións nos primeiros momentos da emerxencia 

Nos primeiros momentos da emerxencia e ata a activación completa do 

Plan, seguiranse as actuacións indicadas neste apartado. 

Recibida a primeira chamada de alerta no CAE-112, poranse en contacto co 

técnico de garda que recollerá 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 necesiten 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. 
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Enviaranse os medios externos que requira a emerxencia e 

informarase á dirección do PEE e aos membros do Comité Asesor. 

 Que os técnicos antes mencionados, conclúan que se necesita activar 

o PEE polo que informarán á Dirección do Plan, que decidirá se é 

necesaria a activación do mesmo. En caso de activarse, avisarase aos 

integrantes de todos os órganos descritos no plan. 

6.3.3.Actuacións dos Grupos Operativos 

Unha vez activado o PEE, mobilizaranse aos Grupos Operativos, realizando 

as chamadas en paralelo, ou na seguinte cadea secuencial se isto non fose 

posible: 

1º. Grupo de Intervención. 

2º. Grupo Loxístico e de Seguridade. 

3º. Grupo Sanitario, que deberá porse en marcha no 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 o 

emprego 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.  
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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. 

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 dos accidentes graves. 

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 fose controlado e se dén as garantías suficientes para a 

seguridade da poboación, a Dirección do Plan declarará o fin da emerxencia 

e por 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 en caso de ser necesarios, serán os 

recolleitos no Catalogo de Medios e Recursos da Comunidade Autónoma de 

Galicia dispoñibles para Protección Civil.  
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8. IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO DO PEE  

A implantación e mantemento do 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 Emergencia Exterior recolle as accións necesarias 

para a aplicación 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 procedimentos de actuación, como á súa posta ao día. 

É responsabilidade da Dirección Xeral en materia de Protección Civil 

elaborar, validar, implantar e manter actualizado e operativo o presente 

PEE, en colaboración coas demais entidades descritas no Plan. 

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 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 

 As 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. 

 Os 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 as levarán a 

cabo da forma 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 

 Información á poboación 

DIVULGACIÓN DO PLAN 

De igual maneira, unha vez homologado o Plan, a Dirección do mesmo será 

a 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 incluidas no PEE: por 

medio do director do Plan de Emerxencia Interiorde da empresas: 

FINSA-FORESA en Vilagarcía.  

 Divulgación aos grupos operativos, a través do xefe de cada grupo 

FORMACIÓN E ADESTRAMENTO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS 

OPERATIVOS 

Derivado das actuacións de implantación, efectuarase un exercicio de 

adestramento ou simulacro. Un exercicio de adestramento consiste na 

alerta de únicamente unha parte do persoal e medios adscritos ao PEE (por 

exemplo, un Grupo Operativo, un Servizo, etc.). O simulacro plantéase 

como unha comprobación da operatividade do PEE no seu conxunto, o 
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exercicio enténdese máis como unha actividade tendente a familiarizar aos 

distintos Grupos e Servizos con os equipos e técnicas que deberían utilizar 

en caso de 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 un listado de áreas xenerales/exercicios de adestramiento a considerar. 

8.2. MANTEMENTO DO PEE  

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  

Periódicamente, ou sempre que os grupos operativos varíen 

significativamente en estrutura ou composición (incorporación de novo 

persoal ou equipos), o persoal será adestrado nas materias axeitadas 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 
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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. 

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, se se dá algunha das seguintes 

circunstancias: 

o Modificacións importantes do risco 

o Modificacións na operatividade do PEE 

o Se mostra insuficiencia ou inadecuación dos medios materiais, 

humanos ou organizativos vixentes 

O Complexo industrial obxecto deste PEE sofre modificacións substanciais 

en relación ás sustancias manexadas/almacenadas, ás instalacións ou aos 

procesos 

DISTRIBUCIÓN 

Sempre que se xere unha nova revisión do PEE Complexo Industrial San 

Ciprián, 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 
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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. 

 


