PLAN DE EMERXENCIA EXTERIOR:
COMPLEXO INDUSTRIAL PUNTA
PROMONTOIRO

Marzo 2013

ÍNDICE
1.- OBXECTO E ÁMBITO DO PLAN

8

1.1. Obxecto

9

1.2. Alcance

10

1.3. Marco legal e documental

10

1.3.1. Marco legal

10

1.3.2. Referencias documentais

11

2.- DESCRICIÓN DA CONTORNA E DAS INSTALACIÓNS
2.1. Descripción das instalacións

13
13

2.1.1. Identificación e datos xerais

13

2.1.2. Descrición das instalacións e procesos

14

2.1.2.1. REGANOSA

15

2.1.2.2. FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA

28

2.1.3. Produtos e substancias

47

2.1.3.1. REGANOSA

47

2.1.3.2. FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA

51

2.1.4. Medios e instalacións de protección

54

2.1.5. Organización da empresa

58

2.2. Contorna das instalacións

66

2.2.1. Localización da instalación

66

2.2.2. Accesos

67

2.2.3. Ámbito xeográfico

69

2.2.3.1. Xeografía

69

2.2.3.2. Demografía

70

2.2.3.3. Xeoloxía

71

2.2.3.4. Hidroloxía

71

2.2.3.5. Meteoroloxía

72

2.2.4. Contorna natural, histórica e cultural

72

2.2.4.1. Patrimonio histórico e cultural

72

2.2.4.2. Espazos naturais

73

2.2.5. Contorna industrial

73

2.2.6. Rede viaria

74

2.2.7. Rede de asistencia sanitaria

76

2.2.8. Rede de saneamento

76

2.2.9. Instalacións singulares

79

3.- BASES E CRITERIOS
3.1. Identificación do risco

80
80

3.1.1. Riscos asociados aos produtos

80

3.1.2. Hipóteses accidentais consideradas

82

3.2. Consideracións xerais en relación á definición dos fenómenos
perigosos

82

3.2.1. Fugas de líquidos

82

3.2.2. Evaporación de líquidos derramados

83

3.2.3. Incendios

83

3.2.4. BLEVE

85

3.2.5. Explosións

86

3.2.6. Efectos medioambientales dos accidentes considerados
3.3. Análise de consecuencias: modelos de cálculo

87
88

3.3.1. REGANOSA.

88

3.3.2. FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA

88

3.4. Definición das zonas obxecto de planificación

88

3.4.1. Criterios de planificación

88

3.4.2. Delimitación das zonas

89

3.5. Estudio de vulnerabilidade

100

3.5.1. Vulnerabilidade sobre as persoas

100

3.5.2. Vulnerabilidade sobre os bens

103

3.5.3. Vulnerabilidade do medio ambiente

103

4.- DEFINICIÓN E PLANIFICACIÓN DAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
4.1. Medidas de protección para a poboación

105
105

4.1.1. Avisos á poboación

105

4.1.2. Confinamento

106

4.1.3. Afastamento

107

4.1.4. Evacuación

107

4.1.5. Medidas de protección persoal

108

5.- ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN

109

5.1. Esquema organizativo

109

5.2. Dirección do Plan

109

5.3. Comité asesor

110

5.4. Centros de coordinación

110

5.4.1. CECOP (Centro de Coordinación Operativa)

110

5.4.2. CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal)

111

5.4.3. SACOP (Sala de Control de Operacións)

111

5.4.4. CETRA (Central de Transmisións)

111

5.5. Posto de mando avanzado (PMA)

112

5.6. Gabinete de información

112

5.7. Grupos Operativos

113

5.7.1. Grupo de Intervención

113

5.7.2. Grupo de Seguimento e Avaliación

113

5.7.3. Grupo Sanitario

114

5.7.4. Grupo de Apoio Loxístico e de Seguridade

114

5.8. Estrutura e organización doutras entidades

115

5.8.1. Plans de Actuación Municipal (PAM)

115

5.8.2. Plan de Autoprotección da instalación (PAU)

115

5.8.3. Outros Plans

116

6.- OPERATIVIDADE DO PLAN

117

6.1. Criterios e canles de notificación

117

6.2. Criterios de activación do Plan

117

6.3. Procedementos de actuación

120

6.3.1. Alerta do persoal adscrito ao Plan de Emerxencia Exterior

120

6.3.2. Actuación desde os primeiros momentos da emerxencia

120

6.3.3. Actuación dos grupos operativos

121

6.3.4. Constitución do Posto de Mando Avanzado (PMA)

121

6.3.5. Coordinación dos grupos operativos

122

6.3.6. Seguimento do desenvolvemento do suceso. Fin da emerxencia

122

6.4. Información á poboación durante a emerxencia

122

7.- CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS

123

8.- IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO DO PLAN DE EMERXENCIA

124

8.1. Implantación do Plan de Emerxencia Exterior

124

8.1.1. Responsabilidades

124

8.1.2. Actuación de implantación

125

8.1.2.1. Divulgación do Plan

125

8.1.2.2. Formación e adestramento dos integrantes dos grupo6
operativos
8.2. Mantemento do Plan de Emerxencia Exterior

125
126

8.2.1. Responsabilidades

126

8.2.2. Actuacións de mantemento e mellora do Plan

126

8.3. Revisións do PEE e procedementos de distribución. Avaliación da
eficacia

126

8.3.1. Revisións

126

8.3.2. Distribución

127

8.3.3. Avaliación da eficacia

127

ANEXOS

ANEXO 1. Cartografía xeral
ANEXO 2. Meteoroloxía
ANEXO 3 Zonas de planificación. Estudio de vulnerabilidade
ANEXO 4. Fichas de seguridade de produtos e substancias
ANEXO 5.Canalizacións e Racks de tueberias, e rede de saneamento
ANEXO 6. Información para a activación do PEE
ANEXO 7. Directorio telefónico
ANEXO 8. Plan de transmisións
ANEXO 9. Catálogo de Medios e Recursos
ANEXO 10. Consellos á poboación: Manual de Risco Químico de Galicia

1. OBXECTO E ÁMBITO DO PLAN
1.1. OBXECTO
O Plan de Emerxencia Exterior defínese segundo o Real Decreto 1254/1999 de 16 de
xullo, da seguinte forma:
Art. 11.4 Os órganos competentes das Comunidades Autónomas
elaborarán, coa colaboración dos industriais, un Plan de Emerxencia
Exterior para previr e, no seu caso mitigar, as consecuencias dos 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 Complexo Industrial Punta Promontoiro (en diante Complexo), situado no municipio
de Mugardos, integra as actividades de Regasificadora do Noroeste, S.A. (REGANOSA)
e de Forestal do Atlántico, S.A. e Imegasa, estando as dúas primeiras afectadas polas
disposicións do RD 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban as medidas de
control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñen substancias
perigosas.
Polo que, este documento establece o marco orgánico funcional para mitigar as
consecuencias dos accidentes graves orixinados pola actividade do Complexo,
mediante a movilización dos recursos humanos e materiais necesarios para a
protección das persoas e os bens situados na súa contorna, así como permitir a
coordinación entre as distintas administracións chamadas a intervir.
Este Plan de Emerxencia Exterior (PEE) elaborouse para facer fronte a emerxencias
que se poidan orixinar no Complexo.
De acordo co artigo 7.2 da Directriz Básica de Protección Civil para o control e
planificación ante o risco de accidentes graves nos que interveñen substancias
perigosas, Real Decreto 1196/2003, de 19 de setembro, o PEE contempla as funcións
básicas seguintes:


Determinar as zonas de intervención e alerta



Prever a estrutura organizativa e os procedementos de intervención para as
situacións de emerxencia por accidentes graves
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Prever os procedementos de coordinación co Plan Estatal para garantir a súa
axeitada integración



Establecer os sistemas de articulación coas organizacións das Administracións
municipais e definir os criterios para a elaboración dos Plans Municipais de
Protección Civil



Especificar os procedementos de información á poboación sobre as medidas
de seguridade que deben tomarse e sobre o comportamento a adoptar en caso
de accidente



Catalogar os medios e recursos específicos a disposición das actuacións
previstas



Garantir a implantación e mantemento do Plan

NOTA: A modificación dos Anexos adxuntos a este Plan de Emerxencia Exterior, non
supón unha modificación deste.
1.2. ALCANCE
En base ao prescrito polo R.D. 1196/2003 (Directriz Básica de Protección Civil),
únicamente 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 1 percibido pola poboación.
(*) Definición das categorías de emerxencia segundo a Directriz Básica:
Categoría 1: aqueles para os que se prevexa, como única consecuencia,
danos materiais no establecemento accidentado e non se prevexan danos
de ningún tipo no exterior deste.
Categoría 2: aqueles para os que se prevexa, como consecuencias,
posibles vítimas e danos materiais no establecemento; mentres que as
repercusións exteriores limítanse a danos leves ou efectos adversos sobre
o medio ambiente en zonas limitadas.
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.
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1.3. MARCO LEGAL E DOCUMENTAL
1.3.1. Marco Legal
NORMATIVA COMUNITARIA
 Directiva 96/82/CE do Consello, de 9 de decembro de 1996, relativa ao
control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan
substancias perigosas
 Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de
decembro de 2003, pola que se modifica a Directiva 96/82/CE do Consello
relativa ao control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que
interveñan substancias perigosas
NORMATIVA ESTATAL
 Lei 2/1985, de Protección Civil (BOE núm. 22 de 25 de xaneiro de 1985)
 Norma Básica de Protección civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24
de abril (BOE núm. 105 de 1 de maio de 1992)
 Real Decreto 1254/1999, de 16 de xullo, polo que se aproban as medidas de
control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan
substancias perigosas. BOE de 20 de xullo de 1999
 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
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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
colaboradoras en materia de Protección Civil de Galicia

e

entidades

 Decreto 223/2007, de 5 de decembro, polo que se aproba o estatuto da
Axencia Galega de Emerxencias
1.3.2. Referencias documentais
Complexo:
REGANOSA:
-

Información Básica (IBA)

-

Análise de Risco (AR)
Plan de Autoprotección
Política de Prevención de Accidentes Graves (PPGA)

Todos estes documentos, entregados polo industrial en marzo de 2012
FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.:
-

Información Básica (IBA), xuño de 2012

-

Información Básica (IBA) Forestal Ampliación, marzo de 2012
Análise de Risco (AR), xuño de 2012

-

Análise de Risco (AR) Forestal Ampliación, marzo de 2012

-

Plan de Emerxencia Interior e Autoprotección, xuño de 2012

PEE COMPLEXO INDUSTRIAL PUNTA PROMONTOIRO

Páxina 11 de 130

-

Adenda ao Plan de Autoprotección/Plan de Emerxencia Interior

-

Forestal Ampliación, marzo de 2012
Manual do Sistema de Xestión de Seguridade, xuño de 2012
Notificación de Accidentes Graves, marzo de 2012

Outra Documentación:
-

Plan Territorial de Protección Civil da Comunidade Autónoma de

-

Galicia (PLATERGA), 2009
Plan de Emerxencia Exterior REGANOSA, 10 de xullo de 2007

-

Plan de Emerxencia Exterior FORESTAL DO ATLÁNTICO S.A. e IMEGASA,
24 de febreiro de 2005
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2. DESCRICIÓN DA CONTORNA E DAS INSTALACIÓNS
2.1. DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS
2.1.1. Identificación e datos xerais
Razón Social: Regasificadora do Noroeste, S.A.
Dirección: Punta Promontoiro, s/n
Localidade: Mugardos – A Coruña
Código Postal: 15620
Teléfono: 981 930 093
Fax: 981 930 092
Actividade Industrial: Recepción, almacenamento, regasificación de gas natural
licuado e expedición de gas natural.
CNAE 5210: “Depósito, almacenamento e transporte de gas”.
Razón Social: FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA
Dirección: Punta Promontoiro, s/n
Localidade: Mugardos – A Coruña
Código Postal: 15620
Teléfono: 981 470 750 – 981 470 161
Fax: 981 47 01 61
Actividade Industrial: Almacenamento e distribución de hidrocarburos, desgasificado
de buques, fabricación de resinas e fabricación de papel melaminado (IMEGASA).
CNAE 24.14: Fabricación de produtos básicos de química orgánica
CNAE 24.16: Fabricación de primeiras materias plásticas
CNAE 24.62: Fabricación de colas e xelatinas
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CNAE 63.12: Depósito e almacenamento de mercadorías perigosas
2.1.2. Descrición das instalacións e procesos
O Complexo está constituído por:
-

REGASIFICADORA DO NOROESTE, S.A.
FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA

A continuación preséntase imaxe indicando a ubicación das instalacións:

Imaxe 01: Vista aérea das instalacións do Complexo Industrial Punta Promontoiro
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2.1.2.1. REGANOSA
INSTALACIÓNS
A Planta de REGANOSA conta coas seguintes instalacións:


Unha terminal de carga e descarga de buques de GNL




Zona de almacenamento de GNL
Unha tubería de conexión entre a terminal e a zona de almacenamento



Un absorbedor




Un sistema de vaporizadores
Un sistema de gasoductos para envío do produto



Sistema de carga de camións

Realízase unha descrición xeral das principais instalacións:
Sistema de Descarga
Atópase instalado un sistema que permita a descarga do GNL procedente dos barcos
metaneiros, así como o retorno do vapor da Planta ao barco.
O GNL transfírese aos tanques T211 e T221, mediante as bombas de descarga dos
propios metaneiros.
Existen tres brazos (L101 A/B/C) para descarga de GNL e un (L102) para retorno dos
vapores ao barco. En caso de non dispoñibilidade do brazo L102, un dos brazos de
líquido poderase utilizar como brazo de retorno de vapores.
Debido ás capacidades dos buques e dos tanques de almacenamento, está previsto o
enchido dos dous tanques simultánea ou individualmente, desde o buque. O GNL
descárgase desde o buque, ao caudal de deseño de 12.000 m³/h e condúcese aos
tanques por medio de dúas liñas paralelas, unha liña de 36" de importación e unha
liña de 8" que se usará para o mantemento en frío do sistema mentres non se
realicen descargas.
Entre cada operación de descarga, as liñas de descarga manteranse en frío mediante
a recirculación de GNL desde o colector de envío de baixa presión ata o principio do
atraque e de retorno ao relicuador. A mesma filosofía de arrefiado aplícase ás
tuberías e equipos de envío (bombas de alta presión e relicuador) en caso de “envío
0”.
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Sistema de Carga
Para todalas operacións que implican o envío de GNL hacia o buque, utilízase o brazo
de vapor (L-102) e o L-101A coa válvula check correspondente aberta para envío de
liquido ao barco. As operacións son as seguintes:
Gassing-up: Nesta operación, a Terminal recibe un buque cos tanques en atmosfera
inerte (habitualmente mezcla de CO2 e N2) para levar a cabo a posta en gas natural
do mesmo.
• Cool down: Neste caso trátase de diminuír lentamente a temperatura dos tanques
do buque. O vapor retornado desde o buque é xestionado cos compresores de BOG da
terminal.
• Carga: Durante a operación de carga, é a terminal quen envía a través do L-101A
GNL ao buque para ser enchido. Para levar a cabo esta operación comunícase o
colector de 36" de descarga co colector de baixa presión para enviar hacia o barco
parte do liquido procedente das bombas primarias, sendo o resto enviado ao
relicuador para manter a operación habitual da planta. Durante a operación de
carga, o vapor procedente do barco é xestionado mediante os compresores de BOG
da terminal.
Tanques de Almacenamento de GNL
Existen dous tanques de almacenamento de 150.000 m³ de capacidade útil. Os
tanques son de contención total, de acordo coas especificacións da norma UNE-EN
1473. O tanque interior está construído en aceiro ao 9% en Ni, mentres que o exterior
é de formigón pretensado.
Os principais parámetros de deseño dos tanques, T211 e T221, en referencia a
capacidades, presións e temperatura máxima de operación detállanse en Táboa 1:
Máximo boil-off sen emisión, sen posta en frío de canalizacións e sen
descarga de metaneiro a 37 + 5.5ºC de radiación solar
Capacidade de almacenamento neto de cada tanque medido entre o
nivel máximo de operación e o mínimo

0,05% día
150.000 m³

Presión de operación

100 mbar

Presión máxima de operación

250 mbar

Presión de deseño

290 mbar
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Presión sen carga de deseño
Temperatura máxima de operación

-10 mbar
-164ºC/40ºC

Táboa 1.- Parámetros de deseño tanques REGANOSA

Todas as conexións de enchido e baleirado están situadas na parte superior, a través
do teito exterior do tanque. Os tanques de GNL están equipados con conexións de
enchido pola parte superior (dotada de placa anti salpicaduras) e inferior (dotada de
“jet nozzle”), para evitar a estratificación.
Os tanques de almacenamento están dotados de dispositivos para evitar as condicións
de sobrepresión e baleiro. Os tanques están conectados a un colector común de boiloff de 28", que conduce o gas ata os compresores de boil-off, K301 A/B/C, ao brazo
de gas de retorno a barcos e ao sistema de venteo.
Durante a descarga de barcos, contrólase a presión nos tanques co fin de mantela por
enriba da presión de saturación do GNL de enchido do tanque.
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Sistema de Boil-Off
A Planta dispón dun sistema de xestión de boil-off (gas natural licuado que volve a
revaporizarse por algunha achega enerxética) que será capaz de procesar os vapores
producidos baixo calquera circunstancia.
Durante a descarga de barcos:
Durante a descarga de barcos, o nivel dos tanques de almacenamento increméntase
provocando un desprazamento de vapor. Simultáneamente, o nivel nos depósitos do
barco diminúe ao mesmo ritmo, provocando un efecto de desprazamento negativo e,
polo tanto, unha disminución da presión. Para previr o baleiro nos depósitos dos
barcos, unha parte do vapor desprazado nos tanques de almacenamento é enviada de
volta ao barco por medio da liña de gas de retorno a través do colector de boil-off, a
liña de vapor de retorno de 28 e o brazo de vapor de L102.
Na liña de vapor de retorno incorpórase un atemperador de GNL tipo spray para
asegurar que o gas devolto ao barco ten unha temperatura mínima de -140ºC. O
exceso de líquido inxectado, recóllese no depósito separador V101, o cal utilízase
tamén para o drenado rápido dos brazos de transferencia ao final da operación de
descarga.
A recuperación do exceso de gas de boil-off realízase mediante os compresores de
boil-off, K301 A/B/C, e condúcese ao relicuador.
En operación normal
En operación normal (sen descarga de barcos), o boil-off producido no tanque de
almacenamento é case compensado co alto ritmo de envío.
A presión no tanque de almacenamento contrólase mediante o arranque dos
compresores de boil-off e enviando o exceso de boil-off ao relicuador.
Operando con envío mínimo, a taxa de emisión da terminal redúcese por baixo do
caudal mínimo requirido polas bombas de alta presión, 80 t/h.
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Compresores de boil-off:
Instaláronse tres compresores para manexo do boil-off, K301 A/B/C. O GNL pódese
inxectar no depósito de succión do compresor, V301, co obxectivo de previr a alta
temperatura de entrada/saída cando a liña de succión está quente. Os compresores
están deseñados para manexar cargas entre o 25%, 50%, 75% e 100% de capacidade.
Sistema de Regasificación
Bombas de baixa presión:
O gas natural de envío ou send-out, bombéase desde os tanques de almacenamento
T211 e T221 mediante as respectivas bombas de baixa presión ou primarias P211 A/B
e P221 A/B ata o relicuador C401. As bombas de baixa presión están instaladas no
interior dos tanques e provistas con liñas de venteo e caudal mínimo.
Relicuador:
No relicuador C401 ten lugar baixo presión a recondensación do gas de boil-off
mediante a mestura con GNL de envío. A parte inferior do relicuador utilízase como
pulmón de líquido de alimentación para as bombas de alta presión.
Bombas de alta presión:
O GNL bombéase desde o relicuador mediante as bombas de alta presión ou
secundarias P411 A/B/C/D á sección de vaporización. As bombas de alta presión
están equipadas con liñas de venteo e caudal mínimo para recirculación. A presión de
descarga será tal que permita subministrar gas á rede de gaseoductos, de forma que
no límite de batería póidase alcanzar unha presión máxima de 80 bar.
Vaporizadores:
De acordo co modo de operación especificado, para a regasificación do GNL hai
dispoñibles sistemas de vaporización con auga de mar (Open Rack Vaporiser-ORV) e
de combustión mergullada (Submerged Combustor Vaporiser-SCV).
O SCV utilizará como fluído calefactor un baño de auga que se quentará mediante
uns queimadores colocados no mesmo. Os ORV utilizarán como fluído calefactor a
auga de mar.
A saída de gas dos vaporizadores estará a unha temperatura mínima de 1ºC. Unha
pequena cantidade do gas vaporizado utilízase como fuel gas para abastecer as
necesidades internas da Planta (SCV e combustor).
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Estación de medida:
Previamente á exportación do gas natural á rede de gasoductos, o gas pasa a través
dunha estación de medida. A mediación consiste en dúas liñas paralelas que inclúen
os filtros de entrada S501/502 e medidores de tipo ultrasónicos, precedidos por un
sistema de odorización.
Sistema de odorización:
O sistema de odorización consiste nas instalacións de descarga, almacenamento e
inxección de TetraHidroTiofeno (THT utilizado como odorizante), para a expedición
de gas natural por gasoducto.
O THT chega ás instalacións por camión cisterna e descárgase ao taque V770 de 20
m³ de capacidade, no que se almacena a temperatura e presión ambiente. O tanque
dispón de control de nivel que garante un grao de enchido axeitado. A presión de
deseño do depósito é de 5 bar e conta con dúas válvulas de seguridade. Este tanque,
xunto co tanque auxiliar V771 e as dúas bombas de inxección do odorizante (P772A e
P772B), atópanse localizados nun cubeto propio de 352 m².
As bombas atópanse instaladas en paralelo formando un sistema redundante, e
envían o produto para a súa inxección previa á unidade de medida e expedición por
gasoducto.
Carga de camións:
As instalacións de carga de cisternas consisten en dous illotes con brazos de carga,
medida e control das cantidades cargadas. O sistema de pesaxe inclúe unha báscula
que permite ao condutor do camión recibir o “coñecemento de carga”. Existe unha
liña de recirculación de GNL para manter a liña fría e evitar o exceso de vaporización
na cisterna.
Sistema de Venteo
As instalacións do establecemento atópanse deseñadas de maneira que, en
condicións normais de operación, o boil-off xerado sexa recuperado e recondensado
en GNL. En operación normal, a terminal non produce exceso de vapores con
necesidade de ser aliviado polo sistema de venteo.
O venteo de excesos de gas só se espera en situacións de funcionamento fóra do
rango establecido para condicións normais e necesidades para protexer a Planta e os
equipos. Atendendo ás características de inflamabilidade do gas natural, as PSVs,
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TRVs e venteos dos equipos están conectados directamente ao sistema de venteo,
excepto as PSV dos tanques, vaporizadores e a estación de medida segundo o
especifica UNE-EN-1473.
O combustor ten como finalidade recoller as descargas de emerxencia de proceso e
manter a operabilidade en caso da non dispoñibilidade dalgún equipo (compresores).
Cada tanque ten válvulas de control de presión e válvulas de seguridade para a
liberación dos gases acumulados que poden provocar sobrepresión tanto nos tanques
como no colector de gas de boil-off.
Sistema de Drenaxe
A Planta está dotada dun sistema de drenaxe de GNL para recoller e recuperar o GNL
contido nos equipos ao ser postos fóra de servizo, especialmente con propósitos de
mantemento.
Servizos Auxiliares
Sistema de nitróxeno:
Previuse un sistema de subministración de nitróxeno gaseoso de 99,9% de pureza para
dar servizo a:


Selado continuo (compresores de boil-off, etc.) para evitar o ingreso de aire
ao sistema



Drenaxe regular de equipos (depósito de separación en atraque, brazos de
descarga, etc.)



Purgas continuas ou intermitentes (varrido, articulacións dos brazos de



descarga, etc.)
Mantemento de Planta (drenaxe, secado de liñas de proceso e equipos). A
rede de nitróxeno aliméntase mediante un recipiente de almacenamento de
nitróxeno, V730, situado na zona de servizos auxiliares

O tanque de almacenamento de nitróxeno líquido, que opera a -190ºC e 9 bar,
cárgase mediante camións de nitróxeno. O sistema de vaporización consta de dous
vaporizadores atmosféricos, E730 A/B, de 1.000 Nm³/h de capacidade cada un. En
operación normal os vaporizadores atmosféricos traballan en modo servizo/espera. O
obxectivo é limitar a perda de eficiencia debido á formación de xeo, os
vaporizadores poñeranse en marcha periódicamente.
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O nitróxeno líquido para os barcos de GNL, subminístrase desde cisternas na zona de
atraque e envíase aos barcos mediante a bomba da propia cisterna, por medio dunha
liña de transferencia e un brazo de nitróxeno piggy-backed solidario ao brazo de
vapor L102. O nitróxeno tamén se utiliza para instrumentos, válvulas de control e
válvulas ESD situadas na zona de atraque. Disponse dun depósito pulmón V732 na
zona de atraque co obxectivo de asegurar a subministración de fluído de
instrumentos en caso de parada.
Sistema de gasóleo:
Este sistema está destinado a subministrar gasóleo aos equipos accionados por este
combustible: o xerador de emerxencia (Z790) e a bomba de auga contra incendios
(P803). O gasóleo necesítase únicamente durante as operacións de emerxencia, e
para isto prevíronse depósitos de gasóleo diarios para os equipos mencionados. O
gasóleo subminístrase mediante camión cisterna:


Ao tanque diario de auga contra incendios (T803), instalado preto da bomba
de auga contra incendios P803 no caixón de captación de auga de mar



Ao tanque T790, para o xerador, situado nas proximidades deste. Os motores
diesel son alimentados por gravidade desde os tanques, equipados con
alarmas de nivel con indicación en panel local e remitido ao Sistema de
Control de Proceso (Process Control System). Cada tanque dispón dunha
conexión para descarga de cisternas

Sistema de aire de Planta e aire de instrumentación:
Instalouse un sistema de aire para os instrumentos da Planta (válvulas de control,
válvulas de corte, etc.).
Dous compresores K740 A/B, de 800 Nm³/h de capacidade, un en operación e un en
reserva para subministrar á rede de distribución aire de instrumentos a 9 bar. O aire
de instrumentos pasa por un sistema de secado de tipo rexenerativo D740 A/B (1 + 1
reserva) para diminuír o punto de rocío a -40ºC. Cada unidade de secado consiste en
dous recipientes: un en servizo mentres o outro está en rexeneración. Está deseñado
para unha rexeneración automática mediante ciclos temporais. A rexeneración
prodúcese por perda de calor a presión atmosférica. Augas enriba da rede de
distribución de aire instalouse un depósito pulmón para aire de instrumentos, V740, e
un depósito pulmón para aire de planta, V750 de 30 m³ de capacidade cada un para
dispoñer de reserva para 15 minutos.
O aire de instrumentos e o aire de Planta serán subministrados polos compresores
mencionados anteriormente por liñas separadas logo dos correspondentes filtrados.
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Sistema de auga de mar:
O sistema de auga de mar ten a función de subministrar auga de mar como fluído
calefactor para o vaporizador de auga de mar (ORV) E410/E420. O mesmo sistema
subministra auga de mar para as bombas de auga contra incendios eléctrica e a
bomba diesel. A captación de auga de mar dispoñerá dun filtro de reixa seguido dun
filtro de bandas previamente a desembocar no caixón de bombas desde o cal a auga
bombéase aos vaporizadores mediante as bombas de auga de mar P751 A/B (2 + 1
reserva).
Cada tren pode illarse pola entrada e pola saída mediante comportas deslizantes
para mantemento. O número de comportas deslizantes é suficiente para illar o
caixón de captación do mar, co obxecto de realizar traballos de inspección e
mantemento.
A captación de auga de mar así como o foso de bombeo de auga de mar, poden
almacenar un caudal total de auga de mar de 5.000 m³/h.
Sistema de auga industrial:
Disponse dos equipos necesarios para subministrar auga para a dilución de produtos
químicos, duchas e lavaollos de seguridade, auga de achega e limpeza na Planta e
auga contra incendios principal. A auga condúcese a un tanque de auga de Planta
(T710) que dispón de control de nivel.
Cabe destacar que o sistema de auga industrial está conectado directamente á rede
xeral de subministración de auga potable do concello de Mugardos, polo que, a
calidade da auga empregada cumpre con todos os requerimentos do proceso.
Este tanque de auga de Planta ten o dobre fin de servir como reserva de auga contra
incendios branda e como tanque de alimentación de auga de Planta.
Sistema de auga contra incendios:
A capacidade do sistema é suficiente para prover a demanda requirida de auga ás
instalacións contra incendios (hidrantes, monitores, cortinas de auga, sistema de
escuma, etc.) en caudal e presión requiridos por cada equipo.
O sistema abastécese en primeiro lugar do tanque de auga industrial (T710), no caso
de que sexa necesario por falta de reservas no tanque, utilízase auga de mar. O
tanque de auga de Planta ten unha capacidade para subministrar a demanda de auga
contra incendios durante 30 minutos para un lume menor.
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O tanque de auga industrial está conectado con bombas jockey contra incendios,
P802 A/B e con bombas contra incendios primarias P801, cun caudal de 750 m³/h. En
caso de lume maior, a rede de auga contra incendios abastécese a partir das bombas
de auga de mar con motor eléctrico, P804, ou motor diesel, P803, ambas cun caudal
de 1.580 m³/h.
Sistema de auga potable:
A auga potable subminístrase, baixo control de nivel, desde o tanque de auga potable
T711, a partir do colector de auga industrial e logo dunha purificación e distribución
como auga potable mediante bombas.
Sistema de fuel gas:
Disponse dos equipos necesarios para subministrar fuel gas para o vaporizador de
combustión mergullada, así como para calquer outro consumidor da Planta. O fuel
gas tómase da corrente de envío augas abaixo dos vaporizadores de GNL. O gas é
laminado ata unha presión nominal de 30 bar e quentado posteriormente.
Efluentes líquidos
Os posibles efluentes xerados pola Planta, son os indicados a continuación:


Auga de choiva




Auga contra incendios
Augas de proceso en zonas de almacenamento, zonas de servizo, unidades de
proceso e servizos auxiliares



Auga de mar do vaporizador de rack aberto (ORV)

A auga de mar procedente dos ORVs, poderá ser enviada novamente ao mar a través
de dúas liñas de saída ao oeste da Planta.
As augas sanitarias procedentes de váteres, duchas, cociña e vertedoiros, son
tratadas en unidades de biotratamento local (fosa séptica) e, posteriormente
descárganse ao mar.
As augas aceitosas procedentes da zona de compresores e servizos auxiliares,
recóllense nun sistema independente que realiza a separación de hidrocarburos por
gravidade. Os residuos oleosos recuperados son enviados para o seu tratamento e
disposición final a un xestor autorizado.
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A auga extraída das balsas de derrame de GNL e de recipientes enterrados envíase
mediante bombas somerxibles a un sistema de balsa aberto conectado co sistema de
descarga de auga de mar.
A auga de choiva e a auga contra incendios, procedente das zonas de proceso e
servizos auxiliares, drenánse a un sistema de tratamento, do cal envíase por
gravidade ao mar.
Todas as augas da Planta, excepto as dos ORVs, envíanse á balsa de separación de
produtos oleosos, dotada dun by-pass, que controlará a súa vertedura.
PROCESOS
A Planta de recepción, almacenamento, regasificación e expedición de gas natural
licuado recibirá gas natural licuado (GNL) dos principais puntos de exportación no
mundo mediante barcos de GNL. O GNL almacénase e regasifícase previamente á súa
introdución na rede de gasoductos, na Planta.
Mediante o sistema de descarga prodúcese a descarga de GNL procedente dos barcos
metaneiros e o retorno de vapor da Planta ao barco. O GNL transfírese aos dous
tanques existentes, mediante bombas de descarga dos metaneiros. A capacidade dos
tanques é de 150.000 m³ cada un. O sistema de boil-off é capaz de procesar os
vapores producidos, baixo calquera circunstancia.
Mediante o sistema de regasificación, o gas natural bombéase desde os tanques de
almacenamento ata o relicuador. A través das bombas de alta presión, o GNL
bombéase desde o relicuador á sección de vaporización. A presión de descarga será
tal que, permita subministrar gas á rede de gasoductos. Mediante o sistema de
odorización prodúcese a inxección de THT (utilizado como odorizante) para a
expedición do gas ao gasoducto. Para rematar, para a carga de camións, as
instalacións de carga de cisternas consisten en dúas illas con brazos de carga, medida
e control das cantidades cargadas por báscula.
Servizos do establecemento
Subministracións externas
Subministración externa de electricidade e outras fontes de enerxía
O establecemento de REGANOSA está conectado á rede eléctrica que dá servizo ao
termo municipal de Mugardos.
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Subministración externa de auga
O establecemento de REGANOSA toma auga de mar subministrada como fluído
calefactor para os vaporizadores de auga de mar (ORV) E410/E420. Tamén pode
utilizarse auga de mar para o sistema contra incendios (bombas eléctricas e diesel).
A captación de auga de mar dispón dun filtro de reixa seguido dun filtro de bandas
previamente a desembocar no caixón de bombas desde o cal a auga bombéase aos
vaporizadores mediante as bombas de auga de mar P751 A/B (2 + 1 reserva).
Previuse un sistema de auga industrial, alimentado da rede de auga potable xeral e,
almacenada en tanque, para a dilución de produtos químicos, duchas e lavaollos de
seguridade, auga de achega e limpeza na Planta e auga contra incendios principal.
Subministración externa doutras substancias líquidas ou sólidas
Sistema de Gasóleo: destinado a subministrar gasóleo ao xerador de emerxencia Z790
e á bomba de auga contra incendios P803.
TetraHidroTiofeno: utilizado como substancia odorizante, que se subministra ao
Sistema de Odorización.
Nitróxeno líquido: disponse dun sistema de subministración de nitróxeno (ver
apartado Servizos Auxiliares).
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Subministracións internas
Produción interna de enerxía, subministro e almacenamento de combustible
En caso de deficiencias na subministración externa de enerxía poderá realizarse a
subministración mediante o xerador de emerxencias. Instalouse unha bomba de auga
contra incendios independente accionada por motor diesel. Para todos eles prevese a
subministración periódica de combustible e o seu almacenamento en pequenas
cantidades.
Rede interna de distribución eléctrica
Existe unha rede interna de distribución eléctrica.
Subministración eléctrica de emerxencia
Producirase enerxía, en caso de deficiencias na subministración externa mediante
xerador de emerxencia.
Auga quente e outras redes de distribución de líquidos
Non está prevista.
Sistemas de comunicación
Disponse dun sistema fixo de intercomunicación, que se completa con walky-talkies,
en frecuencias UHF e VHF. Os sistemas de comunicación están homologados para o
seu uso en atmosferas explosivas. Tamén se dispón dun sistema de altofalantes e
sirenas.
Aire para instrumentación
Dispoñerase de dous compresores sen lubricación de 800 Nm³/h, un en servizo e o
outro en reserva para subministrar á rede a distribución de aire de instrumentación a
unha presión de 9 bar.
Estación meteorolóxica
Existen dúas estacións meteorolóxicas na localización, para medir os seguintes
parámetros atmosféricos:


Temperatura do aire



Presión barométrica
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Humidade




Dirección do vento
Velocidade do vento



Precipitación

2.1.2.2. FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA
INSTALACIÓNS
A identificación das instalacións coas que conta a Planta de FORESTAL DO
ATLÁNTICO, S.A. e IMEGASA farase baseándose nos diferentes procesos realizados na
mesma:
Proceso de recepción, almacenamento e distribución de graneles líquidos
As operacións realizadas nas instalacións con graneles líquidos limítanse, case
exclusivamente, á recepción e almacenamento en tanques de superficie, para a súa
posterior venda e distribución, non intervindo en operacións de fabricación.
Instalacións marítimas:
Comprenden unha concesión de mar onde se atopa instalado un pantalán, constituído
por cinco duques de alba de atraque e tres de amarre, que forman a chamada
estrutura de atraque, de 140 metros de lonxitude e 165 m2. Todo o conxunto está
deseñado para albergar buques de ata 230.000 T.P.M. e de 11,5 metros de calado en
canle de achegamento e no atraque en baixamar.
Dominando o pantalán e desde a súa plataforma central de atraque, elévase una
torre que co guindastre de 3 Tm instalada nela, alcanza unha altura de 49 metros. A
torre é utilizada para acceder ao buque desde calquera das súas catro plataformas e
para conectar as mangueiras que unen o buque coas instalacións terrestres.
O enchido dos tanques de graneles líquidos realízase desde o pantalán por
mangueiras de descarga e tuberías, utilizando os medios de bombeo dos buques
(máximo 5 kg/cm2).
Próximo ao pantalán atópase o Novo Punto de Carga e Descarga de Graneles Líquidos
consistente nunha estrutura de descarga, estrutura manifold, de planta 43 m2 e
altura 7,2 m (plataforma principal), e a rede de tuberías interiores, con prolongación
das mesmas ata a citada estrutura de carga e descarga, na que se dispoñerán 8
válvulas de comporta, cuxa finalidade é permitir a conexión no seu extremo libre das
mangueiras para carga e descarga de graneles líquidos desde o barco.
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Almacenamento:
O almacenamento destes produtos realízase en tanques de aceiro ao carbono,
situados no interior de cubetos.
O cubeto principal de hidrocarburos é de forma irregular e construido en dous niveis.
A contención das terras da zona alta, está soportada por un muro de formigón
armado. O pechado perimetral do cubeto está formado por un muro de formigón
armado nunha das súas frontes e por un noiro natural na outra fronte. A superficie do
cubeto é de 5.240 m2 e a altura mínima do muro de contención é de 2,1 metros, o
que proporciona un volume duns 11.000 m3.
O segundo cubeto ten unha superficie de 2.300 m2 e a altura do muro de contención é
de 2,1 m, o que proporciona un volume aproximado de 4.800 m3.
O almacenamento nos tanques realízase a presión atmosférica e temperatura
ambiente, salvo no caso do fuel-oil, que se realiza a unha temperatura comprendida
entre 50 e 80ºC.
Trasfega e carga de camións cisterna:
A trasfega desde os tanques ata o cargadoiro de camións realízase mediante tres
bombas centrífugas de 190 m3 /h de caudal a 40 m.c.a., con motor antideflagrante.
O sistema de tuberías está formado por dous tramos:


O tramo comprendido entre os tanques ata a aspiración das bombas de
trasfega compóñeno 5 tuberías de 8” de diámetro nominal, e cuxa lonxitude
oscila entre 60 e 120 metros. As tuberías destínanse á trasfega de gasóleo



O tramo que parte desde as bombas ata o cargadoiro de camións está
composto por tres tuberías de 6” de diámetro nominal e unha lonxitude
aproximada de 240 metros. As tuberías destínanse á trasfega de gasóleo

O cargadoiro de camións con produtos petrolíferos da clase C, consta de dous illotes
e tres rúas de carga, para subministración de gasóleos.
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Proceso de deslastre e regasificado de buques
Se dispón dunha planta de xestión de tratamento total de residuos MARPOL, slops
tipo A, B, e C.
Instalación de recepción MARPOL consta de:
1.

Instalacións portuarias:

2.

1a.

Estrutura de atraque para barcos

1b.

Sistema de conexión de mangueiras a buques

Instalación terrestre:
2a.

Sistema de transporte para os produtos recibidos

2b.

Tanques de recepción de slops

2c.

Laboratorios para a análise do residuo desembarcado

Unidade de tratamento de augas contaminadas:

3.

3a.

Depósitos de regulación

3b.

Depuradores de augas de vertedura

3c.

Depósitos de observación de vertedura

3d.

Analizador fotométrico e sistema de rexistro de medicións en continuo

3e.

Instalacións de depuración do combustible xerado

No proceso de deslastre, FORESTAL DO ATLÁNTICO subministra o servizo de recepción
e tratamento de residuos, lodos de hidrocarburos, lastres contaminados, lavado de
tanques, etc.
As instalacións da Planta de servizo de recepción de residuos de hidrocarburos
compóñena tres áreas:
-

Recepción de slops e lavazas

-

Procesamento de produtos recuperados

-

Depuración de aguas residuais e vertedura ao mar
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Unidade de lastre sucio e de auga de lavado
Entre outras instalacións existen dous tanques para o tratamento de lastres sucios e
augas contaminadas procedentes dos buques.
Unidade de tratamiento de augas contaminadas:
Equipos:
-

4 tanques horizontales de 2,9 metros de diámetro e 9,3 metros de lonxitude,
calorifugados e con calefacción

-

10 tanques verticais de 2,04 metros de diámetro e 5,08 metros de altura, con
calefacción

-

Un tanque con axitador

-

Un decantador centrífugo

-

Dous separadores de filtros coalescentes, con rexistrador gráfico de ppm.

-

Piscina P1 de descarga ao mar

-

Piscina P2 de recepción de augas do separador, con concentracións menores
de 10 ppm

-

Piscina P3 de recepción de auga da primera decantación do separador

-

Piscina P4 de recepción de hidrocarburos do separador

-

Piscina P5 de augas contaminadas

-

Catro bombas

Proceso de fabricación de resinas
Recepción e almacenamento de metanol
A descarga de metanol ata os tanques, situados físicamente a unha distancia duns
300 metros do punto de descarga, realízase mediante as propias bombas do buque
cun caudal de 200 m3/h, a través dunha tubería aérea de 8” de diámetro nominal,
duns 430 metros de lonxitude. A unión entre o equipo de bombeo e a tubería de terra
faise por medio de mangueiras flexibles.
O metanol almacénase en 3 tanques de aceiro ao carbono, un de 3.000 m3 e dous de
3.200 m3, situados
aproximadamente.

no interior dun cubeto de 5.100 m3 de capacidade
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O almacenamento efectúase a presión atmosférica e temperatura ambiente.
Os tanques dispoñen de posta a terra, venteos naturais e válvulas de seguridade de
descarga á atmosfera.
A instalación eléctrica da área é antideflagrante.
Trasfega de metanol
O metanol apórtase ao proceso de obtención de formaldehído mediante unhas
bombas de trasfega situadas no propio cubeto de almacenamento de metanol. As
bombas son antideflagrantes, cun caudal nominal de 10 m3/h. a 49 m.c.a.
Fabricación de formaldehído
Trátase dun edificio aberto de estrutura de aceiro e cubertas incombustibles de 588
m2 de superficie.
Almacenamento de formaldehído
O formol (disolución de formaldehído en auga) é almacenado en tanques (dous de
500 m3, dous de 100 m3 e un de 50 m3) de aceiro inoxidable no interior dun cubeto,
compartido cun tanque de fenol de 50 m3 e dous tanques de 50 m3 de destilados de
metanol. O cubeto ten unha capacidade de 3.100 m3.
Trasfega de formaldehído
O formol é conducido á área de fabricación de resinas por medio de bombas cun
caudal nominal de 40 m3/h a 24 m.c.a.
O sistema de trasfega permite a recirculación e transvasamento de formol dun
tanque a outro.
O sistema está composto por 3 bombas, tuberías de 2” e 3” de diámetro nominal e
valvulería.
A tubería de saída das bombas está rutada a través dun rack aéreo compartido por
outras tuberías de proceso.
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Fabricación de resinas
A Planta de fabricación de resinas e colas está encostada á Planta destinada á
fabricación de formaldehído. Nela, está situada a sala de control de proceso,
transformadores, C.C.M., laboratorio, etc.
As resinas son arrefriadas e almacenadas a temperatura ambiente en oito tanques
destinados ao almacenamento de produto final: dous tanques de 2.200 m3, dous
tanques de 150 m3, dous tanques de 100 m3 e dous tanques de destilados de 50 m3.
Ademais destes tanques, a instalación dispón doutros tanques de proceso e
intermedios, destinados a auga doce, sosa cáustica, ácido fórmico, fenol, etc.
Como instalacións auxiliares disponse de calderas, compresores, bombas, etc.
Proceso de fabricación de papel melaminado (IMEGASA)
Entre outras instalacións contan con fornos continuos.
PROCESOS
Na Planta de FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. e IMEGASA, realízanse varios procesos
que se describen a continuación.
Proceso de recepción, almacenamento e distribución de graneles líquidos
As operacións realizadas nas instalacións cos graneles líquidos limítanse, case
exclusivamente, á recepción e almacenamento en tanques de superficie, para a súa
posterior venda e distribución, non intervindo en operacións de fabricación.
Os produtos manipulados nas instalacións son: metanol, gasóleo e fuel-oil.
Todos estes produtos teñen como compoñente básico unha mestura de hidrocarburos
alifáticos, cicloalifáticos e aromáticos obtida en diferentes fraccións da destilación
do petróleo.
As fraccións de destilado de cada un deles varía desde C10-C20 para o gasóleo ou
fuel-oil, como produtos máis pesados.
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Aplicacións
A relación de substancias e/ou produtos clasificados e as súas principais aplicacións
son as seguintes:


Metanol: materia prima utilizada para a posterior fabricación de formaldehído



Gasóleo: combustible de automoción para uso en motores rápidos por
compresión (Diesel) e como combustibles en calefaccións domésticas e
pequenas instalacións térmicas. Non sofren transformación algunha xa que
recepcionánse, almacénanse e posteriormente cárganse en camións cisterna
para a súa distribución aos usuarios



Fuel-oil: aceite combustible para uso en instalacións térmicas (caldeiras,
xeralmente de vapor, fornos,...) e en motores Diesel lentos, ben sos ou
mesturados con gasóleos (motores mariños). Non sofren transformación
algunha xa que recepcionánse, almacénanse e posteriormente cárganse en
camións cisterna para a súa distribución aos usuarios



Formaldehído: é un produto intermedio que se obtén do metanol, e
posteriormente utilízase para a fabricación de resinas



Fenol: utilízase como materia prima para a fabricación de resinas

Operacións en Planta
Recepción de produtos
O proceso de recepción de hidrocarburos realízase nas instalacións marítimas da
empresa.
Desde a plataforma central de atraque do pantalán, elévase unha torre que é
utilizada para acceder ao buque desde calquera dos seus catro plataformas e para
conectar as mangueiras que unen o buque coas instalacións terrestres.
O enchido dos tanques de graneles líquidos realízase desde o pantalán por
mangueiras de descarga e tuberías, utilizando os medios de bombeo dos buques
(máximo 5 kg/cm2).
Do mesmo xeito, FORESTAL DO ATLÁNTICO dispón de mangueiras de carga e descarga
(descritas en apartado anterior).
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Almacenamento
O almacenamento destes produtos realízase en tanques de aceiro ao carbono,
situados no interior de cubetos. As características dos mesmos especificáronse
anteriormente.
Trasfega e carga de camións cisterna
A trasfega desde os tanques ata o cargadoiro de camións realízase mediante tres
bombas centrífugas.
O sistema de tuberías está formado por dous tramos:


O tramo comprendido entre os tanques ata a aspiración das bombas de
trasfega. As tuberías destínanse á trasfega de gasóleo



O tramo que parte desde as bombas ata o cargadoiro de camións. As tuberías
destínanse á trasfega de gasóleo

O cargadoiro de camións con produtos petrolíferos da clase C, consta de dous illotes
e tres rúas de carga, para subministración de gasóleos.
O cargadoiro de camións está atendido continuamente por tres persoas, encargadas
da identificación do cliente e da cantidade e tipos de combustibles a cargar. Estes
datos prográmanse e envíanse ao cargadoiro, xunto coa rúa e bomba de carga. A
carga realízase de forma automática: unha vez que o camión está parado na rúa
prevista, conéctanse as mangueiras de carga. Posteriormente, confírmanse as
cantidades e tipos de produtos previamente seleccionados e, para rematar,
conéctanse as seguridades da toma de terra e antirrebose.
Todas as conexións das mangueiras de carga e desgaseos realízanas os condutores das
cisternas, actuando os operarios de FORESTAL DO ATLÁNTICO como supervisores das
operacións anteriormente mencionadas.
Proceso de deslastre e regasificado de buques
A materia deste proceso é o residuo líquido procedente da limpeza dos tanques dos
buques. O proceso realízase no buque antes da entrada nos estaleiros, por
prescripción legal, para cumprir cos requisitos de seguridade e salubridade, para
realizar inspeccións rutineiras ou para cambiar de flete con produtos incompatibles,
para o que se dispón dunha planta de xestión de tratamento total de residuos
MARPOL, slops tipo A, B, e C.
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O proceso de deslastre subminístrase o servizo de recepción e tratamento de
residuos, lodos de hidrocarburos, lastres contaminados, lavado de tanques, etc.
Os residuos están formados por unha mestura de diferentes produtos acumulados en
forma de residuos nos tanques e auga de mar empregada na limpeza.
Clases de residuos
Dentro da variedade con que se presentan, distínguense tres tipos de residuos
MARPOL:


Categoría A: Residuos e auga de lastre contaminada con petróleo cru



Categoría B: Residuos e auga de lastre contaminada con produtos petrolíferos
que non sexan petróleo cru nin a súa densidade superior a un



Categoría C: Residuos e mesturas oleosas procedentes das sentinas das
cámaras de máquinas ou dos equipos de depuración de combustibles e aceites
dos motores dos buques

A cantidade de cru que queda a bordo, repartido entre as bombas, as tuberías, o
fondo dos tanques e sedimentos adheridos ás estruturas recupérase nuns pequenos
tanques do buque que, xunto coas augas de lavado, constitúen os “slops”.
Descrición do proceso
No proceso de deslastre, FORESTAL DO ATLÁNTICO subministra o servizo de recepción
e tratamento de residuos, lodos de hidrocarburos, lastres contaminados, lavado de
tanques, etc.
Unidade de lastre sucio e auga de lavado
Nesta unidade recíbense e trátanse en dous tanques os lastres sucios e as augas
contaminadas procedentes dos buques.
Un dos tanques utilízase para a recepción ata o seu enchido de lastres, mentres que
o outro se atopa en período de quentamento, sedimentación, etc.
Os produtos presentan unha grande cantidade de auga con relación ao cru.
Nos tanques os aceites sepáranse da auga mediante a axuda dos serpentines de
calefacción, aumentando a temperatura ata os 38ºC, podendo alcanzarse maiores
temperaturas.
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Finalizado o quentamento da auga, iníciase un segundo período de completo reposo,
destinado a proporcionar a separación aceite/emulsión/auga. Este período dura de
18 a 24 horas, quedando separados os residuos de hidrocarburos en distintas
fraccións, distribuídos como segue:
-

Os crus flotantes na parte alta do tanque

-

As emulsións na parte intermedia

-

As augas contaminadas na parte baixa

-

Os lodos asentados na base do tanque

O terceiro período realízase en dúas fases, unha de recolleita de aceite flotante a
través do “funil de recolleita”, unido solidariamente ao teito flotante do tanque, e
que descarga por gravidade a un tanque de drenaxe de aceite.
Por a toma superior, ríxidamente unida ao teito do tanque, extráese a parte de
menor densidade de hidrocarburos, que é a fracción máis lixeira e con menor contido
en auga.
Igualmente, por a toma inferior extráese a auga con menor contido en hidrocarburos.
Os niveis intermedios conteñen maior porcentaxe de hidrocarburos en auga.
A través dos tomamostras pódese decidir cando a auga ten un nivel de hidrocarburos
excesivo para ser enviado á depuradora.
As superficies de separación destes compoñentes, poden determinarse usando as
billas de proba distribuídas na altura do tanque e así clasificar e calcular a cantidade
de cru flotante ou de emulsións que se pode extraer a través do tubo oscilante,
reservando tan só a auga decantada para novas recepcións, facilitando así
separacións subseguintes.
Se as cantidades das augas contaminadas no tanque resultan moi elevadas, pódese
sacar por gravidade a cantidade convida, usando o tubo de decantación cara a un
depósito de augas contaminadas, onde á vez que se controla a súa natureza,
sométeselles a unha segunda separación gravimétrica antes de ser bombeadas aos
tanques de lastre onde se almacenan para envialas finalmente á área de depuración
e vertedura ao mar.
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Unidade de tratamento de augas contaminadas
Esta unidade procesa as augas contaminadas procedentes dos procesos de
decantación antes da súa posterior vertedura ao mar.
A unidade de depuración está composta por unha piscina P5 que recibe o produto do
tanque que está en decantación. Está comunicada coa piscina P3 a través dunhas
aberturas existentes na parte baixa das piscinas para evitar que bolsas de slops
emulsionadas con auga poidan pasar con facilidade cara á piscina P3.
Desde esta, aliméntase un separador de filtros coalescentes cun control continuo de
ppm. Cando detecta máis de 10 ppm., xera unha alarma e pecha a válvula de
descarga cara á piscina P2, recirculando o produto cara á piscina P3, ata que o
monitor rexistra valores menores de 10 ppm. A piscina P2 comunícase coa piscina P1
a través de aberturas na parte baixa. A piscina P1 descarga ao mar por gravidade.
Na parte alta do labirinto do separador vai montado un control de conductividade
para detectar a cantidade de slops acumulados. Cando esta é a suficiente para a
bomba de succión, pecha as válvulas de solenoide de descarga e recirculación cara á
piscina P2, e abre unha válvula que permite a entrada de auga do separador
empuxando a masa de slops que está situada na parte superior do separador cara á
piscina P4, ata que a auga fresca chega á altura do detector de conductividade,
realizando desta forma unha limpeza dos filtros coalescentes e do labirinto do
separador, reiniciando o ciclo de separación.
Proceso de fabricación de resinas
O proceso de fabricación de resinas consta das seguintes fases:
Recepción e almacenamento de metanol
O metanol (materia prima) transpórtase ata as instalacións de FORESTAL DO
ATLÁNTICO en buques.
A descarga de metanol ata os tanques, situados físicamente a unha distancia duns
300 metros do punto de descarga, realízase mediante as propias bombas do buque
cun caudal de 200 m3/h, a través dunha tubería aérea de 8” de diámetro nominal,
duns 430 metros de lonxitude. A unión entre o equipo de bombeo e a tubería de terra
faise por medio de mangueiras flexibles.
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O metanol almacénase en 3 tanques de aceiro ao carbono, un de 3.000 m3 e dous de
3.200 m3, situados no interior dun cubeto de 5.100 m3 de capacidade
aproximadamente.
O almacenamento efectúase a presión atmosférica e temperatura ambiente.
Trasfega de metanol
O metanol apórtase ao proceso de obtención de formaldehído mediante unhas
bombas de trasfega situadas no propio cubeto de almacenamento de metanol.
Proceso de obtención do formaldehido
O metanol é enviado ao lugar de fabricación de formaldehído.
O proceso comeza coa mestura, no evaporador, de metanol con vapor de auga e aire.
No evaporador, cuxa capacidade é de 10 m3, o metanol é quentado e pasado a estado
gaseoso, mesturado co osíxeno do aire e arrastrado pola corrente de gases cara ao
reactor. O sistema de control mide e supervisa de modo continuo o caudal de
metanol que é aportado ao proceso, de modo automático e seguindo o punto de
consigna establecido polo operador. Este sistema inclúe mecanismos de alarma e
seguridade que avisan en caso de calquera anomalía e detén o fluxo de metanol
automáticamente.
Á saída do evaporador existe unha mestura de metanol e aire que está por encima do
límite superior de inflamabilidade, a unha presión de 1,4 bar e temperatura de 65ºC.
A mestura pasa a un reactor de 10 m3 de capacidade mediante unha tubería de
conexión de 12” de diámetro nominal. O reactor dispón de discos de ruptura por
sobrepresións e instrumentación de seguridade.
No reactor, en presenza dun catalizador, prodúcese a reacción, xerando
formaldehído e auga. O proceso é exotérmico e transcorre a unha presión próxima a
1,4 bar e temperatura de 600 a 650 ºC. A calor xerada no proceso é eliminada por un
axente térmico.
A corrente de gases pasa posteriormente por dúas columnas (de preabsorción e de
absorción) onde os gases de formaldehído son absorbidos pola auga, obténdose unha
disolución de formaldehído en auga en concentracións de ata un 55%, que
posteriormente almacénase.
A calor latente dos gases e a de disolución é eliminada por cambiadores de calor con
auga de refrixeración.
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O produto é bombeado posteriormente a través dunha tubería de 2” ata os tanques
de almacenamento.
A

continuación

indícase,

esquemáticamente,

o

proceso

de

formación

de

formaldehído:

PROCESO

FABRICACIÓN DE FORMALDEHÍDO
Metanol

SUBSTANCIAS

Vapor de auga
Aire
Mestura en evaporador das substancias

OPERACIÓNS

Proceso exotérmico en reactor (1,4 bar; 600-650 ºC)

BASICAS DO

Preabsorción

PROCESO

Absorción
Refrixeración de gases
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DIAGRAMA DE BLOQUES DO PROCESO

METANOL

VAPOR DE AUGA

AIRE

EVAPORADOR

ALARMA AUTOMÁTICA
METANOL
+
OSÍXENO

MEDICIÓN DE CAUDAL
REACTOR
(Catalizador)

FORMALDEHÍDO
+
AUGA

PREABSORCIÓN
E
ABSORCIÓN

ALMACENAMENTO
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Almacenamento de formaldehído
O formol (disolución de formaldehído en auga) é almacenado en tanques (dous de
500 m3, dous de 100 m3 e un de 50 m3) de aceiro inoxidable no interior dun cubeto,
compartido cun tanque de fenol de 50 m3 e dous tanques de 50 m3 de destilados de
metanol. O cubeto ten unha capacidade de 3.100 m3.
Trasfega de formaldehído
O formol é conducido á área de fabricación de resinas por medio de bombas, el
sistema de trasfega permite a recirculación e transvasamento de formol dun tanque a
outro.
A tubería de saída das bombas está rutada a través dun rack aéreo compartido por
outras tuberías de proceso.
Fabricación de resinas
As resinas obtéñense por un proceso discontinuo que se leva a cabo en reactores tipo
“batch”. Estas resinas empréganse como adhesivos na industria da madeira para
fabricación de taboleiros aglomerados, de fibras, contrachapados, impregnacións de
papel, etc.
A reacción consiste nunha policondensación do formaldehído con urea, melamina ou
fenol que produce polímeros termoendurecibles en suspensión acuosa.
Para a súa aplicación utilízase xeralmente un axente endurecedor e elevadas
temperaturas e presións, de modo que a reacción de policondensación continúe coa
reticulación dos polímeros ata a súa xelificación.
O proceso de fabricación de colas ten lugar nun reactor provisto de entradas para as
materias primas e aditivos, un sistema de descarga do produto acabado, un axitador,
un condensador de vapores, que é xeralmente un cambiador de calor de haz tubular,
serpentines, cámara para quentamento e refrixeración, sistema de toma de mostras
e instrumentación para medir as principais variables do proceso (cantidade de
materia prima, temperatura, presión, pH, etc.).
O proceso comeza coa carga de formaldehído no reactor. A continuación, e tras os
axustes necesarios de pH e temperatura, introdúcense as outras materias primas,
reaccionando por axitación e dando lugar aos polímeros.
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O grao de condensación da masa reaccionante determínase a través de propiedades
macroscópicas, tales como a viscosidade ou a tolerancia á auga de mostras que se
extraen do reactor.
Cando o grao de condensación é o requirido, detense a reacción por arrefriamento e
axuste do pH.
Os aditivos que se empregan para axustar o pH son normalmente ácido fórmico e
hidróxido sódico, ambos en disolución acuosa.
Terminada a reacción, adóitase efectuar unha destilación, co fin de eliminar auga e
axustar o contido en sólidos da resina á demanda dos clientes. Este proceso pode ter
lugar no mesmo reactor ou noutro recipiente provisto de elementos de calefacción e
condensación.
Concluído o proceso, as resinas son arrefriadas e almacenadas a temperatura
ambiente en oito tanques destinados ao almacenamento de produto final: dous
tanques de 2.200 m3, dous tanques de 150 m3, dous tanques de 100 m3 e dous
tanques de destilados de 50 m3.
Ademais destes tanques, a instalación dispón doutros tanques de proceso e
intermedios, destinados a auga doce, sosa cáustica, ácido fórmico, fenol, etc.
Proceso de fabricación de papel melaminado (IMEGASA)
O proceso é moi simple e pódese aproximar ás seguintes fases:
1. Pártese de bobinas de papel virxe. Este papel vaise desembobinando e é
guiado por unha serie de rolos cara a un primeiro baño de resina
2. Nunha segunda etapa procédese a un secado nuns fornos continuos
3. Procédese a un segundo baño de resina
4. De novo o papel pasa por outros fornos continuos
5. Na penúltima etapa o papel é arrefriado por contacto directo cuns rolos
refrixerados interiormente con auga a baixa temperatura
6. Finalmente o papel é cortado en láminas dunha lonxitude determinada e estas
láminas son colocadas en palets para o seu posterior almacenamento e venda
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Subministracións do establecemento
Subministracións externas
Eléctrico
A enerxía eléctrica é subministrada por Unión Fenosa e recíbese nas instalacións a
través dunha liña de alta tensión de 132 kilovoltios.
Auga
A subministración de auga doce realízase a través da rede municipal de augas, á súa
chegada ás instalacións é almacenada nun tanque de 2.000 m3 que garante, en caso
de fallar a subministración externa, unha autonomía de 8 días aproximadamente.
Coa nova ampliación instaláronse dúas novas tuberías de subministración de auga
entre a rede existente e a estrutura de descarga; unha de auga doce e outra de auga
contra incendios.
Outras substancias líquidas ou sólidas ou gases
Coa nova ampliación instalarase unha nova tubería de subministración de aire entre a
rede existente e a estrutura de descarga.
Subministracións internas
Subministración de combustible a operacións
Para a alimentación das caldeiras disponse dun tanque de fuel-oil de 50.000 litros e
dous de gasóleo de 10.000 e 42.000 litros.
Rede eléctrica
A distribución de enerxía eléctrica realízase desde o centro de transformación a toda
a instalación a través de canalizacións subterráneas e bandexas aéreas. Ademais
disponse dunha planta de coxeración cunha potencia de 24,5 megavatios.
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Rede eléctrica de emerxencia
Toda a rede eléctrica de emerxencia atópase conectada a tres fontes de enerxía:


Enerxía eléctrica externa



Enerxía eléctrica subministrada pola planta de coxeración



Enerxía eléctrica subministrada por un grupo electróxeno de 400 kva

Estes tres sistemas garanten unha subministración continua e constante de enerxía
eléctrica ao alumado.
Auga
Disponse de subministración de auga doce en todas as instalacións e de auga de mar
para refrixeración dos tanques (2.250 m3/h) e de toda a instalación contra incendios,
o que garante unha fonte inagotable de auga de extinción.
Sistema de comunicacións


Rede interna de megafonía



Rede interna de telefonía fixa



Rede de telefonía móbil



Trece walky-talkies portátiles

Aire de instrumentación
Disponse de dous grupos compresores en terminal de 1.620 m3/h e 240 m3/h, dous na
planta de colas de 570 m3/h e 216 m3/h, un na planta de coxeración de 144 m3/h.
Coa nova ampliación instalouse unha nova tubería de subministración de aire entre a
rede existente e a estrutura de descarga.
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Descrición e movemento anual de materias primas e produtos
O movemento anual é moi variable, dependendo da actividade dos estaleiros e das
necesidades do mercado, sendo para o ano 2.011 de:

PRODUTO

Nº BARCOS

TONELADAS

METANOL

17

83.381

GASOLEO

0

0

FUEL

8

223.326

SLOPS

5

1.314

BIODIESEL

0

0

PEE COMPLEXO INDUSTRIAL PUNTA PROMONTOIRO

Páxina 46 de 130

2.1.3. Produtos e Substancias
2.1.3.1. REGANOSA
A instalación está afectada polas disposicións do RD 1254/99 en función das
substancias que se indican a continuación (e polo tanto, son aquelas susceptibles de
xerar accidentes graves):

Substancia

Utilización

Clasificada
Gas Natural

Almacenamento en

Licuado

tanques

THT

Odorización

Clasificación RD
1254/1999

Cantidade
Limiar Art. 9
(toneladas)

Cantidade
máxima

Gases licuados
extremadamente

200

135.000 Tm

50.000

19,9 m³

2.500

16,9 m³

inflamables
Líquido moi
inflamable
Produtos

Gasóleo

Subministración

derivados do
petróleo

Táboa 2.- Produtos e substancias REGANOSA

(*)As cantidades de THT e de Gasóleo presentes na instalación, non alcanzan a cantidade
limiar establecida no Artigo 9.

Características mecánicas dos depósitos de almacenamento de substancias ou
produtos clasificados.
Existen dous tanques de almacenamento de GNL, cada un deles de contención total e
crioxénicos de acordo coas descricións da norma UNE – EN 1473, sendo este o nivel de
seguridade máis elevado que se pode aplicar.
O deseño de contención total consiste nun dobre tanque, nos cales tanto o tanque
interior como o exterior ou envolvente son capaces de conter o líquido refrixerado
almacenado, así como, os vapores xerados. O recipiente primario contén o líquido
refrixerado en condicións de traballo normais. O teito exterior vai soportado polo
recipiente secundario. O recipiente secundario é capaz de reter tanto o líquido
refrixerado, como de controlar o venteo do vapor resultante das fugas de produto.
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As características principais dos depósitos de GNL son as seguintes:
−

Capacidade nominal:

150.000 m3

−

Presión de deseño:

290 mbar

−

Presión de servizo:

100 a 250 mbar

−

Taxa de vaporización:

0,05% ao día, en base a CH4 puro

−

Material do recipiente exterior:

Formigón armado e pretensado

−

Material do recipiente interior:

Aceiro 9% de Nin

−

Caudal máximo de baleirado:

480 t/h

Os tanques dispoñen de instrumentos de medición e control da presión, nivel e
temperatura. Adicionalmente, contan con válvulas de seguridade, con descarga á
atmosfera, de válvulas seccionadoras de accionamento a distancia, tanto na liña de
enchido como na de baleirado e válvulas rompedoras sen carga.
Disponse dun depósito de 20 m3 para almacenar a substancia odorizante (THT), en
estado líquido. Dita substancia emprégase para a odorización do gas natural, para
facilitar a detección olfativa de eventuais fugas. A substancia odorizante,
almacenarase nun tanque cilíndrico de disposición horizontal a presión atmosférica, e
localizado nun cubeto propio.
O gasóleo, empregado como combustible para o xerador de emerxencia e a bomba
contra incendios, almacénase en dous depósitos distintos situados nas áreas de
almacenamento de cada un dos equipos (de 15 m3 e 4,4 m3, respectivamente).
En forma de táboa resumen preséntanse os depósitos existentes na Planta de
REGANOSA en que intervén o GNL e THT. No caso do gasóleo, ao tratarse dunha
substancia empregada únicamente en caso de emerxencia e almacenada en
recipientes que non inclúen maiores riscos aos asociados ás outras substancias
clasificadas, non se detallou esta información.
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Tanque

Características

3

Capacidade (m )

Produto

150.000

GNL

150.000

GNL

20

THT

Tanque de contención
T-211

total con cuberta
exterior de formigón
Tanque de contención

T-221

total con cuberta
exterior de formigón
Tanque metálico de

V770

aceiro inoxidable,
cilíndrico horizontal
V770

Táboa 3.- Depósitos REGANOSA

Descrición dos cubetos
Dadas as características de deseño dos tanques de almacenamento de GNL, non se
dispón de cubetos de retención.
Si existe un cubeto de retención específico para as instalacións do odorizante. Este
tanque, xunto co tanque auxiliar V771 e as bombas de inxección do odorizante
(P772A e P772B), atópanse localizados nun cubeto propio de 352 m².
O tanque de subministración de gasóleo da bomba contra incendios atópase situado
sobre un cubeto de retención fabricado en formigón e con capacidade para o volume
total do depósito. O tanque de subministración ao xerador de emerxencia atópase
enterrado e circundado por un cubeto de retención.
Bandexas de canalizacións e conducións de fluídos, propias da Planta ou de
interconexión con outras
As características das principais conducións de fluídos de GNL, substancia perigosa
presente nas instalacións de REGANOSA, preséntanse en Anexo 5.
Sismicidade considerada no deseño de cada unha das instalacións
De acordo coa lexislación vixente no momento do deseño das instalacións (NCSE-02),
todas estas están sometidas á Norma Sismorresistente, que establece as cargas e os
danos a considerar nas estruturas en caso de sismo ou terremoto.
Preséntanse a continuación os valores sísmicos representativos da zona:
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Intensidade de terremotos: 7,5 MSK




Área de tanques: 0,07 g (OBE) 0,16 g (SSE)
Área de proceso: ata 0,10 g (OBE) ata 0,21 g (SSE)

Os datos aquí presentados correspóndense con estudos específicos realizados por
REGANOSA da zona de situación da Planta. Concretamente en:


Estudo de perigosidade sísmica para as instalacións de GNL na Planta de
regasificación de Mugardos, A Coruña (2002)



Estudo de resposta dinámica local do terreo na Planta de regasificación de
Mugardos, A Coruña (2001)
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2.1.3.2. FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
A instalación está afectada polas disposicións do RD 1254/99 en función das
substancias que se indican a continuación (e polo tanto, son aquelas susceptibles de
xerar accidentes graves):

Substancia

Utilización

Clasificada
Metanol

Fenol

Produto
Intermedio
Materia Prima

Gasóleo

Produto

Cantidade

Limiar Art. 9

máxima

(toneladas)

(toneladas)

Metanol

5.000

15.565

Tóxica

200

1.326

Tóxica

200

125

25.000

247.030

1254/1999

Materia Prima

Formol (ao 37%)

Cantidade

Clasificación RD

Produtos derivados do
petróleo:
a) Gasolinas e naftas
b) Querosenos (incluídos
carburorreactores)

c) Gasóleos (incluídos
gasóleos automoción,
de calefacción e
Fuel
Produto
compoñentes usados en
mesturas de gasóleos
comerciais).
Táboa 4.- Produtos e substancias FORESTAL DO ATLÁNTICO

(*) A cantidade de substancia Fenol presente na instalación, non alcanza a cantidade limiar
establecida no Artigo 9.

Características mecánicas dos depósitos de almacenamento de substancias ou
produtos clasificados.
O almacenamento destes produtos realízase en tanques de aceiro ao carbono,
situados no interior de cubetos, cun nivel de enchido do 95%.
O almacenamento nos tanques realízase a presión atmosférica e temperatura
ambiente, salvo no caso do fuel-oil, que se realiza a unha temperatura comprendida
entre 50 e 80ºC.
O parque de almacenamento de FORESTAL DO ATLÁNTICO compóñeno os seguintes
tanques:
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Tanque

Tipo Teito

Capacidade (m³)

Produto

601

Fixo

500

Cola

602

Fixo

150

Cola

603

Fixo

150

Cola

604

Fixo

100

Cola

605

Fixo

100

Cola

606

Fixo

50

Cola

607

Fixo

50

Cola

608

Fixo

1.000

Cola

609

Fixo

1.000

Cola

610

Fixo

2.200

Cola

611

Fixo

2.200

Cola

612

Fixo

50

Cola

614

Fixo

250

Cola

701

Fixo

500

Formol

702

Fixo

500

Formol

703

Fixo

100

Formol

704

Fixo

100

Formol

705

Fixo

50

Alcohol Furfurílico

706

Fixo

50

Fenol

707

Fixo

50

Fenol

708

Fixo

68

Fenol

301

Fixo

15

Sosa

302

Fixo

15

Sosa

303

Fixo

10

Amoníaco

201

Fixo

50.000

Fuel

202

Fixo pantalla flotante

35.000

Gasóleo/Fuel

203

Fixo

35.000

Fuel

204

Fixo

35.000

Fuel

205

Fixo

35.000

Fuel

901

Fixo

3.000

Fuel

902

Fixo

3.000

Fuel

905

Flotante

3.000

Metanol
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Tanque

Tipo Teito

Capacidade (m³)

Produto

906

Fixo

10.149

Fuel

CHE-1

Fixo pantalla flotante

3.200

Metanol

CHE-2

Flotante

3.200

Metanol

TM-1

Fixo pantalla flotante

7.000

Metanol

TN-1

Flotante

3.200

Gasóleo/Fuel

TN-2

Flotante

3.200

Slop

TN-3

Flotante

3.200

Slop

TN-4

Flotante

3.200

Gasóleo/Fuel

TL-1

Fixo

10.000

Fuel

TL-2

Fixo

10.000

Fuel

TL-3

Fixo

7.000

Fuel

TS-2

Flotante

1.800

Slop

TS-3

Fixo

5.000

Fuel

TS-4

Flotante

5.000

Fuel

TS-5

Flotante

5.000

Slop

C-2

Fixo

500

Fuel

C-3

Fixo

500

Slop

C-4

Fixo

500

Slop

C-5

Fixo

1.500

Fuel

C-6

Fixo

1.000

Fuel

903

Fixo

100

Metanol

Táboa 5.- Depósitos FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.

Descrición dos cubetos.
O cubeto principal de hidrocarburos é de forma irregular e construído en dous niveis.
A contención das terras da zona alta, está soportada por un muro de formigón
armado. O pechado perimetral do cubeto está formado por un muro de formigón
armado nunha das súas frontes e por un noiro natural na outra fronte. A superficie do
cubeto é de 5.240 m2 e a altura mínima do muro de contención é de 2,1 metros, o
que proporciona un volume duns 11.000 m3.
O segundo cubeto ten unha superficie de 2.300 m2 e a altura do muro de contención é
de 2,1 metros, o que proporciona un volume aproximado de 4.800 m3.
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Cubeto 900

901, 902, 903,
905
3

Vol.Tot.(m )
Capacidade
tanques
Capacidade do
cubeto
Capacidade
necesaria

Cubeto C5-C6

Cubeto I

Cubeto II

C2, C3, C4, TS2, TS3, TS4,

C5, C6

TS5, TN4, TL1, TL2, TL3,
3

Vol.Tot.(m )

TN1, TN2, TN3,
CHE1, CHE2, TM1,
906

3

Vol.Tot.(m )

3

32.000 m

3

10.752 m

3

10.000 m

Vol.Tot.(m )

8.700 m

3

2.400 m

3

48.100 m

4.646 m

3

1.810 m

3

17.880 m

3.000 m

3

1.500 m

3

14.430 m

Cubeto (Formol)

701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 101, 102

3

Vol.Tot.(m )

3

3

1.450 m

3

3

3.722 m

3

3

500 m

Táboa 6.- Capacidades de tanques e cubetos FORESTAL DO ATLÁNTICO

Rack de tuberías
As características do rack de tuberías preséntanse en Anexo 5.
Sismicidade considerada no deseño de cada unha das instalacións
De acordo coa lexislación vixente no momento do deseño das instalacións (NCSE-02),
todas estas están sometidas á Norma Sismorresistente, que establece as cargas e os
danos a considerar nas estruturas en caso de sismo ou terremoto.
O valor da aceleración sísmica básica do termo municipal de Mugardos é inferior a
0,04 g.
2.1.4. Medios e instalacións de protección
A continuación detállanse os medios e instalacións de protección cos que contan na
Planta de REGANOSA e na Planta de FORESTAL DO ATLÁNTICO e IMEGASA. Preséntase
un listado xeral, para máis detalle consultar os Plans de Autoprotección de cada unha
das instalacións.
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3

REGANOSA
Os medios de prevención e protección existentes son os seguintes:




Sistema de detección de riscos
-

Detectores de gas
Detectores “Open path”

-

Detectores de frío

-

Detección de fumes
Detección de chama

Instalacións fixas de extinción
- Sistema de auga contra incendios
- Hidrantes e monitores
- Sistemas de diluvio e pulverización de auga
- Cortinas de auga
- Bocas de incendio equipadas
- Xeración de escuma
- Extinción de incendios de GNL con po seco
- Extinción de incendios por axente gaseoso

FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA
Os medios de loita contra incendios que existen nas instalacións son:




Instalacións fixas de extinción
Extintores portátiles
Bocas de incendio equipadas
-

Hidrantes exteriores
Rede xeral de auga contra incendios

-

Sistema de protección con escuma

Sprinklers
Instalacións de detección e alarma
- Sistema de detección e extinción automática en tanques da serie 200
Pulsadores de emerxencia
Sirenas de emerxencia xeral



Instalacións de protección
Sistema de refrixeración de tanques
- Canóns de auga e/ou escuma distribuídos en distintas zonas da
instalación
- 304 metros de barreiras flotantes (booms) para conter os posibles
derrames de hidrocarburos
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-

1 lancha para despregar as barreiras flotantes (booms)

-

2 skimmer para recolleita dos posibles derrames de hidrocarburos

Todos os compoñentes da instalación de protección contra incendios instalada,
cumprirán co Reglamento de Instalacións de Protección Contra Incendios e as Normas
UNE aplicables.
Contan con vías de evacuación.
Brigada de Intervención
O organigrama da mesma é o seguinte:
Titular: Xefe de Terminal ou Xefe de Produción (en función de onde se produza
a emerxencia).
Suplente*: Xefe de Quenda ou Xefe da área da zona máis afectada.
Ubicación: Centro de Control Avanzado.
Misión: Mando e coordinación de todas as accións de resposta directa á
situación de emerxencia, incluíndo os medios humanos e materiais.


Brigada de Intervención (B.I.).
Responsable*: Xefe de Quenda ou Xefe da área da zona afectada.
Integrantes*: Persoal da área afectada pertencente á Brigada de Intervención.
Ubicación: Centro de Control Avanzado.
Misión: Son os responsables de realizar as primeiras actuacións de extinción cos
medios materiais ao seu alcance (extintores, hidrantes, canóns,...) así como
realizar todas as accións para confinar a emerxencia e impedir a súa extensión
a outras zonas da Planta (corte de subministración eléctrica e equipos, parada
de operacións, etc.).

*Dependendo da área no que se produza a emerxencia



Brigada de Intervención de Apoio (B.A.).
Titular*: Director de Seguridade, Saúde e Medio Ambiente/Xefe de Mantemento
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Suplente: Técnicos de seguridade
Integrantes*: Persoal presente na instalación pertencente á Brigada de
Intervención.
Ubicación: Centro de Control Avanzado.
Misión: Son os responsables de facer fronte á emerxencia utilizando os medios
adecuados para previr e combater o accidente que provoque a activación do
Plan de Emerxencia. Apoio á Brigada de Intervención Directa.
* Dependendo da área onde se produza a emerxencia.

Servizo de Vixilancia e Control de Accesos
REGANOSA
Os puntos de acceso de entrada á zona da Planta están controlados por barreiras
automáticas para persoas e vehículos. Existe un segundo acceso para permitir a
entrada dos vehículos de extinción de incendios e de emerxencia, utilizándose como
vías de escape.
No control de acceso supervísase a entrada á Planta, disponse de información sobre o
persoal presente no emprazamento e compróbase o nivel de autorización.
Sistema anti intrusión:
A Planta está rodeada por un dobre valado. Instalouse un sistema de vixilancia con
equipamento de última tecnoloxía para evitar a intrusión de persoas non autorizadas.
O sistema conta con detectores IR, microondas e cables microfónicos.
Sistema de TV en circuíto pechado (CCTV):
Existe un sistema de cámaras de TV para controlar a zona do proceso, os edificios, o
valado perimetral e as entradas ao recinto industrial.
As cámaras de TV para control do proceso están situadas na plataforma de cada
tanque, na zona de proceso (zona de compresores) e na zona de atraque. As
pantallas deste sistema, están instaladas na sala de control principal. As cámaras
usadas para control de acceso e vixilancia só terán as pantallas pertinentes á súa
función situadas no posto de control PC2 e na sala de control principal.
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FORESTAL DO ATLÁNTICO E IMEGASA
Nas instalacións de FORESTAL DO ATLÁNTICO E IMEGASA, disponse dun servizo de
vixilancia 24 horas formado por tres vixiantes de seguridade, un deles permanece no
control de acceso ás instalacións, os outros realizan roldas periódicas por toda a
instalación cun sistema de control por puntos (pato). Realizan un mínimo de sete
roldas establecidas polo Director de Seguridade.
Ademais disponse de protocolos específicos de control de acceso ás instalacións para
persoal propio, contratistas e visitas.
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2.1.5. Organización da empresa
REGANOSA
Persoal de Xornada
Sector

Persoal

Horario

Administración

20

7h a 15h

Seguridade e Ambiente

4

7h a 15h

Mantemento

10

7h a 15h
7h a 15h (3 persoas)

Operación

32

Quendas 24 horas ao día
(29 persoas)

TOTAL

66

A explotación da Planta prodúcese durante todo o ano, existindo paradas previstas e
controladas dedicadas ao mantemento das instalacións.
A xornada laboral é de 7 a 15 horas, de luns a venres. Para levar a cabo as tarefas de
operación da Planta, organízase un sistema de quendas para cubrir o resto de horas
(xefes correspondentes e operadores).
FORESTAL DO ATLÁNTICO E IMEGASA
A plantilla total en FORESTAL DO ATLÁNTICO e IMEGASA está distribuída do seguinte
xeito:
Plantilla total por quendas de traballo

Persoal

Plantilla total

82

Plantilla en xornada normal

72

Plantilla fóra de xornada normal

10

Plantilla sábados tarde, domingos e festivos

4
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Plantilla total por quendas de traballo

Persoal

Plantilla mínima presente

4

Plantilla máxima presente

60

Áreas

Xornada Normal

Terminal Tanques

Fóra de Xornada
Normal
0

Terminal Pantalán
7
Terminal Cargadoiros
Terminal Marpol
Planta de Colas

9

4

Planta de Coxeración

1

--

Oficinas

14

--

Servizos Auxiliares

4

6

Laboratorio

2

--

Outros

4

--

26

5

FORESTAL DO ATLÁNTICO

IMEGASA

Outros usuarios do centro son:
Servizo de Coxeración: 1 persoa en planta de coxeración
Servizo de Telefonía e Básculas: 2 persoas, telefonistas
Servizo de Limpeza: 2 persoas, limpeza
Servizo Terminal e Colas: 6 persoas de mantemento
Seguridade Privada: 9 vixiantes
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O persoal distribúese do seguinte xeito:
FORESTAL Terminal
2 quendas ao día (06:00 a 14:00, de 14:00 a 22:00h) de dúas persoas de luns a sábado
ao mediodía.
FORESTAL Oficinas e Almacén
De 08:45 a 14:30h e de 16:00 a 18:00h, 28 persoas
FORESTAL Colas
3 quendas ao día (06:00 a 14:00h, 14:00 a 22:00h e de 22:00 a 06:00h) de 4 persoas
os 7 días da semana ademais de 2 quendas ao día (06:00 a 14:00h e de 14:00 a
22:00h) de 2 persoas de luns a sábado ao mediodía.
IMEGASA
3 quendas diarias (06:00 a 14:00h, de 14:00 a 22:00h e de 22:00 a 06:00h) de 4
persoas de luns pola mañá (06:00h) á noite do venres (06:00h).
Persoal de oficinas e almacén (de 08:45 a 14:30h e de 16:00 a 18:00h) 25 persoas.
As empresas contratistas distribúense:
Servizo Coxeración (presta servizo á planta de coxeración)
3 quendas diarias (06:00 a 14:00h, de 14:00 a 22:00h e de 22:00 a 06:00h) de 1
persoa os 7 días da semana.
Servizo Telefonía e Básculas (telefonistas)
2 quendas ao día (06:00 a 14:00h e de 14:00 a 22:00h) de 1 persoa de luns a sábado
ao mediodía.
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Servizo Limpeza (limpeza)
2 quendas de 05:30 a 10:00h e de 17:30 a 20:30h de 1 persoa de luns a sábado ao
mediodía.
Servizo Terminal e Colas (presta servizos de mantemento a Forestal e IMEGASA)
3 quendas ao día (06:00 a 14:00h, de 14:00 a 22:00h e de 22:00 a 06:00h) de 2
persoas os 7 días da semana
Seguridade Privada (presta servizos de vixilancia privada)
3 quendas (mañá, tarde e noite), sempre hai 3 vixiantes por quenda os 7 días da
semana.
Como usuarios do centro de traballo tamén se atopan os condutores dos camións que
acoden diariamente a cargar/descargar produtos (acceden aos cargadoiros e
almacéns).
Actuación ante Emerxencias
Ante unha situación de emerxencia, o persoal das instalacións organizarase segundo a
secuencia de actuación que se presenta a continuación:
REGANOSA
En caso dunha emerxencia, REGANOSA, estructurarase en diferentes niveis de
organización:
Nivel de Organización

Dirección da Emerxencia

Relacións Exteriores

Funcións e/ou Responsabilidades
É o máximo responsable do establecemento
presente no momento do accidente
Realizará as comunicacións e avisos coas
Autoridades, organismos oficiais e prensa
Actuará baixo as ordes do Director da Emerxencia,

Mando da Emerxencia

dando instrucións de intervención a todo o
persoal da Planta

Mando Operativo

Dirixirá a operación da Planta decidindo as accións
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Nivel de Organización

Funcións e/ou Responsabilidades
axeitadas segundo a situación das instalacións
afectadas

Mando Logístico

Xestionará o envío de persoal, vehículos e
material que indique o Mando da Emerxencia
Persoal de Planta que constitúe o grupo para

Equipo de Intervención

intervencións de extinción ou mitigación baixo as
ordes do Xefe de Intervención

Equipo de Comunicacións

Realizarán as comunicacións indicadas pola
Dirección da Emerxencia

A coordinación da situación de emerxencia realizarase desde a Sala de Crise situada
no edificio de Administración da Planta, existindo os elementos necesarios para
realizar as comunicacións e seguimento do proceso.
O persoal involucrado na operatividade do Plan de Autoprotección dispoñerá dos
elementos necesarios para a comunicación interna entre niveis de organización, así
como as canles exteriores de aviso a Servizos Públicos e Autoridades Competentes.
Na sala de control e no posto de vixilancia existirá o directorio telefónico actualizado
do persoal da cadea de mando e das Autoridades e Organismos oficiais. Na sala de
control existirá ademais unha copia do Plan de Autoprotección, planos actualizados,
relación do persoal presente na instalación e manual de operacións da Planta.
Actuación de Persoal Externo
Calquera persoa allea a REGANOSA que se atope presente no establecemento cando
se declare a emerxencia, deberá proceder do seguinte xeito:


Visitantes: seguir as instrucións da persoa de REGANOSA e dirixirse ao Posto
de Control de Vixilancia (Punto de Reunión).



Contratistas: suspender o seu traballo deixando en estado seguro a operación



que estivese realizando. Informarse do lugar da emerxencia e dirixirse ao
Posto de Control de Vixilancia (Punto de Reunión).
Condutores de cisternas ou produtos químicos: suspender calquera operación
de carga/descarga. En caso que a emerxencia sexa na zona de descarga
deberá deixar o vehículo no sitio e retirarse ao Posto de Control de Vixilancia
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(Punto de Reunión). En caso que a emerxencia sexa en zonas apartadas e o
operador da manobra autorízao, poderá retirar o vehículo da Planta.
O Plan de Autoprotección activarase no caso de detectar:



Dispersión de nube inflamable de gas natural
Fuga de gas natural líquido



Fuga de líquido odorizante (tetrahidrotiofeno)




Incendio
Explosión

Para as emerxencias citadas existen procedementos de actuación onde se definen as
primeiras intervencións a desenvolver en caso de accidente (consultar Plan de
Autoprotección).
A detección da emerxencia pode producirse de dúas formas:




Automática: O sinal de alarma provén dun elemento de control situado na
instalación (avisador, detector de fume, gas, lume ou baixa temperatura).
Este sinal transmítese ao sistema de detección de alarmas na sala de control
principal.
Manual: A detección realízaa visualmente un operario, vixiante ou calquera
persoa que se atope na instalación e logo informa á Sala de Control a través
dun pulsador de emerxencia, radioteléfono, etc. Neste caso o receptor
deberá repetir en voz clara os datos para verificar a súa correcta
interpretación.

Unha vez levada a cabo a detección, a activación do Plan de Autoprotección
producirase cando o Xefe de Intervención, unha vez analizada a situación, considere
que o evento require de máis medios humanos e materiais para afrontalo. Neste caso
dará as instrucións correspondentes ao Operador de Panel para activar a alarma da
Planta (sirena) e aos Vixiantes para que convoquen ao persoal involucrado en caso
dunha emerxencia.
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Emerxencias en Buques
En caso de producirse unha emerxencia no buque mentres se atopa amarrado ao
peirao da Planta procederase a activar o sistema de refrixeración da zona de
descarga de GNL para evitar danos á estrutura (en caso de incendio) e a cortina de
auga para permitir a dilución do gas (nube inflamable). O capitán do buque é quen
decide se permanece amarrado ou decide abandonar o peirao.
Este evento informarase inmediatamente a Capitanía Marítima e a Autoridade
Portuaria.
En caso de producirse a caída do mar dun operador da Planta mentres realiza unha
inspección ou manobra ou dalgún tripulante realizarase o rescate cos medios
dispoñibles no peirao.
FORESTAL DO ATLÁNTICO E IMEGASA
Para a actuación ante emerxencias disponse dunha CADEA DE MANDO, organizada en
distintos grupos, cada un deles cun titular e un suplente asignado (contemplando a
situación en xornada laboral e fóra de xornada laboral), así como a ubicación e a
misión dos mesmos durante unha emerxencia.
Os grupos de actuación asignados son os seguintes: Director da Emerxencia, Director
Operativo, Comité Asesor, Grupo de Comunicacións, Brigada de Intervención, Brigada
de Apoio, Grupo de Evacuación, Equipo de Evacuación, Equipo de Tráfico e
Vixilancia, Grupo Loxístico, Primeiros Auxilios.
Actuación de Persoal de contratas e visitantes.
Tras ter coñecemento da emerxencia acudirán ao Punto de Reunión do Persoal Alleo
(P.R.A.), deixando o seu traballo en condicións seguras.
Unha vez alí e tras realizarse un reconto por unha persoa encargada, abandonarán as
instalacións, dirixíndose ao punto de reunión exterior (P.R.E.), onde se realizará un
segundo reconto.
No Plan de Autoprotección detállanse as diferentes actuacións ante emerxencias,
contemplando as distintas situacións na que esta poida producirse, así como as
comunicacións en caso de emerxencia tanto en xornada laboral como fóra desta.
Como resumo cítase o seguinte.
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Procedemento
A valoración no primeiro momento realizaraa o Xefe de Quenda ou Xefe da área da
zona afectada (cando a emerxencia se produza en mar valorarase conxuntamente co
Oficial de Garda do buque) que procederá en función de se considera que se trata
dun conato de emerxencia, dunha emerxencia parcial ou dunha emerxencia xeral,
seguindo os protocolos establecidos no Plan de Autoprotección.
Emerxencias en Buques
En caso de producirse unha emerxencia no buque mentres se atopa amarrado ao
peirao da Planta o capitán do buque é quen decide se permanece amarrado ou
decide abandonar o peirao.
Este evento informarase inmediatamente a Capitanía Marítima e a Autoridade
Portuaria.
En caso de producirse a caída do mar dun operador da Planta mentres realiza unha
inspección ou manobra ou dalgún tripulante realizarase o rescate cos medios
dispoñibles no peirao.
2.2. CONTORNA DAS INSTALACIÓNS
2.2.1. Localización da instalación
O Complexo atópase situado no termo municipal de Mugardos, provincia da Coruña.
Os límites do municipio de Mugardos son os seguintes:




Oeste: o municipio de Ares e o Océano Atlántico
Sur: o municipio de Ares
Leste: o municipio de Fene



Norte: a ría de Ferrol e o municipio de Ferrol

REGANOSA
A factoría que REGANOSA ten no termo municipal de Mugardos, atópase situada en
Punta Promontoiro, á beira da ría de Ferrol no seu lado Sur. Os centros urbanos máis
próximos á instalación en liña recta son: Ferrol a 1,5 Km ao norte e Mugardos a 1 Km
ao oeste.
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As súas coordenadas xeográficas son:
Coordenadas Xeográficas
Latitude Norte

43º27'54,0"

Lonxitude Oeste

8º14'22,6"

As súas coordenadas UTM son:
Coordenadas UTM (Fuso 29)
X

561.511,050

Y

4.812.817,320

FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA
A factoría que FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. e IMEGASA ten no termo municipal de
Mugardos, está situada ao norte do mesmo, entre A Rambla e Punta Leiras. Situada
en Punta Promontoiro, ocupando unha parcela total de 206.000m² en terreos da súa
propiedade.
As súas coordenadas xeográficas son:
Coordenadas Xeográficas
Latitude Norte

43º27'44"

Lonxitude Oeste

8º14'05"

As súas coordenadas UTM son:
Coordenadas UTM (Fuso 29)
X

562.100

Y

4.812.500

2.2.2. Accesos
REGANOSA
O acceso ás instalacións realízase mediante un acceso principal ao leste, ao que se
chega a través da vía rápida Ares-Mugardos
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FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. E IMEGASA
As instalacións de FORESTAL DO ATLÁNTICO e IMEGASA presentan dous accesos
situados ao sur das mesmas, ao primeiro deles chégase a través dunha desviación da
estrada comarcal que une as localidades de Seixo e A Pedreira e ao acceso principal
chégase a través da vía rápida Ares-Mugardos.
En imaxe 02 móstrase vista aérea (tomada de Google-Earth) indicando os accesos ao
Complexo.

Imaxe 02.- Vista aérea Complexo Industrial Punta Promontoiro. Accesos.
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2.2.3. Ámbito xeográfico
Farase unha descrición das características xeográficas, xeológicas, ecolóxicas,
meteorolóxicas, demográficas, máis relevantes para a planificación das actuacións en
caso de accidentes graves, coas substancias clasificadas almacenadas no Complexo.
Igualmente relacionaranse os equipamentos da zona de influencia da instalación,
elementos de interese e outras consideracións que hai que ter en conta para estimar
a vulnerabilidade da zona afectada.
2.2.3.1. Xeografía
Na imaxe 03, preséntase a situación das instalacións do Complexo. Así mesmo
indícanse os núcleos de poboación próximos ás mesmas. O Complexo sitúase no
concello de Mugardos.
Xeográficamente o municipio de Mugardos localízase na parte suroccidental da
comarca de Ferrol, na provincia da Coruña, limita cos concellos de Ares e Fene.
Dentro do municipio, o emprazamento industrial está situado ao norte do mesmo,
entre A Rambla e Punta Leiras.

Imaxe 03.- Xeografía Complexo Industrial Punta Promontoiro
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2.2.3.2. Demografía
O emprazamento do Complexo é o municipio de Mugardos, pertencente á provincia
da Coruña.
Na táboa seguinte, indícase a poboación, a superficie do municipio, así como a
densidade de poboación do mesmo (datos INE a 1 de xaneiro 2011):

Mugardos

Poboación

Superficie

Densidade

5.481

12,77

429,21

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

No municipio de Mugardos atópanse as seguintes unidades poboacionais:
-

Franza (Santiago): 1.507 habitantes
 Franza: 552 habitantes



-

 Seselle: 19 habitantes
 Vilar: 64 habitantes
Meá (San Vicente): 611 habitantes




-

A Pedreira: 449 habitantes
Rilo : 106 habitantes
Seaña: 56 habitantes

Mugardos (San Xulián): 2861 habitantes
 O Baño: 207 habitantes




-

Monte: 34 habitantes
O Seixo: 838 habitantes

Simou: 67 habitantes
Roibeiras: 35 habitantes
A Redonda: 18 habitantes

 Mugardos (núcleo urbano): 2.534 habitantes
Piñeiro (San Xoan): 502 habitantes
 Camiño Grande: 218 habitantes


Gallada de Piñeiro: 284 habitantes

O núcleo de poboación situado máis próximo ao Complexo é o de A Pedreira..
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2.2.3.3. Xeoloxía
As instalacións do Complexo atópanse a 20 Km en liña recta ao noroeste da Coruña,
situadas na ría de Ferrol, en Mugardos. O Complexo atópase situado nunha zona
eminentemente rural de orografía pouco accidentada elevándose uniformemente de
N a S desde o nivel do mar ata unha cota de aproximadamente 30 metros, lugar que
presenta un perfil prácticamente plano no que están situadas as instalacións.
A cota máis alta está localizada a 4 Km en liña recta desde os límites do Complexo en
dirección W, correspondente ao lugar no que se sitúa o repetidor de televisión
Bailadora, no municipio de Ares, a altura do mesmo a nivel do mar é de 262 m.
2.2.3.4. Hidroloxía
Dentro do mesmo ámbito xeográfico destas empresas atópanse numerosos ríos e
regatos que se poden agrupar, considerando dúas concas hidrográficas diferenciadas:
aquela que engloba os ríos que verten as súas augas á ría de Ferrol e os que o fan á
ría de Ares.
Deste xeito, entre os primeiros atópanse o Río Ba, o Río dá Barca, o Río de Baño, o
Rego dá Cal e o seu afluente o Rego de Pomoulo.
Entre os segundos, atópanse o Río Sandeo, o Rego Romeo, o Río Xunqueira e o seu
afluente o Río Novo.
En imaxe 04, preséntase mapa indicando a hidrografía da contorna:

Imaxe 04.- Hidroloxía contorna Complexo Industrial Punta Promontoiro
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2.2.3.5. Meteoroloxía
Os datos meteorolóxicos preséntanse en Anexo 2. O informe meteorolóxico foi
realizado pola Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMET.
Como conclusións do citado informe obtemos:
Condicións de vento: Os ventos próximos á calma (menos de 5 Km/h), representan un
27% do total. Máis dun 50% corresponden a ventos flouxos (5 – 20 Km/h). Os ventos
moderados representan un 19%. A proporción de ventos fortes, con velocidades
medias en 10 minutos superiores a 40 Km/h non chega ao 1%, aparecen asociados a
temporais invernais, durante os cales non é infrecuente que se superen os 100 Km/h.
Direccións dominantes de vento: Son as direccións situadas arredor do SW e o NE.
Categorías de estabilidade. Inversións: Predomina a categoría D (neutra) que, xunto
coa E (lixeiramente estable) e a F (estable), representan máis do 80% do total de
observacións. As situacións A (moi inestables) representan menos do 1%, mentres que
o 17% restante repártese entre as clases B (inestable) e C (lixeiramente inestable).
Tras analizar os datos, obtense que a inversión está presente no 10% dos casos
analizados.
Precipitacións: Os meses con precipitacións máis abundantes e intensas corresponden
ao outono e ao inverno.
Meteoros: No verán, as néboas de orixe mariña afectan ao litoral da provincia da
Coruña, entre xuño e setembro obsérvase a presenza de néboa 6 días ao mes. A
frecuencia de tormentas presenta un máximo durante os meses invernais.
2.2.4. Contorna natural, histórica e cultural
2.2.4.1. Patrimonio histórico e cultural
Destácase o seguinte patrimonio:


Conxunto Arquitectónico Castelo da Palma, aproximadamente a 2,5 Km, en
liña recta, desde o Complexo.



Municipio de Mugardos coas súas igrexas, aproximadamente a 1 Km, en liña
recta, do Complexo.
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2.2.4.2. Espazos naturais
O espazo natural protexido máis próximo ao Complexo é o LIC Costa Átabra. A costa
mariña está exposta aos posibles fenómenos perigosos que poidan producirse no
Complexo. A Costa Ártabra, ten unha superficie de 7.658,53 Ha, das cales 548 Ha son
augas mariñas e comprende os municipios de Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño,
Narón, Ferrol, Mugardos e Ares.
2.2.5. Contorna Industrial
A Planta de REGANOSA e a Planta de FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. e IMEGASA,
atópanse situadas en Punta Promontoiro. A zona industrial está separada
completamente da súa contorna por un valado que limita a totalidade do mesmo.
Os lindes das instalacións son os seguintes:



Norte, Leste e Oeste.- Ría de Ferrol
Sur.- Núcleo A Pedreira
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2.2.6. Rede viaria
As vías de comunicación máis importantes son:
Comarcal C-641 (Lugo-Ferrol): Distancia = 3.600 m. Dirección: NW.
AC-862 (Ferrol-Ortigueira): Distancia: 3.300 m. Dirección: N.
Nacional NVI (Madrid-A Coruña e Ferrol): Distancia: 3.000 m. Dirección: NW.
Local AC-133 (A Chousa-Fene): Distancia = 2.700 m. Dirección: SE.
Local AC-132: Distancia = 1.450 m. Dirección: E.
Local AC-131 (Mugardos-Baños de Abaixo): Distancia = 1.550 m. Dirección: E.
Local AC-130 (Mugardos-Ares): Distancia = 1.250 m. Dirección: W.
Local AC-123 (Ares-Morteirado): Distancia = 1.750 m. Dirección: SE.
Local AC-122 (Perlío–Mugardos): Distancia = 1.125 m. Dirección: SW.
Local AC-3504: Distancia = 500 m. Dirección SE.
Vía rápida VG-1.2 (Ares-Mugardos): Distancia = 500 m. Dirección: E.
Vías férreas:
O concello de Mugardos está atravesado por unha liña ferroviaria de vía ancha ao
leste do mesmo, prácticamente nos límites deste termo municipal co de Fene.
Discorre entre as estacións de Fene e Pontedeume pasando por O Ramo, San
Coetano, Pumido, Piñeiro, Camiño Grande, O Cotillón e Souto Vello.
A distancia en liña recta desde o límite das instalacións ata a liña ferroviaria descrita
é de 3.000 metros, en dirección leste.
Portos:


Porto Exterior de Ferrol (Autoridade Portuaria Ferrol – San Ciprián).Características xerais: Dique en noiro de 1.067 m de lonxitude; Peirao de
ribeira de 858 m e 20 m de calado; Superficies terrestres de 89,3 ha, das cales
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son operativas 55; Martelo encostado ao dique para o atraque de


embarcacións auxiliares.
Porto Interior de Ferrol (Autoridade Portuaria Ferrol – San Ciprián).Características xerais: Lonxitude de peirao 1.477,8 m; Calado de peirao de 6 a
14 m; Superficies abertas 280.239 m; Superficies pechadas 28.697 m²; Rampas
Ro-Ro: 2. Principais mercancías: graneles sólidos e mercancía xeral.



Porto Estaleiros (Autoridade Portuaria Ferrol – San Ciprián).- Concesionaria:
Navantia. Superficie terrestre: 657.105 m². Diques secos: Número: 2; Esloras
(m): 160 – 250; Manga (m): 26 – 36; Capacidade (Tm): 18.000 – 80.000.



Porto de Mugardos (Autoridade Portuaria Ferrol – San Ciprián).Características xerais: Terminal de graneles líquidos. Concesionaria:
REGANOSA e FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A. (son concesións diferentes).
Peiraos: 300 m de lonxitude con 11,15 m de calado e 830 m de lonxitude con



14 m de calado. Superficie terrestre: 130.736 m².
Mugardos: pequeno porto de embarcacións pesqueiras e deportivas, no núcleo
urbano de Mugardos.

Na seguinte imaxe preséntanse as principais vías de comunicación:

Imaxe 05.- Rede viaria Complexo Industrial Punta Promontoiro
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2.2.7. Rede de asistencia sanitaria
Os centros máis próximos son os que se detallan a continuación, situados nos
municipios de Mugardos, Ares, Fene e Ferrol:


Centro de Saúde de Mugardos: C/ Apelón, s/n, Mugardos. Tfno. 981.470.836.
Aproximadamente a 2 Km do Complexo.



Consultorio de O Seixo: C/ Belo Piñeiro, s/n, O Seixo, Mugardos. Tfno.



981.339.786. Aproximadamente a 2,5 Km do Complexo.
Centro de Saúde de Ares: Avd. Saavedra Meneses, s/n, Ares. Tfno.
981.448.287. Aproximadamente a 4 Km do Complexo.



Centro de Saúde de Maniños: C/ Pombal, s/n, Maniños, Fene. Tfno.
981.361.140. Aproximadamente a 4 Km do Complexo.



Centro de Saúde de Fene: Avd. do Tarrío, s/n, Fene. Tfno. 981.341.419.
Aproximadamente a 7 Km do Complexo.
Hospital Xeral Juan Cardona: Avd. Emilia Pardo Bazán, s/n, Ferrol. Tfno. 981.




312.500. Aproximadamente a 14 Km do Complexo.
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos: Estrada San Pedro de
Leixa s/n, Ferrol. Tfno. 981.334.000. Centro Médico, Hospital, Complexo
Hospitalario: camas habilitadas sobre 400 no Hospital Arquitecto Marcide e
270 (concertadas co SERGAS) no Hospital Novoa Santos. Aproximadamente a
19 Km do Complexo.

2.2.8. Rede de saneamento
O Complexo recibe a auga potable a través da rede municipal de augas.
REGANOSA
En REGANOSA, o sistema de auga industrial será alimentado pola rede de auga
potable xeral e almacenada en tanque para a dilución de produtos químicos, duchas
e lavaollos de seguridade, auga de achega e limpeza na Planta e auga contra
incendios principal. Así mesmo, a instalación tomará auga de mar para subministrala
como fluído calefactor para o vaporizador de auga de mar. Está prevista unha
captación adicional de auga de mar para o sistema contra incendios.
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Sistema de tratamento de residuos
Os efluentes desde a terminal, consisten principalmente en auga de:


Choivas, contra incendios e/ou protección de equipo con auga contra



incendios
Procesos de recolleita en/dentro de zonas de almacenamento, zonas
domésticas, unidades proceso e servizos



Auga de mar procedente dos vaporizadores

Rede de sumidoiros e sistemas de evacuación de augas residuais
Todas as augas da Planta, excepto as dos ORV, enviaranse á balsa de separación de
produtos oleosos, dotada dun by-pass, que controla a vertedura ao mar das mesmas.
Dispositivos de control e recolleita da auga contra incendios
A auga contra incendios será recollida tamén na balsa de separación de produtos
oleosos antes da súa vertedura ao mar. A Planta conta con sistemas de drenaxe para
a recolección das augas contra incendios e o seu envío a balsa de tratamento.
FORESTAL DO ATLÁNTICO E IMEGASA
Á chegada da auga potable ás instalacións de FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A., esta é
almacenada nun tanque de 2.000 m³ que garante, en caso de fallar a subministración
externa, unha autonomía de 8 días aproximadamente.
Así mesmo, disponse de subministración de auga de mar para refrixeración dos
tanques (2.250 m³/h) e de toda a instalación contraincendios, o que garante unha
fonte inagotable de auga de extinción.
Sistema de tratamento de residuos e verteduras
Planta de xestión de tratamento total de residuos Marpol
Para os procesos de deslastre e desgasificado de buques, a Planta conta cunha
unidade de tratamento de augas contaminadas, na que se procesan as augas
contaminadas procedentes dos procesos de decantación antes da súa posterior
vertedura ao mar e cunha unidade de lastre sucio e auga de lavado na que se reciben
e tratan en dous tanques os lastres sucios e as augas contaminadas procedentes de
buques.
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A materia deste proceso é o residuo líquido procedente da limpeza dos tanques dos
buques. Os residuos están formados por unha mestura de diferentes produtos
acumulados en forma de residuos nos tanques e auga de mar empregada na limpeza.
Sistema de protección de verteduras ao mar
Pódense orixinar verteduras ao mar mediante:


Operacións de carga/descarga de buques



Augas de refrixeración, de choiva e residuais procedentes do proceso Marpol e
dos almacenamentos

1) Verteduras procedentes da carga/descarga de buques
As operacións de carga/descarga de buques no pantalán están continuamente
vixiadas.
Para a loita contra a contaminación mariña no caso de verteduras ao mar disponse de
barreira antipolución para augas abertas de 304 metros e un skimmer para recolleita
de hidrocarburos a flote. A barreira instálase coa axuda dunha lancha de 9 metros de
eslora.
2) Verteduras das augas residuales das actividades
As augas de refrixeración, xunto coas do proceso Marpol e as de choiva que se queda
nos cubetos da actividade, vértense ao mar mediante colector, situado nas
coordenadas UTM:
Coordenadas UTM (Fuso 29)
X

562.148

Y

4.812.723
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2.2.9. Instalacións singulares
Como instalacións singulares podemos considerar as seguintes:
Centros de Ensino:





Colexio Privado Loyola, a 700 m ao oeste, en liña recta
Centro de Educación Primaria Unión Mugardesa, a 1.000 m ao oeste, en liña
recta
Instituto de Educación Secundaria de Mugardos, a 1.000 m ao oeste, en liña
recta
Colexio Público Santiago Apostol, a 1.500 m ao sur, en liña recta

Complexos Deportivos:



Campo de Fútbol A Pedreira, a 400 m ao sur, en liña recta
Polideportivo O Cristo, a 1.400 m ao oeste, en liña recta
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3. BASES E CRITERIOS
3.1. IDENTIFICACIÓN DO RISCO
Neste epígrafe cítanse as substancias clasificadas polo R.D. 1254/1999, que están
presentes en cantidades superiores ás establecidas polos limiares do anexo I do
citado R.D., e que se consideran susceptibles de xerar accidentes graves.
3.1.1. Riscos asociados aos produtos
REGANOSA
Substancia

Clasificación RD

Clasificada

1254/1999

Gas Natural
Licuado

*

Art. 6 e 7

Art. 9

(toneladas)

(toneladas)

50

200

135.000 Tm

5.000

50.000

19,9 m³

2.500

25.000

16,9 m³

extremadamente

Cantidade
máxima

inflamables
inflamable

Gasóleo

Cantidade Limiar

Gases licuados

Líquido moi

*

THT

Cantidade Limiar

Produtos derivados
do petróleo

(*) As cantidades de THT e de Gasóleo presentes na instalación, non alcanzan a cantidade
limiar establecida no Artigo 9. No caso do Gasóleo non se incluirá a análise de riscos do
mesmo.

FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
Cantidade Limiar

Clasificación RD

Clasificada

1254/1999

Metanol

Metanol

500

5.000

15.565

Tóxica

50

200

1.326

2.500

25.000

247.030

50

200

125

Formaldehído
ao 37%
Gasóleo

Fenol

(toneladas

Art. 9 (toneladas)

máxima
(toneladas)

Produtos
derivados do

Fuel

Art. 6 e 7

Cantidade Limiar

Cantidade

Substancia

petróleo
*

Tóxica
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(*) A cantidade de substancia Fenol presente na instalación, non alcanza a cantidade limiar
establecida no Artigo 9, non se incluirá a análise de risco do mesmo.

En condicións normais de operación os produtos que se procesan ou almacenan non
manifestan a súa perigosidade intrínseca de inflamabilidade ou toxicidade. Só no
caso dunha situación accidental, que supoña a saída ao exterior de produto de xeito
incontrolado e masivo, pode manifestarse esta perigosidade, coa posibilidade de que
se desenvolva algún tipo de accidente maior.
As características das substancias e/ou produtos, presentes nas Plantas de REGANOSA
e de FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A, poden clasificarse da seguinte forma:
Gas Licuado Inflamable:
O gas natural licuado xenera vapores fríos cando fuga ao ambente desde equipos de
contención. Estos vapores desprázanse a ras de terra mentres a temperatura é
baixa. Unha vez que o gas se quenta, ascende por ser máis lixeiro que o aire. No
caso de ignición en zonas abertas, soen dar lugar a unha deflagración non explosiva o
laparada (Flash Fire) que propaga o incendio ao punto de fuga.
Líquido moi inflamable:
Son aqueles que se inflaman a temperatura ambiente si a súa superficie ou os seus
vapores atopan un punto de ignición (pode ser unha chama aberta, unha faísca, unha
zona quente, etc.). Os máis volátiles adoitan xerar vapores máis pesados que o aire,
desprazándose a ras de terra e tendendo a acumularse nas zonas baixas. En caso de
ignición, adoitan dar lugar a incendios de charco (Pool Fire). Os máis volátiles poden
desenvolver suficiente cantidade de vapores inflamables como para que se acumulen
no ambiente, co conseguinte perigo de deflagración non explosiva ou labarada.
Líquidos Combustibles:
Requiren ser quentados por encima da temperatura ambiente para entrar en
combustión en presenza dun punto de ignición. O inicio da combustión a
temperaturas máis baixas pode ser forzada se se lles engade un produto inflamable.
O escenario habitual é un incendio de charco (Pool Fire).
Produtos Tóxicos:
Aqueles que poden afectar á saúde humana en determinadas circunstancias de
exposición, xeralmente inhalación. Os efectos poden ser crónicos (a longo prazo)
e/ou agudos (inmediatos, a curto prazo).
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Ás veces, a toxicidade pode estar asociada aos lumes de combustión xerados nun
incendio. En xeral esta toxicidade non resulta relevante para a poboación próxima,
aínda que si pode selo para o equipo de bombeiros que actuase fronte ao lume.
En Anexo 4 achéganse fichas de seguridade das substancias.
3.1.2. Hipóteses accidentais consideradas
Identificaranse as hipóteses accidentais nas que se ven involucradas as substancias
clasificadas segundo o R.D. 1254/1999. Os datos recóllense dos informes de
seguridade e dos seus cálculos de consecuencias para cada unha das instalacións do
Complexo. Para a elaboración do presente PEE e a definición das zonas de
planificación, consideraranse as hipóteses accidentais susceptibles de xerar
accidentes de categoría 2 e 3.
No apartado 3.4.2, preséntase un listado onde se describen cada unha das hipóteses
consideradas, así como a definición das zonas de planificación resultantes.
3.2. CONSIDERACIÓNS XERAIS EN RELACIÓN Á DEFINICIÓN DOS FENÓMENOS
PERIGOSOS
3.2.1. Fugas de líquidos
A maioría dos accidentes comezan coa fuga dunha materia perigosa do seu
confinamento. Son ben coñecidas as ecuacións que permiten cuantificar o caudal de
fuga a partir do orificio a través do que se produce, das características do fluído e da
diferenza de presión co exterior.
O modelo de cálculo baséase na aplicación dos balances de masa, cantidade de
movemento e enerxía sen fricción (estes últimos sintetizados na ecuación de
Bernoulli).
Da combinación destas relacións, obtense o caudal instantáneo de saída en función
das propiedades do fluído, presión no recipiente e niveis de líquido e do orificio. A
variación do caudal co tempo, obtense substituíndo os valores de presión e altura en
función do tempo, que dependen do tipo de procesos, é dicir, si a fuga é isotérmica
ou adiabática:


Fuga Isoterma: No caso de fuga isoterma dunha substancia pura, o valor de P
permanece constante ao longo de todo o proceso.
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Fuga Adiabática: No caso de fuga adiabática, a presión interior varía ao
aumentar o espazo de vapor, pois ao descender o nivel do líquido e
evaporarse parte deste para completar o volume, arrefríase, diminuíndo a súa
temperatura e, en consecuencia, a súa presión de vapor.

Por outra banda, se a materia estaba inicialmente almacenada como un líquido a
baixa presión e a súa temperatura era superior ao seu punto de ebullición normal, a
caída de presión que segue á fuga provoca que o líquido ferva, de modo que parte do
mesmo vaporízase instantáneamente. O resto permanece en fase líquida a unha
temperatura igual ao momento de ebullición normal do fluído involucrado.
Se a fuga ten lugar no fondo dun recipiente, difícilmente poderá ser atallada.
3.2.2. Evaporación de líquidos derramados
O líquido derramado formará un charco no chan, que se evaporará en función de: a
presión de vapor do produto, da velocidade do vento e da superficie do charco. O
tipo de sustrato ten unha gran importancia na velocidade de evaporación final, sendo
maior canto máis poroso sexa o mesmo.
Na evaporación de gases licuados e que permanecen en estado líquido por
compresión ou por refrixeración, a evaporación do fluído derramado pódese producir
tan rápidamente que se pode considerar como adiabática.
3.2.3. Incendios
Cando se derrama un líquido inflamable, existe a posibilidade de que, no caso de
atoparse unha fonte de ignición moi próxima ao momento de fuga, se produza un
incendio inmediatamente. En función da cantidade fuxida o incendio pode ser de
grandes proporcións, provocando chamas daniñas para a integridade dos corpos
envoltos por estas e un fluxo de calor radiante perigoso ata distancias apreciables
das mesmas. A maiores tamén se produce gran cantidade de fume.
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Incendio Estacionario
A avaliación dun incendio líquido comprende os seguintes pasos:


Determinación do caudal de fuga



Determinación do diámetro equivalente do charco segundo a cantidade
derramada

En moitos dos modelos que se utilizan para o cálculo da radiación térmica, é
necesario coñecer o diámetro do incendio. No caso de que o líquido quedase retido
nunha cubeta, este diámetro será directamente o da cubeta ou, se a cubeta é
rectangular, o diámetro equivalente dunha cubeta circular cunha área igual á da
cubeta rectangular.
Para fugas de líquidos para os que a súa temperatura de ebullición é superior á do
ambiente e non están confinados, considerarase xeralmente a formación dun charco
de 1cm de grosor (segundo criterio TNO), cunha extensión máxima de 1.500m² en
áreas non confinadas, sen canalizacións nin sumidoiros para a recolleita de derrames,
de proceso ou de almacenamento de establecementos industriais e de 10.000m² en
campo aberto ou sobre o mar.
Cálculo da Radiación Térmica
O cálculo da radiación térmica é en función da natureza do combustible, da
xeometría do emisor e receptor da radiación e da distancia entre ambos, así como
das condicións meteorolóxicas (humidade ambiente). O método utilizado na
estimación de incendios de charco derívase do proposto polo TNO e fai uso de
ecuacións empíricas para determinar a velocidade da combustión, o fluxo de
radiación emitido e a calor radiante incidente sobre a superficie.
Incendio 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 ten lugar en fase gas, o caudal de
fuga é o caudal do gas a dispersar. Se a fuga se produce en fase líquida, o



caudal do gas corresponde ao caudal de evaporación
Determinación da cantidade de vapor xerado



Estudo da dispersión da nube formada. A distancia á que poden chegar os
vapores, dependerá dos seguintes factores:
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o

Caudal de gas evaporado

o
o

Tempo que dura dita emisión/evaporación
Condicións meteorolóxicas

Destas últimas, as variables que afectan máis á dispersión son a velocidade e a
dirección do vento e a estabilidade atmosférica.
Estas magnitudes presentan unha gran variación estacional, e ata diaria, polo cal
manexaranse valores medios representativos.
Calcúlanse normalmente as dispersións correspondentes a situacións atmosféricas
máis probables e máis desfavorables (categoría de estabilidade F).
Hai dúas formas de tratar o escape:


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



tempo relativamente breve, formando unha nube compacta que se dilúe co
tempo conforme se despraza co vento.
Fuga continua: Neste caso considérase que o produto escapa cun caudal
continuado, de maneira que se forma unha nube alongada (pluma), en réxime
estacionario, que se dilúe coa distancia.

3.2.4. BLEVE
A BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) consiste na explosión dun
recipiente que contén un líquido a presión sometido ao efecto directo das chamas
polo lume externo. A despresurización súbita do líquido sobrequentado provocará a
vaporización brutal por un fenómeno xeneralizado de ebullición nucleada en toda a
súa masa.
Os efectos da BLEVE son os seguintes:


Radiación Térmica




Onda de sobrepresión
Proxección de fragmentos

A radiación térmica da bóla de lume é en función da xeometría da mesma,
cantidade, tipo de produto e condicións atmosféricas. A onda de sobrepresión
corresponde á enerxía residual da ruptura do recipiente. Os seus alcances adoitan ser
menores que os da radiación térmica. A proxección de fragmentos asociada á rotura

PEE COMPLEXO INDUSTRIAL PUNTA PROMONTOIRO

Páxina 85 de 127

do recipiente, adoita determinarse de forma empírica e baseándose nas ecuacións de
enerxía cinética.
3.2.5. Explosións
Ao irse diluíndo as substancias inflamables no aire, en determinados instantes e
zonas fórmanse mesturas de combustible e comburente en condicións axeitadas 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, podería producirse a ignición do gas.
Explosións non Confinadas
A explosión é non confinada cando a nube de gas se forma nun espazo amplo sen
estruturas ou obstruccións 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.
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
Grado 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 obstrucción, a expansión do
gas ou do vapor que arde, pode producirse unha explosión confinada (UVCE),
producíndose un fenómeno denominado acumulación de presión e alcanzándose
sobrepresións sensiblemente maiores que no caso da deflagración non confinada.
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Particularmente, unha explosión confinada pode ocorrer en zonas onde hai edificios
ou estruturas.
A explosión dá orixe a unha onda de presión e a proxectís primarios constituídos
polos fragmentos do depósito sinistrado.
Tras este accidente, é moi probable que o tanque se incendie, e ata se rompa,
derramándose o seu contido no cubeto.
Destes efectos, o que produce maiores danos é a sobrepresión.
3.2.6. Efectos medioambientais dos accidentes considerados
A estimación da vulnerabilidade para o medio ambiente realizouse seguindo a
metodoloxía recomendada pola Dirección Xeral de Protección Civil na “Guía para a
realización da análise do risco medioambiental”.
O método permite a obtención dun Índice Global de Consecuencias Medioambientais
(IGCM), que outorga unha puntuación de 1 a 20 a cada situación estudada, segundo o
nivel de afectación. De forma que canto máis graves sexan as consecuencias, maior
será esta afectación.
A obtención deste índice baséase na avaliación e parametrización dos catro
compoñentes do sistema de risco (fontes de risco, sistemas de control primario,
sistema de transporte e extensión dos efectos daniños sobre a contorna e
vulnerabilidade dos medios receptores) presentado anteriormente, asignando as
puntuacións recolleitas na guía para cada parámetro a considerar.
A valoración final do risco realízase a partir do valor do IGCM xunto coa frecuencia
estimada de ocorrencia para cada situación, que se relaciona cunha puntuación.
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3.3. ANÁLISE DE CONSECUENCIAS: MODELOS DE CÁLCULO
3.3.1. REGANOSA
No informe de seguridade que fundamenta este PEE utilizáronse os seguintes modelos
de cálculo:



Modelo de cálculo EFFECTS
Modelo de cálculo LPOOL



Modelo DEGADIS




Modelo FRED
Modelo LNGFIRE

3.3.2. FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.


Análise preliminar de riscos: Árbore de sucesos





Identificación de riscos: Metodoloxía HAZOP
Modelo de cálculo: EFFECTS
Modelo de cálculo: ALOHA

3.4. DEFINICIÓN DAS ZONAS OBXECTO DE PLANIFICACIÓN
3.4.1. Criterios de planificación
Segundo a Directriz Básica, defínense as seguintes zonas para planificar actuacións en
caso de accidente grave:


Zona de Intervención: É aquela na que as consecuencias dos accidentes
producen un nivel de danos que xustifica a aplicación inmediata de medidas
de protección.



Zona de Alerta: É aquela na que as consecuencias dos accidentes provocan
efectos que, aínda que perceptibles pola poboación, non xustifican a
intervención, excepto para os grupos críticos de poboación.



Efecto Dominó: É aquela zona na que os efectos do accidente inicial poden
provocar danos a outras estruturas de risco, podendo dar lugar a accidentes
en cadea (“efecto dominó”)*.
(*)Efecto dominó: a concatenación de efectos causantes do risco, que
multiplica as consecuencias, debido a que os fenómenos perigosos poden
afectar, ademais de aos elementos vulnerables exteriores, outros
recipientes, tuberías ou equipos do mesmo establecemento ou doutros
establecementos próximos, de tal xeito que se produza unha nova fuga,
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incendio, estalido neles, que á súa vez provoquen novos fenómenos
perigosos.

A Directriz define, os valores limiares que deberán adoptarse para a delimitación de
cada unha das zonas, baixo varios criterios, dos cales adoptáronse os que se indican a
continuación:
Fenómeno Perigoso

Limiar Zona
Intervención

Limiar Zona
Alerta
115
(Kw/m²)4/3·s

Limiar Efecto
Dominó

Radiación Térmica

250 (Kw/m²)4/3·s

Sobrepresión

125 mbar

50 mbar

160 mbar

Flash-Fire

Límite Inferior
Inflamabilidade

50% do Límite
Inferior
Inflamabilidade

n.a.

Toxicidade

AEGL-2

AEGL-1

n.a.

8 Kw/m²

Índices AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) propostos inicialmente pola Axencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos de América, definidos para 3 niveis 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.

3.4.2. Delimitación das zonas
Neste punto identifícanse as hipóteses accidentais que resultaron potenciais
xeradoras de accidentes graves de categoría 2 e 3.
REGANOSA
Identificáronse as seguintes hipóteses accidentais:

Escenarios Accidentais

Categoría

GNL

Fenómeno

ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

Observacións

2

Incendio de
charco

70

84

59

Ver Plano Nº 1

Labarada

924D

1704D

--

Ver Plano Nº 2

2F

2F

Tipo
Perigoso

BR-BUQUE/01/PFIRE
Derrame de GNL por rotura
parcial de brazo de descarga
<101>

BR-BUQUE/01/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura parcial do brazo de
descarga <101>

2

(ignición de
nube
inflamable)
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Escenarios Accidentais

Categoría

GNL

Fenómeno

ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

Observacións

2

Incendio de
charco

104

125

87

Ver Plano Nº 3

Labarada

1074D

1924D

(ignición de
nube
inflamable)

802F

2122F

--

Ver Plano Nº 4

Incendio de
charco

126

152

106

Ver Plano Nº 5

Labarada

1424D

2784D
--

Ver Plano Nº 6

1122F

3242F

BR-BUQUE/02/PFIRE
Derrame de GNL por rotura total
de brazo de descarga <101>

BR-BUQUE/02/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura total do brazo de descarga

2

<101>

Tipo
Perigoso

DESCARGA/01/PFIRE
Derrame de GNL por rotura
parcial da liña <103> de descarga

2

de GNL a tanques

DESCARGA/01/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura parcial da liña <103>de

3

descarga de buque a tanques

Ver Plano Nº 7

DESCARGA/02/PFIRE
Derrame de GNL por rotura total
da liña <103> de descarga de GNL

(ignición de
nube
inflamable)

3

Incendio de
charco

173

213

1484D

2984D

1052F

3372F

80

96

944D

1644D

722F

1862F

136

166

1464D

2874D

2F

2F

144

a tanques

DESCARGA/02/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura total da liña <103>de

Labarada
2

descarga de buque a tanques

ABSORBEDOR/01/PFIRE
Derrame de GNL por rotura
parcial da liña <125> de trasfega

2

(ignición de
nube
inflamable)

Incendio de
charco

Incendio de charco
que xera a maior
envolvente no
COMPLEXO

--

Ver Plano Nº 8

68

Ver Plano Nº 9

--

Ver Plano Nº 10

114

Ver Plano Nº 11

--

Ver Plano Nº 12

101

Ver Plano Nº 13

de GNL de tanques a absorbedor

ABSORBEDOR/01/FFIRE

Labarada

Dispersión de GNL derramado por

(ignición de

rotura parcial da liña <125>de

2

trasfega de tanques a absorbedor

inflamable)

ABSORBEDOR/02/PFIRE
Derrame de GNL por rotura total
da liña <125> de trasfega de GNL

nube

2

Incendio de
charco

de tanques a absorbedor

Labarada

ABSORBEDOR/02/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura total da liña <125>de

2

trasfega de tanques a absorbedor

(ignición de
nube
inflamable)

114

330

BOMBA/01/PFIRE
Derrame de GNL por rotura
parcial da liña <119> de trasfega
de GNL de absorbedor a bombas

2

Incendio de
charco

120

146

de alta
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Escenarios Accidentais

Categoría

GNL

BOMBA/01/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura parcial da liña <119>de

2

ZI (m)

ZA (m)

1434D

2794D

1102F

3142F

BOMBA/02/PFIRE
2

138

168

1504D

2934D

1152F

3292F

134

162

1654D

3234D

2F

2F

ZD (m)

Observacións

--

Ver Plano Nº 14

115

Ver Plano Nº 15

--

Ver Plano Nº 16

112

Ver Plano Nº 17

--

Ver Plano Nº 18

115

Ver Plano Nº 19

--

Labarada que xera a
maior envolvente no
COMPLEXO

41

Ver Plano Nº 21

--

Ver Plano Nº 22

71

Efecto Dominó de
REGANOSA sobre

Perigoso

(ignición de
nube
inflamable)

bombas de alta

Derrame de GNL por rotura total

Fenómeno

Labarada

trasfega de GNL de absorbedor a

da liña <119> de trasfega de GNL

Tipo

Incendio de
charco

de absorbedor a bombas de alta

BOMBA/02/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura total da liña <119>de

Labarada
2

trasfega de GNL de absorbedor a

(ignición de
nube
inflamable)

bombas de alta

COL-LIQ/01/PFIRE
Derrame de GNL por rotura
parcial do colector de 18´ de

2

trasfega de GNL de bombas de

Incendio de
charco

alta a vaporizadores

COL-LIQ/01/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura parcial do colector de 18´

Labarada
3

de trasfega de GNL de bombas de

(ignición de
nube
inflamable)

alta a vaporizadores

115

370

COL-LIQ/02/PFIRE
Derrame de GNL por rotura total
do colector de 18´ de trasfega de

3

GNL de bombas de alta a

Incendio de
charco

138

168

1684D

3254D

vaporizadores

COL-LIQ/02/FFIRE
Dispersión de GNL derramado por
rotura total do colector de 18´ de

Labarada
3

trasfega de GNL de bombas de

(ignición de
nube
inflamable)

alta a vaporizadores

1192F

3722F

57

74

204D

334D

2F

2F

Ver Plano Nº 20

COL-VAP/01/JFIRE
Ignición de chorro turbulento de
gas natural procedente dunha
fuga por rotura parcial do colector

2

Dardo de
lume

de 28´ previo á odorización e á
expedición

COL-VAP/01/FFIRE

Labarada

Fuga de gas natural por rotura

(ignición de

parcial do colector de 28´ previo

2

á odorización e á expedición

inflamable)

COL-VAP/02/JFIRE
Ignición de chorro turbulento de
gas natural procedente dunha

nube

3

Dardo de
lume
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Escenarios Accidentais

Categoría

GNL
Tipo
Fenómeno

ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

Observacións

Perigoso
FORESTAL

fuga por rotura total do colector
de 28´ previo á odorización e á
expedición

COL-VAP/02/FFIRE
Fuga por rotura total do colector
de 28´ previo á odorización e á

Labarada
2

LIN-CIST/01/PFIRE
Derrame de GNL por rotura total
da liña <124> de trasfega de

2

644D

402F

642F

71

85

954D

1724D

2F

2F

(ignición de
nube
inflamable)

expedición

404D

Incendio de
charco

--

Ver Plano Nº 24

60

Ver Plano Nº 25

--

Ver Plano Nº 26

60

Ver Plano Nº 27

--

Ver Plano Nº 28

18

Ver Plano Nº 29

--

Ver Plano Nº 30

65

Ver Plano Nº 31

--

Ver Plano Nº 32

tanques a cargadoiro de cisternas

LIN-CIST/01/FFIRE
Dispersión de GNL por rotura total
da liña <124> de trasfega de

Labarada
2

tanques a cargadoiro de cisternas

2

do brazo de carga de cisternas

Incendio de
charco
Labarada

BR-CIST/01/FFIRE
Dispersión de GNL por rotura total

nube
inflamable)

BR-CIST/01/PFIRE
Derrame de GNL por rotura total

(ignición de

2

do brazo de carga de cisternas

68

194

71

85

954D

1724D

682F

1942F

25

33

474D

944D

472F

942F

-*

81

(ignición de
nube
inflamable)

BOIL-OFF/02/JFIRE
Ignición de chorro turbulento de
gas natural procedente dunha

2

fuga por rotura total da liña <117>

Dardo de
lume

de boil-off a compresores

BOIL-OFF/02/FFIRE
Fuga de gas natural por rotura
total da liña <117> de boil-off a

Labarada
2

compresores

(ignición de
nube
inflamable)

PSVTANQUES/JFIRE
Ignición de chorro turbulento de
gas natural procedente do disparo
de 2 válvulas de seguridade PSV

2

Dardo de
lume

dun tanque de almacenamento de

89**

110**

874D

1654D

GNL

PSVTANQUES/FFIRE
Fuga de gas natural procedente do
disparo de 2 válvulas de
seguridade PSV dun tanque de
almacenamento de GNL

Labarada
3

(ignición de
nube
inflamable)

152

2F

284

2F

*Ao nivel de chan, non se alcanza o nivel de radiación equivalente á zona de intervención.
**Distancias representativas do alcance de radiación térmica á altura de emisión (56 m)
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O accidente que xera a maior envolvente é o escenario COL-LIQ/02/FFIRE,
producindo como fenómeno perigoso unha labarada: Dispersión de GNL derramado
por rotura total do colector de 18´ de trasfega de GNL de bombas de alta a
vaporizadores.
O accidente cuxo fenómeno perigoso derivado é incendio de charco e que xera a
maior envolvente, prodúcese como consecuencia do escenario DESCARGA/02/PFIRE:
Derrame de GNL por rotura total da liña <103> de descarga de GNL a tanques.
FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
Identificáronse as seguintes hipóteses accidentais:

Escenarios
Accidentais
M-H1

Categoría

METANOL

Tipo
Fenómeno
Perigoso

ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

2

Incendio de
charco

11

13

11

Fuga de metanol por
rotura en mangueira
de descarga desde
barco a tanques de
almacenamento

M-H2

2
3
2

Fuga de metanol por
rotura en liña de

2

alimentación do
tanque 905, antes de
bombeo

M-H3

3
2

Fuga de metanol por
rotura en liña de

2

alimentación do
tanque TE-1, antes
de bombeo

3

M-H4

2

Fuga de metanol por
rotura total en línea
de alimentación do
tanque TM-1, antes
de bombeo

2
3

Dispersión
Tóxica
Incendio de
charco
Dispersión
Tóxica
Incendio de
charco
Dispersión
Tóxica
Incendio de
charco
Dispersión
Tóxica

10

28

(estabilidade D)

(estabilidade D)

25

115

(estabilidade F)

(estabilidade F)

17

20

13

44

(estabilidade D)

(estabilidade D)

39

184

(estabilidade F)

(estabilidade F)

17

21

13

45

(estabilidade D)

(estabilidade D)

40

190

(estabilidade F)

(estabilidade F)

17

20

13

45

(estabilidade D)

(estabilidade D)

40

190

(estabilidade F)

(estabilidade F)
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Ver Plano Nº 33
--

16
Ver Plano Nº 34
-16
Ver Plano Nº 35
--

16
Ver Plano Nº 36
--
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M-H5
Fuga de metanol por

2
Dispersión
Tóxica

rotura en liña de
alimentación do
tanque, despois de

2

bombeo

M-H6
Fuga de metanol por
rotura total en liña

2
2

de alimentación de
carga de camións
cisternas

M-H7

Incendio de
charco

3
3

Fuga por rotura total

Dispersión
Tóxica

Incendio de
charco

da mangueira de
metanol para
descarga de buques

2
Dispersión
Tóxica

do novo punto de
carga/descarga en
pantalán

M-H8

3
2

Incendio de
charco

Fuga por rotura
parcial da tubería de
metanol desde nova

2
Dispersión
Tóxica

estrutura de descarga
ata rede existente

3

10

16

(estabilidade D)

(estabilidade D)

14

62

(estabilidade F)

(estabilidade F)

15

16

16

59

(estabilidade D)

(estabilidade D)

53

254

(estabilidade F)

(estabilidade F)

56

65

41

167

(estabilidade D)

(estabilidade D)

155

766

(estabilidade F)

(estabilidade F)

38

44

27

107

(estabilidade D)

(estabilidade D)

110

522

(estabilidade F)

(estabilidade F)
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--

Ver Plano Nº 37
(tanques: 905,

--

TE-1 e TM-1)

9
Ver Plano Nº 38
--

49

Ver Plano Nº 39

--

Ver Plano Nº 40

33

Ver Plano Nº 41

--

Ver Plano Nº 42
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Escenarios
Accidentais

Categoría

GASÓLEO/FUEL
Tipo
Fenómeno

ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

Observacións

23

28

22

Ver Plano Nº 43

Perigoso

G/Fu-H1
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en mangueira de descarga

3

desde barco a tanques de

Incendio de
charco

almacenamento

G/Fu-H2
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en liña de alimentación de

2

Incendio de
charco

39

48

37

Ver Plano Nº 44

2

Incendio de
charco

36

43

33

Ver Plano Nº 45

2

Incendio de
charco

34

42

32

Ver Plano Nº 46

2

Incendio de
charco

33

40

30

Ver Plano Nº 47

2

Incendio de
charco

33

41

32

Ver Plano Nº 48

2

Incendio de
charco

32

39

30

Ver Plano Nº 49

2

Incendio de
charco

44

54

48

Ver Plano Nº 50

tanque s TL-1-TL-2, antes de
bombeo

G/Fu-H3
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en liña de alimentación do
tanque TL-3, antes de bombeo

G/Fu-H4
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en liña de alimentación dos
tanques TN-1 e TN-4, antes de
bombeo

G/Fu-H5
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en liña de alimentación do
tanque TS-4, antes de bombeo

G/Fu-H6
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
total en liña de alimentación
do tanque 902, antes de
bombeo

G/Fu-H7
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
total en liña de alimentación
do tanque C-5, antes de
bombeo

G/Fu-H8
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
total en liña de alimentación
do tanque 201, antesde
bombeo
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Escenarios
Accidentais

Categoría

GASÓLEO/FUEL

Fenómeno

2

Incendio de
charco

44

54

41

Ver Plano Nº 51

2

Incendio de
charco

64

78

60

Ver Plano Nº 52

3

Incendio de
charco

85

104

80

Ver Plano Nº 53

3

Incendio de
charco

85

104

80

Ver Plano Nº 54

Tipo
ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

Observacións

Perigoso

G/Fu-H9
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
total en liña de alimentación
do tanque 205 antes de
bombeo

G/Fu-H10
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en liña de alimentación tanque
despois de bombeo (tanques,
TL-1, TL-2, 201, 202, 203, 204,
205, 906)

G/Fu-H11
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en liña de alimentación do
tanque logo de bombeo
(tanques TL-3, TS-4, 902, 903,
C-5, C-6)

G/Fu-H12
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
total en liña de alimentación
do tanque despois de bombeo
(tanques TN-1, TN-2, TN-4,
C-2, C-3, C-4)

Ver Plano Nº 55

G/Fu-H13
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en mangueira de carga de

2

Incendio de
charco

46

57

43

cisternas

Efecto Dominó de
FORESTAL sobre
REGANOSA

G/Fu-H14
Fuga de gasóleo/fuel por rotura
en mangueira de carga desde

2

Incendio de
charco

22

27

21

Ver Plano Nº 56

3

Incendio de
charco

64

76

52

Ver Plano Nº 57

pantalán a barco

G-H15
Fuga por rotura total da
mangueira de gasóleo para
descarga de buques do novo
punto de carga/descarga en
pantalán

Ver Plano Nº 58

Fu-H16
Fuga por rotura total da
mangueira de fuel para
descarga de buques do novo

3

Incendio de
charco

Incendio de charco

97

115

80

que xera a maior

punto de carga/descarga en

envolvente en

pantalán

FORESTAL
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Escenarios
Accidentais

Categoría

GASÓLEO/FUEL

Fenómeno

3

Incendio de
charco

52

62

44

Ver Plano Nº 59

3

Incendio de
charco

72

87

62

Ver Plano Nº 60

Tipo
ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

Observacións

Perigoso

G-H17
Fuga por rotura parcial da
tubería de gasóleo desde nova
estrutura de descarga ata rede
existente

Fu-H18
Fuga por rotura parcial da
tubería de fuel desde nova
estrutura de descarga ata rede
existente

Escenarios
Accidentais

F-H1
Fuga de formol por
rotura en liña de

Categoría

FORMOL

2

F-H2

3

2

Fuga de formol por
rotura en liña de
alimentación do

3

tanque 701, despois de
bombeo.

Incendio
de charco

Dispersión

alimentación do

3

ZI (m)

ZA (m)

ZD (m)

Observacións

12

13

11

Ver Plano Nº 61

Perigoso

3

tanque 701, antes de
bombeo

Tipo
Fenómeno

Tóxica

Incendio
de charco

106

442

(estabilidade D)

(estabilidade D)

179

770

(estabilidade F)

(estabilidade F)

14

16

102

425

Dispersión

(estabilidade D)

(estabilidade D)

Tóxica

179

770

(estabilidade F)

(estabilidade F)

Ver Plano Nº 62
Accidente que

--

xera a maior
envolvente no
COMPLEXO

13

Ver Plano Nº 63

--

Ver Plano Nº 64

O accidente no que está involucrado o Metanol, que xera a maior envolvente é a
Hipótese M-H7: Fuga por rotura total da mangueira de metanol para descarga de
buques do novo punto de carga/descarga en pantalán, producíndose como fenómenos
perigosos Incendio de Charco e Dispersión Tóxica.

PEE COMPLEXO INDUSTRIAL PUNTA PROMONTOIRO

Páxina 97 de 127

Se a substancia involucrada é Formol, a maior envolvente xérase derivada do
escenario da Hipótese F-H1, producíndose unha dispersión tóxica: Fuga de formol por
rotura en liña de alimentación do tanque 701, antes de bombeo. Este é o accidente
que xera a maior envolvente no Complexo.
Se a substancia involucrada é Gasóleo, o escenario que produce a maior envolvente é
o definido na Hipótese G-H15, xerándose un Incendio de Charco: Fuga por rotura
total da mangueira de gasóleo para descarga de buques do novo punto de
carga/descarga en pantalán.
Se a substancia involucrada é Fuel, o escenario que produce a maior envolvente é o
definido na Hipótese Fu-H16, xerándose un Incendio de Charco: Fuga por rotura total
da mangueira de fuel para descarga de buques do novo punto de carga/descarga en
pantalán.
En Anexo 3, achégase cartografía dos escenarios estudados para cada unha das
instalacións.
EFECTO DOMINÓ
Efecto dominó de REGANOSA sobre FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
Prodúcese como consecuencia da hipótese accidental COL-VAP/02/JFIRE. Afectaría á
zona de carga de cisternas situada próxima á entrada principal de REGANOSA.
Valor Limiar
2
(kW/m )

8

Distancia (m)

AFECTACIÓN

71

A ocorrencia desta situación accidental definiría
unha posible zona de afectación que incluiría as
seguintes instalacións do establecemento de
FORESTAL :
- Zona de carga de cisternas

Existen medios de protección para mitigar os posibles danos e evitar a concatenación
dos efectos ás instalacións de FORESTAL. Ao longo de todo o percorrido do colector e
ata a chegada á estación de medida existen detectores de gases que permiten
realizar a detección temperá do incidente e hidrantes que permiten minimizar as
consecuencias.
Efecto dominó de FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A., sobre REGANOSA
Trala análise da documentación dispoñible de FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
evidénciase a non afectación das instalacións de REGANOSA por efecto dominó
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asociado a ondas de presión mentres que si se identificou unha posible situación
accidental por radiación térmica.
A posible situación accidental con efecto dominó por radiación térmica con
afectación nas instalacións de REGANOSA é o Incendio do derrame de gasóleo/fuel
por fuga na mangueira de carga de cisternas (Incendio de Charco) (Hipótese G/FuH13).
A afectación establecida para este suposto, según o Informe de Seguridade de xuño
2012, indícase na táboa seguinte.
Valor Limiar
2
(kW/m )

8

Distancia (m)

AFECTACIÓN

43
(distancia desde o
centro do escenario)

A ocorrencia desta situación accidental definiría
unha posible zona de afectación que incluiría as
seguintes instalacións do establecemento de
REGANOSA:
-O acceso leste do establecemento xunto co seu
correspondente control de accesos
-A zona de manobra de cisternas pero sen
afectación directa do cargadoiro en si
-A zona de aparcadoiro de visitas
-A zona de descanso dos condutores de camión
cisterna
-A estación de medida, así como a cabeza do
gasoducto

É importante destacar que as zonas de almacenamento e proceso de REGANOSA non
se verán afectadas por esta situación. A principal instalación que deberá protexerse
mediante un axeitado sistema de protección contra incendios será a estación de
medida.
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3.5. ESTUDO DE VULNERABILIDADE
No presente apartado procederase a identificar a presenza de persoas, bens
materiais ou elementos naturais que puidesen verse afectados polos escenarios
accidentais considerados no apartado anterior.
De cara á finalidade deste PEE, evalúanse os radios de afección relativos aos
accidentes de categoría 2 e categoría 3, dado que se entende que os bens e persoas
presentes no interior das instalacións (afectados no caso de accidente de categoría 1)
protexeríanse de modo inmediato mediante a posta en marcha do correspondente
PAU.
A continuación indícanse os valores limiares previstos sobre persoas, bens e, no seu
caso, elementos ambientais.
En Anexo 3, achégase xustificación do cálculo de os valores limiares e listado dos
elementos vulnerables.
3.5.1.VULNERABILIDADE SOBRE AS PERSOAS
VALORES LIMIARES PARA PERSOAS
O cálculo da vulnerabilidade para as persoas correspóndese coa aplicación das
diferentes ecuacións PROBIT existentes para determinar a porcentaxe de persoas
afectadas (factor de resposta) con efectos letais como consecuencia da exposición
aos diferentes escenarios accidentais.
REGANOSA
VULNERABILIDADE DERIVADA DA RADIACIÓN TÉRMICA
No caso de radiación térmica correspondente a incendios de charco, calculouse a
vulnerabilidade en canto a queimaduras de primeiro grado, queimaduras de segundo
grao e efectos directamente letais. Para os dardos de lume considerouse unha
letalidade prácticamente do 100% para a distancia determinada polo alcance da
chama proxectada.
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Valores Limiares para Radiación Térmica REGANOSA:
TEMPO

RADIACIÓN

EXPOSICIÓN

EFECTOS

% AFECTADOS

2

(seg)

(kW/m )
Queimaduras primeiro

30

grao
Queimaduras segundo

30

grao
Efectos directamente

30

TÉRMICA

letais

1

3

50

5

99

10

1

7

50

12

99

22

1

7

50

14

99

28

VULNERABILIDADE DERIVADA DA SOBREPRESIÓN
Para a determinación da vulnerabilidade asociada con efectos mecánicos por
sobrepresión aplicáronse os criterios recolleitos na guía Guidelines for quantitative
risk assessment, CPR18E na cal establécese a consideración dun factor de resposta
igual a 1 (100% de letalidade) a aquela distancia respecto ao centro da explosión na
que o valor da sobrepresión causada pola explosión é maior de 0,3 bar.
En Anexo 3 preséntanse os datos obtidos para cada unha das substancias
involucradas.
FORESTAL DO ATLÁNTICO S.A.
VALORES LIMIARES PARA RADIACIÓN TÉRMICA
Queimaduras mortais protexidos con roupas:

TEMPO
EXPOSICIÓN (seg)

RADIACIÓN
PROBIT

% AFECTADOS

TÉRMICA
2

(kW/m )

20

2,67

1

12,61

20

5

50

24,96

20

7,33

99

49,41
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Queimaduras mortais sen protección:

TEMPO
EXPOSICIÓN (seg)

RADIACIÓN
PROBIT

% AFECTADOS

TÉRMICA
2

(kW/m )

20

2,67

1

9,83

20

5

50

19,46

20

7,33

99

38,52

Queimaduras de 2º grado:

TEMPO
EXPOSICIÓN (seg)

RADIACIÓN
PROBIT

% AFECTADOS

TÉRMICA
2

(kW/m )

20

2,67

1

9,27

20

5

50

16,54

20

7,33

99

29,5

Queimaduras de 1º grado:

TEMPO
EXPOSICIÓN (seg)

RADIACIÓN
PROBIT

% AFECTADOS

TÉRMICA
2

(kW/m )

20

2,67

1

4,07

20

5

50

7,27

20

7,33

99

12,98

VALORES LIMIARES PARA DISPERSIÓN TÓXICA
METANOL
TEMPO
EXPOSICIÓN (min)

PROBIT

% AFECTADOS

CONCENTRACIÓN
3

(mg/m )

30

2,67

1

18.790

30

5

50

60.150

30

7,33

99

192.500
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FORMOL
TEMPO
EXPOSICIÓN (min)

PROBIT

% AFECTADOS

CONCENTRACIÓN
3

(mg/m )

30

2,67

1

200

30

5

50

642

30

7,33

99

2054

En Anexo 3 preséntanse os datos obtidos para cada unha das substancias
involucradas.
3.5.2.VULNERABILIDADE SOBRE OS BENS
Para avaliar os efectos causados pola radiación térmica e pola sobrepresión sobre
materiais, utilizaranse os valores limiares definidos para a zona efecto dominó tanto
para radiación térmica como para sobrepresión. En Anexo 3 preséntanse os resultados
obtidos.
3.5.3. VULNERABILIDADE DO MEDIO AMBIENTE
Segundo a Directriz Básica de Protección Civil, debe realizarse unha análise
fundamentado na identificación, caracterización e valoración sistemática e obxectiva
de cada un dos compoñentes e factores relevantes do sistema de risco. Esta análise
débese realizar a partir da parametrización das fontes de risco, dos sistemas de
control primario, dos sistemas de transporte e dos receptores vulnerables.
En relación á fonte de risco considerase a perigosidade intrínseca da substancia, o
seu comportamento ambiental e a cantidade vertida.
Os sistemas de control primario comprenden todos aqueles equipos ou medidas de
control capaces de manter o factor de risco en condicións controladas ou minimizar
as consecuencias, co fin de preservar ao medio ambiente.
Os sistemas de transporte (aire, auga superficial, auga subterránea e chan) son os
medios que permiten o contacto entre o factor de risco e os receptores vulnerables e
que inflúen na magnitude da posible afectación.
Os receptores vulnerables pertencen á contorna natural e socioeconómica.
Valóranse as consecuencias sobre os distintos medios afectados.
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REGANOSA
A substancia obxecto de estudo é o gas natural gaseoso e líquido (composto
principalmente por metano).
A partir da parametrización realizada non se espera que un escape de substancia
teña efectos directos sobre o medio ambiente próximo.
En Anexo 3, preséntanse os resultados obtidos.
FORESTAL DO ATLÁNTICO S.A.
Analízanse varios dos escenarios nos que están involucrados o gasóleo/fuel, dos
resultados obtidos dedúcese que o risco medioambiental que puidese producirse é
insignificante. Os cálculos realizados preséntanse en Anexo 3.
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4. DEFINICIÓN E PLANIFICACIÓN DAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Neste capítulo defínense as estratexias básicas a poñer en marcha en caso de
accidente grave no Complexo.
As decisións tomaranse pola Dirección da Emerxencia tendo en conta a magnitude do
fenómeno perigoso, en base aos cálculos dos riscos modelizados e aquí expostos, e á
situación particular no momento do accidente. Deberán considerarse, de cara á
prevención dos danos sobre a contorna, os radios de alerta e intervención expostos
neste PEE, aínda que as condicións meteorolóxicas particulares no momento do
accidente poden minimizar as consecuencias, dado que estas poden cambiar co
tempo.
4.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA A POBOACIÓN
Considéranse medidas de protección, os procedementos, actuacións e medios
previstos co fin de evitar e/ou atenuar as consecuencias, inmediatas ou diferidas,
dos Accidentes Graves para a poboación, o persoal dos Grupos Operativos das propias
instalacións afectadas, o medio ambiente e os bens materiais.
As medidas de protección seleccionaranse en función da súa eficacia para mitigar ou
prever os efectos adversos dos accidentes considerados no presente PEE, e de acordo
coas Zonas de Planificación establecidas para cada un deles.
Nos apartados que seguen descríbense as medidas de protección que irán destinadas
fundamentalmente á poboación co fin de paliar, no posible, as consecuencias dos
accidentes.
4.1.1. Avisos á poboación
Sistemas de aviso
O sistema primario de avisos á poboación (a poñer en marcha en caso de accidente
grave provocado polos escenarios avaliados neste PEE) consistirá nunha sirena
electrónica, controlada tanto en local como a través dun sistema remoto instalado no
CAE112. O sistema de sirenas será común para as instalacións de REGANOSA e
FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
Como sistema secundario utilizarase a megafonía da Policía Local de Mugardos e das
Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil da zona, cando a situación o
aconselle. Así como as emisoras de radio e televisión.
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Control de accesos
As vías a controlar serán:
Estrada

Distancia/Dirección

Comarcal C-641 (Lugo-Ferrol)

3.600 m / NW

AC-862 (Ferrol-Ortigueira)

3.300 m / N

Nacional NVI (Madrid-A Coruña e Ferrol)

3.000 m / NW

Local AC-133

2.700 m / SE

Local AC-132

1.450 m / E

Local AC-131

1.550 m / W

Local AC-130

1.250 m / W

Local AC-123

1.750 m / SE

Local AC-122

1.125 m / SW

Local AC-3504

500 m / SE

Vía rápida VG-1.2

500 m /E

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 explosións, do fluxo de radiación térmica, no
caso de incendio, e do grado de toxicidade.
Dado o alcance dos accidentes, o confinamento aplicarase como medida principal
nos núcleos de poboación próximos ás instalacións (A Pedreira) e nas instalacións de
FORESTAL DO ATLÁNTICO e IMEGASA ou de REGANOSA, en función de en cal das
Plantas se produza o accidente grave, quedando as operacións de afastamento e/ou
evacuación limitadas aos posibles vehículos e peóns que se encontren nas vías de
comunicación lindantes coa planta e no interior da zona limitada polos controis de
accesos establecidos.
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4.1.3. Afastamento
O afastamento consiste no traslado da poboación desde as posicións expostas a
lugares seguros, utilizando os seus propios medios. Esta medida é aconsellable, cando
se produzan efectos daniños para as poboacións citadas.
Esta medida atópase xustificada cando o fenómeno perigoso se atenúa, xa sexa pola
distancia ou pola interposición de obstáculos á súa propagación.
Representa a vantaxe respecto de a evacuación de que a poboación trasladada é moi
inferior, ao mesmo tempo que o traslado se realiza cos propios medios da poboación.
En consecuencia, as necesidades loxísticas da medida redúcense ás derivadas dos
avisos á poboación.
Débese aplicar cando as zonas a planificar poidan estar dentro da área de
intervención, se dispoña de tempo suficiente e o traslado da poboación polos seus
propios medios non supoña ningún risco suplementario ao existente.
Por outra banda, a utilidade da medida é nula cando o fenómeno perigoso do que
protexe á poboación se atenúa lentamente, neste caso habería que prever a
evacuación.
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.
Débense controlar as vías de afastamento para canalizar o tráfico e evitar un caos
circulatorio.
As operacións de afastamento quedan limitadas aos posibles vehículos e peatóns que
se atopen nas estradas colindantes ao Complexo.
4.1.4. Evacuación
A evacuación consiste no traslado masivo da poboación que se atopa na zona de
intervención cara a zonas afastadas da mesma, lugares “de refuxio ou illamento”,
por medios públicos organizados fundamentalmente polo Grupo Loxístico e de
Seguridade. Esta medida aplicarase cando o afastamento sexa insuficiente ou deba
establecerse por un tempo prolongado.
Deberá dispoñerse dos recursos de transporte axeitados para persoas e recursos de
primeira necesidade, feridos, inválidos, etc. Tamén pode ser preciso dispoñer ou
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habilitar dependencias médicas e administrativas para o control das persoas
evacuadas.
4.1.5. Medidas de protección persoal
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.
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5. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN
5.1. ESQUEMA ORGANIZATIVO
O PEE organízase considerando á Dirección Xeral do mesmo como máximo órgano
para a toma de decisións.
Por outro lado, establece grupos específicos para asumir as tarefas de coordinación
da emerxencia, comunicación a afectados, comunicacións internas durante a
emerxencia e intervención, con ubicacións e funcións que se describen nos apartados
que seguen.
En calquera caso, debe considerarse que os responsables mencionados neste
documento poderán delegar en outros cargos as súas tarefas en función da
dispoñibilidade de cada un e das necesidades que se presenten.
5.2. DIRECCIÓN DO PLAN
A Dirección do PEE recaerá no Director Xeral con competencias en materia de
Protección Civil da Xunta de Galicia, salvo en caso de declaración de interese
nacional, situación na que a compartirá cun representante designado polo Ministerio
do Interior.
As súas funcións serán:


Declarar a activación do PEE .



Decidir, en cada momento e con 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 co Gabinete de Información, 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.



Designar representantes públicos e privados nos distintos órganos cando éstos



non formen parte orixinalmente dos mesmos.
Designar sustitutos daqueles membros dos distintos órganos do Plan que non
poidan estar dispoñibles no caso de activación do Plan.
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5.3. COMITÉ ASESOR
Para asistir á Dirección do Plan nos distintos aspectos relacionados con este,
establecerase un Comité Asesor ao que se incorporarán, a xuízo da Dirección do Plan,
como mínimo os membros seguintes:
 Subdirector Xeral da Dirección Xeral con competencias en materia de
protección civil
 Representante designado pola Delegación do Goberno
 Un representante do Concello de Mugardos
 Un representante da Axencia Galega de Emerxencias
 Un representante por cada unha das Consellerías con competencias en
materia de sanidade, medio ambiente e industria
 Un representante designado pola empresa REGANOSA
 Un representante designado pola empresa FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.
A activación de todos os membros do Comité Asesor só en parte, dependerá do tipo
de accidente e do seu alcance. O Comité Asesor poderá reunirse fisicamente ou
emplear 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 súas funcións básicas 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)
O PEE contará con o CENTRO DE ATENCIÓN ÁS EMERXENCIAS 112 GALICIA como Centro
de Coordinación Operativa (CECOP), no que se realiza a coordinación de todas as
operacións, e a xestión de todos os medios.
O CECOP constituirase preferiblemente, nas instalacións do CAE 112 Galicia, sen
prexuízo da utilización doutros centros de coordinación (CECOPAL, Sala de Crise do
Goberno da Xunta de Galicia, etc.). Estará situado no Edificio de Usos Múltiples San
Marcos (Bando), en Santiago de Compostela.
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Neste edificio tamén se instalará o CECOPI (Centro de Coordinación Operativa
Integrado) en caso de situación declarada de interese nacional, nomeando os
correspondentes representantes do Goberno estatal cando así proceda.
5.4.2. CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal)
Tamén se considerará como Centro de Coordinación o Centro de Coordinación
Municipal (CECOPAL), e estará en contacto con o CECOP(I) para executar as medidas
necesarias de forma conxunta.
5.4.3. SACOP (Sala de Control de Operacións)
O SACOP estará baixo a dependencia directa dun coordinador nomeado pola
Dirección do Plan, que pode ser tamén membro do Comité Asesor.
Atópase localizada no CECOP e, desde esta sala mobilízanse os medios e recursos
necesarios.
O SACOP poderá asesorar con cálculos de consecuencias e vulnerabilidade, datos de
substancias perigosas, cartografía, Catálogo de Medios e Recursos de Protección Civil
da Comunidade Autónoma de Galicia, así como de información propia do PEE e do
Plan de Actuación Municipal.
5.4.4. CETRA (Centro de Transmisións)
O CETRA depende operativamente da Axencia Galega de Emerxencias e ubícase nas
instalacións do CAE 112. A súa misión é a de constituí-lo núcleo por onde se
canalizan tódalas transmisións necesarias durante unha activación do Plan. Dispón
de medios de comunicacións de voz e datos en sistema de telefónica (fixo e móbil);
mensaxeira (telefónica e privada); radio e informática, con posibilidade de
conmutación dos sistemas telefónicos, radio e informático.
O CETRA está comunicado como mínimo por dous sistemas ao establecemento,
bombeiros, Persoal Sanitario da Xunta de Galicia, Unidade de Policía Autonómica,
CECOPAL, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Delegación Territorial de AEMET
en Galicia, PMA, Módulos Móbiles de Comunicación da Xunta de Galicia, outros
sistemas de comunicación, etc.
O CETRA é o encargado de establecer e garantir as comunicacións entre os distintos
centros operativos establecidos no PEE.
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5.5. POSTO DE MANDO AVANZADO
Constituirase, dependendo do tipo de accidente, nas proximidades das instalacións
do Complexo, ou no lugar máis axeitado, a xuízo do xefe do PMA. A xefatura no PMA
será asumida en primeira instancia por a persona de maior rango do grupo de
intervención que chegue ao lugar do sinistro. Con posterioridade, a Dirección do Plan
en coordinación con a AXEGA indicará quén deberá asumir a xefatura.
O Posto de Mando Avanzado (PMA) funcionará como centro de coordinación dos
grupos operativos con comunicación permanente con o Director do PEE a través do
CAE112.
Debe sinalarse que a elección dunha situación ou outra do Posto de Mando Avanzado
(PMA) dependerá das características do sinistro e da posibilidade de acceder ao
mesmo sen expoñerse a riscos innecesarios, prestando especial atención aos radios
estimados para as zonas de intervención e alerta así como as condicións
meteorolóxicas e a súas posibles variacións.
5.6. GABINETE DE INFORMACIÓN
Dependendo directamente do Director do Plan de Emerxencia Exterior, constituirase
o Gabinete de Información. A través de dito Gabinete, canalizarase toda a
información aos medios de comunicación social durante a emerxencia.
O Gabinete de Información estará dirixido por o responsable do Gabinete de Prensa
da Consellería con competencias en materia de Protección Civil, e ademais
participarán nel os Representantes dos seguintes Gabinetes de Prensa:




Da Delegación do Goberno en Galicia, en caso de formarse o CECOPI
Do Concello de Mugardos.
Da empresa REGANOSA



Da empresa FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.

As súas misións básicas serán:




Centralizar, coordinar e preparar a información xeral sobre a emerxencia, de
acordo co Director do Plan de Emerxencia Exterior, e facilitarlla aos medios
de comunicación social.
Difundir as ordes, consignas e recomendacións dictadas pola dirección do PEE,
a través dos medios de comunicación social.



Informar sobre a emerxencia a cantas persoas ou organismos o soliciten.
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Obter, centralizar e facilitar toda a información relativa aos posibles
afectados, facilitando os contactos familiares e a localización de persoas.

5.7. GRUPOS OPERATIVOS
Para o desenvolvemento e execución das actuacións previstas, o PEE contemplará a
organización de Grupos Operativos, os que en canto á súa denominación, funcións,
composición e estrutura quedarán determinadas segundo as súas necesidades e
características e con a seguinte estrutura:
5.7.1. Grupo de Intervención
Este grupo estará formado por os Servizos de Extinción de Incendios e Salvamento de
Ferrol e, se fosen necesarios, doutros parques do entorno.
Funcións do Grupo de Intervención:


Avaliar e combater o accidente, auxiliar ás vítimas e aplicar as medidas de
protección máis urxentes dentro da zona de intervención.

5.7.2. Grupo de Seguimento e Avaliación
Este grupo estará formado por Representantes designados por as seguintes
Consellerías con competencias en materia de:


Calidade Ambiental





Saúde Pública
Seguridade Industrial
Un representante designado pola empresa REGANOSA



Un representante designado pola empresa FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.



O persoal que se considere necesario en función da emerxencia

A xefatura do grupo ostentaraa a persoa responsable de seguridade industrial.
Funcións do Grupo de Seguimento e Avaliación:


Avaliar e adoptar as medidas de campo pertinentes no lugar do accidente
para coñecer a situación real, en cada momento, do establecemento.



Seguir a evolución do accidente e das condicións medioambientais.



Realizar a partir dos datos do establecemento, datos medioambientais, datos
meteorolóxicos e calquera outro dato dispoñible, unha avaliación da situación
e da súa previsible evolución.
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Recomendar ao Director do Plan de Emerxencia Exterior as medidas de



protección máis idóneas en cada momento para a poboación, o medio
ambiente, os bens e os grupos operativos.
Todos os demais aspectos relacionados co seguimento e control dos
fenómenos perigosos.

5.7.3. Grupo Sanitario
Este grupo ten como obxectivo dar asistencia sanitaria aos afectados polo accidente
a través dunha actuación coordinada de todos os recursos sanitarios existentes.
Este grupo estará dirixido pola Xefatura Territorial con competencias en materia de
Sanidade na Coruña e formará parte del o persoal adscrito ao SERGAS da área
sanitaria de Mugardos, persoal da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia –
061 e 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 emerxencia aos feridos que eventualmente
puidesen producirse.
 Proceder á clasificación, estabilización e evacuación de aquelos feridos que,
por a súa especial gravidade, así o requiran.
 Coordinar o traslado de accidentados aos centros hospitalarios receptores.
 Organizar a infraestructura de recepción hospitalaria.
 Atención psicolóxica ás vítimas que o requiran.
 Vixilancia sobre os riscos latentes que afecten á saúde pública, unha vez
controlada a emerxencia.
5.7.4. Grupo Loxístico e de Seguridade
Este grupo estará dirixido por o 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
Unidade do Corpo Nacional de Policía Adscrita á Xunta de Galicia, (Policía
Autonómica), da Delegación Provincial da Coruña
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Policía Local de Mugardos e de concellos limítrofes, sempre de acordo co



disposto no Plan de Actuación Municipal (PAM)
Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Mugardos 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 no Plan de Emerxencia Exterior.
Naqueles casos nos que se solicite á Administración Xeral do Estado a súa
intervención e se aprobe ou se prevexa a súa aprobación, os recursos das Forzas
Armadas poderán, en función das súas capacidades e formación, integrarse nos
distintos grupos operativos. En todos os casos, os recursos das Forzas Armadas
estarán dirixidos polos seus mandos naturais.
Funcións do Grupo Loxístico:


Prover todos os medios que a Dirección do PEE e os grupos operativos
necesiten para cumprir as súas respectivas misións, e mobilizar os citados
medios para cumprir coa finalidade global do PEE.



Desenvolver e executar as actuacións tendentes a garantir a seguridade
cidadá e control de accesos.




Executar os avisos á poboación durante a emerxencia.
Todos aqueles aspectos relacionados coa loxística, o apoio aos actuantes e á
poboación afectada, á seguridade cidadá e ao control de accesos.

5.8. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DOUTRAS ENTIDADES
5.8.1. Plans de Actuación Municipal
O concello de Mugardos non conta cun Plan de Actuación Municipal ante risco
químico para as instalacións do Complexo.
5.8.2. Plan de Autoprotección da instalación (PAU)
REGANOSA e FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A., dispoñen do preceptivo PAU (REGANOSA
na súa versión de novembro de 2012 e FORESTAL DO ATLÁNTICO S.A.na súa versión
de xuño de 2012 no momento da elaboración deste PEE), elaborado en base ás
directrices do RD 1254/1999 e do RD 393/2007, e considerando as pautas de
actuación en caso de accidente grave.
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No apartado 2.1.5.2. deste PEE (“Organización da seguridade”) identifícanse as
principais unidades estructurais (mandos e grupos de intervención) que compoñen o
organigrama de emerxencias. En cada caso, existe un director ou máximo
coordinador do PAU, que será o máximo responsable da emerxencia e o responsable
de alertar ao 112 Galicia (CECOP) en caso de accidente de categoría 1, 2 ou 3,
poñendo así en marcha o presente PEE.
5.8.3. Outros Plans


Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (PLATERGA)

Plan Director que comprende o conxunto de normas, Plans sectoriais, específicos
e procedementos de actuación como dispositivo de resposta da Administración
Pública fronte a situacións de emerxencia.


Plan de Continxencias por Contaminación Marítima Accidental (Plan CAMGAL)

No caso dunha emerxencia que produza ou puidese producir contaminación na ría
de Ferrol, informarase á Consellería responsable do Plan de Continxencias, para
que active o Plan CAMGAL se o estima conveniente.


Plan de Protección do Porto de Ferrol

Calquera accidente que active o PEE de Punta Promontoiro, será informado á
Autoridade Portuaria de Ferrol, para que active o Plan de Protección do Porto, de
ser necesario.
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6. OPERATIVIDADE DO PLAN
6.1. CRITERIOS E CANLES DE NOTIFICACIÓN
A dirección da emerxencia en REGANOSA ou en FORESTAL DO ATLÁNTICO, S.A.,
Director do PAU, ou persoa en quen delegue, no suposto que ocorra un accidente
clasificado como de categoría 1, 2, ou 3, notificarao coa maior urxencia ao CAE112,
solicitando comunicación co técnico de garda do sistema integrado de emerxencias
de Galicia, a través de calquera dos seguintes medios:


Chamada ao CAE112 ao número único de emerxencias europeo un – un – dous
(112)



Chamada a través de Emisora Radio ao CAE112

Unha vez realizada a chamada, e tan axiña como sexa posible, o industrial facilitará
ao CAE112, a información contida no modelo de comunicado que se achega neste
PEE.
O protocolo que establece este PEE, a utilizar para a notificación de accidentes,
deberá estar incorporado ao Plan de Autoprotección de REGANOSA e de FORESTAL DO
ATLÁNTICO, S.A.
Tamén deberán ser notificados aqueles accidentes que, independentemente de que
estean implicadas substancias perigosas, produzan efectos perceptibles no exterior,
susceptibles de alarmar á poboación. A notificación destes sucesos deberán conter a
seguinte información: descrición do suceso, localización, motivos, duración e alcance
previsible dos seus efectos.
6.2. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DO PLAN
Tal como se indicou no apartado anterior, no CAE -112 recíbese a notificación
procedente do establecemento afectado polo accidente.
En función da categoría do accidente, a Dirección do Plan de Emerxencia Exterior
procede á activación do PEE. Este activarase sempre que o accidente sexa de
categoría 2 ou 3. O nivel de resposta determinarao o Director do Plan de Emerxencia
Exterior de acordo coas características e evolución do accidente.
Naqueles casos nos que, para mitigar as consecuencias dos accidentes de categoría 1
sexa necesaria a movilización de medios externos, esta será sempre solicitada ao
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CAE112 polo Director do PAU, quedando a criterio do Director do PEE a activación ou
non do Plan de Emerxencia Exterior.
Desde o punto de vista de afectación ao medio ambiente, os Plans de emerxencia
activaranse únicamente cando se prevexa que, por causa dun accidente grave, poida
producirse unha alteración grave do medio ambiente e que a súa severidade esixa a
aplicación inmediata de determinadas medidas de protección.
O procedemento xenérico a seguir en caso de accidente represéntase no fluxograma
seguinte:
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PUNTA PROMONTOIRO

Persoal externo
comunica accidente ao
CAE 112 (técnico de
garda)

comunica o accidente ao
CAE 112 (técnico de
garda)

NON
N

Accidente tipificado
CATEGORÍA 1

Accidente tipificado
CATEGORÍAS 2 ou 3

Avisar Axencia Galega
de Emerxencias e
Dirección do PEE

Avisar Axencia Galega
de Emerxencias e
Dirección do PEE

Enviar medios
de axuda?

Seguimento por
parte do CAE 112

SI

Director do PEE
activa o Plan

Mobilizar
os medios

SI

Enviar medios
de axuda?

Mobilizar os medios
(Comité Asesor, Grupos
Operativos, Gabinete de
Información etc.)

NON

Alertar aos Grupos
Operativos, informar ao
Comité Asesor e
Gabinete de Información

Evolución a
categoría 2 ou 3
Seguimento do
accidente por parte
do CECOP

FIN DA
EMERXENCIA
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6.3. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN
6.3.1. Alerta do persoal adscrito ao Plan de Emerxencia Exterior
O PEE do Complexo, contén procedementos de actuación ben definidos tanto no
referente aos avisos ao CAE112 para a activación dos integrantes do Plan como sobre
a actuación dos distintos grupos operativos de acordo aos criterios expostos a
continuación.
Para a activación do PEE do Complexo contarase co uso do Directorio Telefónico
relativo ao Plan de Emerxencia Exterior existente no CAE112.
Unha vez constituídos os grupos operativos, éstos poñeranse en funcionamento,
seguindo as directrices definidas nos seus manuais operativos.

Activación PEE

112 avisa a todas as
organizacións
implicadas, con
prioridade dos Grupos
de Intervención, Apoio
Loxísitico e Seguridade
Alerta á Dirección do
PEE

Aviso ao técnico de garda (que
á súa vez avisará á AXEGA*),
Subdirector Xeral e Xefe de
Servizo en materia de
Planificación; formación e
posta en marcha dos comités e
grupos descritos no capítulo 5

(*)AXEGA: Axencia Galega de Emerxencias

6.3.2. Actuación desde os primeiros momentos da emerxencia
Nos primeiros momentos da emerxencia e hasta a activación completa do Plan,
realizaranse os seguintes pasos:
1. Recibida a primeira chamada de alerta no CAE112, poñerase en contacto co
técnico de garda que recabará a información máis completa posible.
a. Informarase seguidamente ao Xefe de Servizo con competencias en
Planificación e ao Subdirector Xeral con competencias en materia de
Planificación de Protección Civil da Xunta de Galicia.
b. Os técnicos antes mencionados avalían a situación. Poden ocorrer tres cousas:
I.
Que o accidente sexa de categoría 1 e que non se necesitan medios
externos para controlar a situación; non é necesario activar o PEE.
O técnico de garda fará un seguimento da emerxencia.
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II.

Que o accidente sexa de categoría 1 e precísanse medios externos
para controlar a situación, pero non é necesario activar o PEE.
Enviaranse os medios externos que requira a emerxencia e se
informará á Dirección do PEE e aos membros do Comité Asesor.

III.

Que os técnicos antes mencionados, conclúen que se necesitaría
activar o PEE polo que informarán á Dirección do Plan e
continuarase coa secuencia inicial no punto 2.

2

A Dirección do Plan de Emerxencia Exterior, decidirá se é necesaria a
activación do Plan. No caso de activarse, avisarase aos integrantes de todos os
órganos descritos no Plan.

6.3.3. Actuación dos grupos operativos
Alertarase aos Grupos Operativos, facendo 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 poñerse 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. Constitución do Posto de Mando Avanzado (PMA)
O Posto de Mando Avanzado (PMA), constituirase no lugar máis axeitado e será a base
de coordinación de todos os medios que se atopen facendo fronte á emerxencia. Ao
producirse unha situación de emerxencia, 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 con a
AXEGA indicará quén deberá asumir a xefatura.
A localización do PMA definirase en función da natureza e gravidade da situación
accidental.
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6.3.5. Coordinación dos grupos operativos
O Director do Posto de Mando Avanzado coordinará, as actuacións dos diversos grupos
operativos co fin de optimizar o emprego dos medios humanos e materiais
dispoñibles.
6.3.6. 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 Plan de Emerxencia Exterior sobre as medidas
necesarias en cada momento para mitigar os efectos de accidentes maiores.
Así mesmo, estas persoas asesorarán, xunto co comité asesor, ao Director do PEE
sobre a conveniencia de decretar o fin da emerxencia, coa correspondente
desactivación do PEE, unha vez controlada a situación que deu lugar á súa activación.
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 aos medios de comunicación a información axeitada para
que a fagan pública (fundamentalmente, medidas de autoprotección e información
sobre persoas afectadas), segundo o que dispoña o seu manual operativo.
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7.- CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS
Os medios e recursos empregados en situación de emerxencia, co fin de que poidan
ser incorporados ao PEE no caso de ser necesarios, serán os recolleitos no Catálogo
de Medios e Recursos da Comunidade Autónoma de Galicia dispoñibles para
Protección Civil.
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8.- IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO DO PLAN DE EMERXENCIA
A implantación e mantemento deste PEE deben englobar as actuacións necesarias
para dotar a este da máxima efectividade á hora de atallar un posible accidente
grave.
Neste

capítulo

contémplanse

as

directrices

para

implantar

e

manter

así

axeitadamente este PEE, que deben culminar en dous rexistros saíntes do mesmo:
 O Plan de Implantación: a desenvolverse durante o primeiro ano desde a
homologación da Comisión Nacional de Protección Civil
 Manuais dos Grupos Operativos: o seu desenvolvemento é responsabilidade de
cada un dos grupos
O Plan de Implantación deberá detallar, polo menos:


A responsabilidade do deseño de cada Plan



As actuacións de formación e adestramento previstas para o período de
vixencia do Plan



Os destinatarios de cada acción formativa (p.e. o grupo de intervención, a
cidadanía do concello de Mugardos, etc.)



Os medios humanos e materiais necesarios



Propostas de actuación

8.1. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA EXTERIOR
8.1.1. Responsabilidades
A implantación do PEE consiste en informar a todos os elementos que forman parte
da estrutura do Plan, das súas funcións, e como se levarán a cabo da forma máis
efectiva. É responsabilidade da Dirección Xeral en materia de Protección Civil
elaborar, validar, implantar e manter actualizado e operativo o presente PEE.
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8.1.2. Actuacións de implantación
8.1.2.1. Divulgación do Plan
Este PEE, unha vez avaliado e homologado por a Comisión Nacional de Protección
Civil, deberá ser axeitadamente divulgado por a Dirección do mesmo:
 Divulgación á poboación: deseño de campañas publicitarias, material
divulgativo, sesións formativas, etc. orientadas á poboación afectada
 Divulgación aos traballadores do Complexo: por medio dos directores do PAU,
o Director do PEE garantirá o axeitado coñecemento por parte dos
traballadores do PEE e das súas implicacións
 Divulgación aos grupos operativos, a través do xefe de cada grupo

8.1.2.2. Formación e adestramento dos integrantes dos grupos operativos
Como consecuencia das actuacións de implantación, efectuarase un exercicio de
adestramento ou simulacro.
Un exercicio de adestramento consiste na alerta de únicamente unha parte do
persoal e medios adscritos ao PEE (por exemplo, un Grupo Operativo, un Servizo,
etc.).
O simulacro realízase para a comprobación da operatividade do PEE no seu conxunto,
o 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 dispoñer 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 xerais/exercicios de
adestramento a considerar.
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8.2. MANTEMENTO DO PLAN DE EMERXENCIA EXTERIOR
Enténdese por mantemento do PEE o conxunto de accións encamiñadas a garantir
que os procedimentos de actuación previstos no mesmo son plenamente operativos,
así como a súa actualización e adecuación a modificacións futuras no ámbito
territorial obxecto de planificación.
8.2.1. Responsabilidades
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.
8.2.2. Actuacións de mantemento e mellora do Plan
O Director do PEE promoverá as actuacións necesarias para o mantemento da súa
operatividade, en colaboración coas demais entidades descritas no Plan.
8.2.2.1. Comprobacións periódicas dos equipos
Periódicamente, revísase o catálogo de medios e recursos, a súa idoneidade, estado
de conservación e funcionamento.
8.2.2.2. Exercicios de adestramento
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
8.3.1. Revisións
Este PEE revisarase en calquera caso cada 3 anos e sempre que:
 Se modifique a operatividade do PEE
 Se demostrase insuficiencia ou inadecuación dos medios materiais, humanos
ou organizativos vixentes
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O Complexo obxecto deste PEE sufra modificacións substanciais en relación
ás substancias manexadas/almacenadas, ás instalacións ou aos procesos.

8.3.2. Distribución
Sempre que se xere unha nova revisión do PEE das instalacións do Complexo, a
Dirección Xeral con competencias en materia de Protección Civil da Xunta de Galicia,
deberá asegurarse de que todos os grupos implicados reciban outra, actualizada, e
que a conozan e comprendan axeitadamente.
A mesma Dirección Xeral deberá dispoñer dun rexistro actualizado dos destinatarios
da información de novas revisións.
8.3.3. Avaliación da eficiencia
Sempre que se produza unha intervención motivada por a posta en marcha de este
PEE (accidente grave) ou calquera outra actuación englobada no seu ámbito
(actuacións de formación, información, etc.), a Dirección Xeral con competencias en
materia de Protección Civil deberá emitir informe de actuacións con contido
establecido por a lexislación vixente.
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