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Fundamentos 

1. Introdución 

O transporte de mercadorías perigosas en Galicia é unha actividade de risco para a poboación, os bens e o 

medio. 

Co obxecto de minimizar os riscos que poidan derivarse dunha situación de emerxencia por accidente 

nestes transportes, a Xunta de Galicia mantén operativo o Plan TRANSGAL (PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL ANTE EMERXENCIAS POR ACCIDENTES NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS 

PERIGOSAS POR ESTRADA E FERROCARRIL EN GALICIA) dende o ano 2000.  O plan foi publicado no DOG 

núm. 87, do 8 de maio do 2000, por resolución do 24 de abril de 2000, da Secretaría Xeral da Consellería 

de Xustiza, Interior e Relacións Laborais. 

 

Para asegurar a efectividade do TRANSGAL, é preciso actualizar os datos que reflicten a realidade existente 

no que se refire ao fluxo de mercadorías perigosas en Galicia.  Para el, a Dirección Xeral de Emerxencias e 

Interior periodicamente realiza este estudo de fluxos, concretando as vías e fluxos intracomunitarios en 

Galicia, as vías polas que se produce a entrada deste tipo de materiais á comunidade, e as rutas de saída a 

outras comunidades ou estados membros, os medios de transporte utilizados e as condicións nas que se 

producen. A última actualización do fluxo de transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril 

é do ano 2010 e integra os datos obtidos en anos anteriores, e incluídas as mercadorías transportadas de 

clase 7. 

 

Tras doce anos de aplicación do plan especial, producíronse importantes cambios relacionados coa xestión 

do risco de accidentes de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril: o notable incremento no número 

de vías de alta capacidade en Galicia, a entrada en vigor da Lei do sector ferroviario (Lei 39/2003, do 17 

de novembro) que liberalizaba o transporte de mercadorías e viaxeiros por ferrocarril, dando lugar á 

separación de RENFE en RENFE Operadora e ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviarias), e polo 

tanto, á necesidade de actualizar os protocolos operativos de xestión das emerxencias ferroviarias; a 

creación da Axencia Galega de Emerxencias, así como a implantación de novas tecnoloxías de xestión de 

emerxencias desenvolvidas por ela.  Todos estes cambios fan necesaria a actualización do Plan especial 

vixente que entrará en vigor tras a súa aprobación polo Consello de Xunta de Galicia, logo de informe 

favorable da Comisión Galega de Protección Civil. 

2. Obxecto e ámbito 

2.1. Obxecto 

Para os efectos do presente plan enténdese por: 

 mercadorías perigosas: aquelas substancias que en caso de accidente durante o seu 

transporte terrestre poidan supoñer riscos para a poboación, os bens e o medio e as súas 

condicións de transporte terrestre encóntranse reguladas polo ADR ou o RID ou noutras 

disposicións específicas. As clases nas que se clasifican as mercadorías perigosas veñen 

indicadas no anexo I do presente plan. 

 transporte terrestre: aquel tipo de transporte efectuado por estrada ou ferrocarril. 

Enténdese por estradas tanto as interurbanas coma as rúas, travesías, avenidas etc. 

internas dos municipios. 
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O presente plan ten por obxecto establecer a organización e os procedementos de actuación dos recursos 

e servizos cuxa titularidade lle corresponda á Xunta de Galicia e os que poidan ser asignados ao plan por 

outras administracións públicas e entidades públicas ou privadas, coa finalidade de lles facer fronte ás 

emerxencias que poidan darse en caso de accidente no transporte terrestre de mercadorías perigosas. 

2.2. Ámbito 

O presente plan será de aplicación en calquera accidente no transporte terrestre de mercadorías perigosas 

que suceda no territorio de Galicia. 

3. Marco legal e competencial 

3.1. Marco legal 

As seguintes disposicións establecen o marco legal e regulamentario co que se regula a xestión das 

emerxencias por accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril: 

 Lei 2/1985, do 21 de xaneiro sobre Protección Civil. 

 Lei 7/1985, reguladora das bases do Réxime Local. 

 Real decreto lexislativo do 18 de abril de 1986, que aproba o texto refundido das 

disposicións legais en materia de réxime local. 

 Real decreto 407/1992, do 24 de abril, pola que se aproba a norma básica de Protección 

Civil. 

 Resolución do 2 de agosto de 2010 pola que se publica o Plan territorial de emerxencias de 

Galicia. 

 Real decreto 387/96, do 1 de marzo, polo que se aproba a directriz básica de planificación 

de Protección Civil ante o risco de accidentes nos transportes de mercadorías perigosas por 

estrada e ferrocarril. 

 Real decreto 1566/1999, do 8 de outubro, sobre os conselleiros de seguridade para o 

transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable. 

 A Orde INT/3716/2004, do 28 de outubro, pola que se publican as fichas de intervención 

para a actuación dos servizos operativos en situacións de emerxencia provocadas por 

accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril. 

 Resolución do 21 de novembro de 2005, da Dirección Xeral de Transportes por Estrada, 

sobre a inspección e control por riscos inherentes ao transporte de mercadorías perigosas 

por estrada. 

 Real decreto 551/2006 do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de 

mercadorías perigosas por estrada en territorio español remite no seu artigo 1 ao 

cumprimento das normas do Acordo europeo sobre transporte internacional de 

mercadorías perigosas por estrada (ADR). 

 Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia. 

 Real decreto 783/2001 (BOE 26/07/2001) polo que se aproba o Regulamento sobre 

protección sanitaria contra as radiacións ionizantes, modificado polo Real decreto 

1439/2010 (BOE 18/11/2010). 

 Real decreto 1308/2011 (BOE 07/10/2011) sobre protección física das instalacións e os 

materiais nucleares e das fontes radioactivas. Establece as medidas de protección física 

javascript:Redirection('LE0000009279_19960323.HTML');
javascript:Redirection('LE0000018989_20060601.HTML');
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para os transportes de materiais nucleares (categorías I, II e III) e de fontes radioactivas 

relevantes (categorías 1, 2 e 3). 

 Instrución IS-34, do 18 de xaneiro de 2012, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre 

criterios en relación coas medidas de protección radiolóxica, comunicación de non 

conformidades, dispoñibilidade de persoas e medios en emerxencias e vixilancia da carga 

no transporte de material radioactivo (BOE núm. 30 do 4 de febreiro de 2012). 

Ademais das anteriores disposicións, o transporte de mercadorías perigosas por vía terrestre está regulado 

por unha serie de regulamentos de carácter internacional, que se expoñen a continuación: 

 ADR: Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada, 

redactado en Xenebra o 30 de setembro de 1957 e as súas sucesivas modificacións. 

 RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por 

ferrocarril. 

Responsabilidade dos industriais 

No artigo 5.1 da norma básica de Protección Civil establécese, que nos plans especiais fronte a riscos 

tecnolóxicos, deberán determinarse as actuacións e responsabilidades dos industriais. 

No ADR recóllense as obrigas de seguridade dos participantes no transporte de mercadorías perigosas por 

vía terrestre e a medidas de seguridade, que é responsabilidade de todas as partes implicadas: o 

expedidor, o transportista, o destinatario, o cargador, o embalador e o explotador dun colector cisterna ou 

dunha cisterna portátil. 

A tripulación dos vehículos componse dos condutores e dos axudantes de condutor, sendo este último, 

toda persoa que acompañe o condutor coa finalidade de realizar ou asistilo nas manobras de carga, 

descarga e para tomar as medidas necesarias en situacións de emerxencia. 

O conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas é a persoa designada pola 

empresa para desempeñar os labores e encargarse das funcións que se definen no artigo 6 do Real 

decreto 1566/1999. 

Os fabricantes e expedidores de produtos perigosos deben establecer as súas propias normas de 

seguridade e os seus procedementos operativos para o transporte dos produtos perigosos que 

subministran e, ao mesmo tempo, han de estimular a todas as demais partes para que cumpran coa 

vixente lexislación e sigan as orientacións que sobre a materia se vaian elaborando. 

Asesoramento técnico por empresas 

Tal e como se establece no artigo 4 do Real decreto 387/96, do 1 de marzo). En caso de accidente de 

mercadorías perigosas: 

 Os expedidores haberán de proporcionar información acerca da natureza, características e 

modo de manipulación das mercadorías perigosas involucradas no accidente e, se o 

director do plan o considera oportuno, poderá requirir a presenza dun representante da 

empresa expedidora no lugar do accidente. 

 O transportista haberá de facilitar, en caso necesario os medios materiais e o persoal 

adecuado para recuperar, transvasar, custodiar e trasladar os materiais que se visen 

involucrados no accidente. 

javascript:Redirection('LE0000018989_20060601.HTML#I23');
javascript:Redirection('LE0000018989_20060601.HTML#I23');
javascript:Redirection('LE0000009279_19960323.HTML#I37');


Plan especial de Protección Civil fronte a emerxencias por accidentes 
no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril en Galicia 

8 

 

 O expedidor e transportista colaborarán nos labores necesarios para descontaminar a área 

afectada polo accidente, retirar os materiais contaminados e proceder ao traslado destes a 

un lugar apropiado para o seu acondicionamento como residuos. 

E en canto á colaboración das empresas ferroviarias, o punto 3 do artigo 4, especifica que: 

 Haberán de dispoñer da organización e medios necesarios para efectuar as actuacións máis 

urxentes de loita contra o lume e de salvamento e socorro de posibles vítimas. 

 Dispoñer os transportes por tren que sexan necesarios para o traslado de persoal e equipos de 

intervención ao lugar do accidente ou a evacuación de persoas afectadas por este. 

 Adoptar as medidas relativas ao tráfico ferroviario que resulten axeitadas para evitar calquera risco 

derivado da interceptación da vía. 

 Poñer en práctica as medidas de explotación ferroviaria que faciliten as actuacións dos servizos de 

intervención e diminúan no posible os riscos para o persoal encargado de realizalas. 

 Adoptar as medidas necesarias para a retirada ou transvasamento das mercadorías perigosas 

involucradas no accidente e para o seu transporte nas axeitadas condicións de seguridade. 

 Efectuar cantas operacións sexan necesarias para a rehabilitación do servizo ferroviario. 

Así mesmo, a Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias (Ministerio do Interior), entre outros, 

asinou os seguintes acordos: 

  Coa Federación de Industrias Químicas (FEIQUE) referente ao asesoramento técnico que lle poden 

prestar as industrias químicas pertencentes a esta federación cando sucedan accidentes que 

involucren mercadorías perigosas. Froito deste acordo, no ano 1999 comezou a funcionar o 

CERET (Centro Español de Resposta ante Emerxencias durante o transporte de produtos químicos 

perigosos). 

  Cos fabricantes españois de cloro referente á prestación de socorro nos casos de accidente no 

transporte de cloro (este acordo se activaría a través do CERET). 

  Co Consello de Seguridade Nuclear (CSN) en materia de planificación, preparación e resposta ante 

emerxencias nucleares e radiolóxicas. Acordo específico de colaboración entre o Ministerio do 

Interior (Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias) e o CSN, asinado o día do 25 de 

outubro de 2007. 

Transporte por ferrocarril 

No caso de accidentes no transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril, tanto a compañía RENFE 

Operadora coma ADIF, cada unha dentro do seu marco competencial (RENFE Operadora como empresa 

transportista de mercadorías perigosas por ferrocarril e ADIF, como empresa administradora das 

infraestruturas ferroviarias) dispoñen de diversos plans de protección civil para lles facer fronte aos 

incidentes que involucren o transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril. 

RENFE Operadora é a única operadora que transporta mercadorías perigosas en Galicia, polo que este plan 

especial só inclúe a esta na planificación ante un posible accidente que involucre mercadorías perigosas. 

Para establecer competencias na xestión da seguridade ferroviaria cóntase co seguinte documento: 

Circular núm. 1 de Presidencia. A xestión conxunta da seguridade na circulación: Administrador de 

Infraestruturas Ferroviarias/RENFE Operadora. 

E, en particular, cada empresa dispón dos seguintes plans de protección civil, elaborados e implantados: 



Plan especial de Protección Civil fronte a emerxencias por accidentes 
no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril en Galicia 

9 

 

 

RENFE 

  Circular núm. 2 de Presidencia. SEGURIDADE NA CIRCULACIÓN. Capítulo IV Actuacións en caso 

de accidentes ou situacións de emerxencia graves e apéndice 4 - Notificacións de accidentes ou 

incidentes con mercadorías perigosas. 

  Caderno 2. Guía para o transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril. 

  Plan de continxencias. 

ADIF 

 Plan de continxencias. 

 Plans de autoprotección das terminais de mercadorías perigosas, que se activan polos 

distintos de tipos de incidencias ou accidentes que acontezan na terminal de que se trate. 

Polo tanto, para lles facer fronte aos riscos derivados dos accidentes no transporte de 

mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril, no ámbito territorial de Galicia, existirán tres 

tipos de plans: 

  Plan especial (activarase en todos os accidentes tipo 3 e superiores, e nos accidentes tipo 2, a 

xuízo do director do plan). 

  PEMU (activarase só en caso que o municipio dispoña de PEMU e o director deste o estime 

necesario para coordinar os recursos locais ou de cara a establecer medidas de protección á 

poboación complementarias). 

  Plans de actuación municipal (en caso de que o municipio dispoña deste). 

3.2. O plan especial como plan director 

O Plan especial fronte ao risco de accidentes no transporte de mercadorías perigosas será considerado Plan 

director da planificación territorial de ámbito inferior que se elabore en Galicia ante este risco. Neste 

sentido, establece tanto as funcións básicas como o contido mínimo dos plans de actuación municipal ante 

este risco e define o marco organizativo xeral que posibilite a plena integración destes no plan especial. 

Non obstante, hase de resaltar que a especialización dos equipos intervenientes neste tipo de emerxencias, 

aconsella unha dirección e unha coordinación autonómica que asegure a mobilización dos recursos máis 

axeitados. En tal sentido, non se considera necesaria a elaboración de plans de actuación municipais fronte 

a accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril, salvo en municipios puntuais 

nos que a incidencia do risco e disposición de recursos o xustifique (a listaxe dos municipios con risco 

figura no anexo III). Na práctica totalidade dos municipios considérase que a activación do seu PEMU 

garantirá a coordinación dos recursos municipais. 

3.3. Marco competencial 

Tal como establece a Lei 2/1985 e a norma básica de Protección Civil (art. 8.2), correspóndelle á 

comunidade autónoma a responsabilidade de redactar e aprobar o Plan especial no ámbito territorial de 

Galicia, e a Comisión Nacional de Protección Civil é o órgano que o homologa. 

A elaboración e aprobación dos plans de actuación municipal fronte ao risco no transporte de mercadorías 

perigosas por estrada e ferrocarril correspóndelle ao órgano de goberno municipal. A súa homologación 

realizarase pola Comisión Galega de Protección Civil, previa á aprobación deste por parte do Pleno do 

Concello correspondente. 
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4. Os plans de actuación municipal 

4.1. Concepto 

O PAM, establece a organización e actuacións dos recursos e servizos propios, co fin de lles facer fronte ás 

emerxencias por accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril, dentro do 

seu ámbito territorial. 

No anexo III relaciónanse os municipios de Galicia que se considera teñen risco alto de que se produzan 

accidentes no transporte de mercadorías perigosas dentro do seu termo municipal, e polo tanto, xustifícase 

que elaboren o PAM fronte a este risco. 

4.2. Funcións 

As funcións básicas dos plans de actuación municipal serán: 

 a) Identificar o risco e os elementos vulnerables do termo municipal. 

 b) Prever a estrutura organizativa e os procedementos para a intervención en emerxencias por 

accidentes nos transportes de mercadorías perigosas que acontezan dentro do territorio do 

municipio que corresponda, en coordinación cos grupos operativos de intervención previstas no 

plan especial. 

 c) Especificar procedementos de información e alerta á poboación, en coordinación cos previstos 

no plan especial. 

 c) Prever a organización necesaria para a posta en práctica, en caso de accidente, de medidas 

orientadas á diminución da exposición da poboación aos fenómenos perigosos que se poidan 

producir. 

 d) Catalogar os medios e recursos específicos para a posta en práctica das actividades previstas. 

4.3. Contido mínimo 

O contido mínimo dos plans de actuación de ámbito local será o seguinte: 

 1. FUNDAMENTOS: OBXECTO E ÁMBITO. 

 2. ANÁLISE DO RISCO E VULNERABILIDADE 

2.1. Descrición do termo municipal 

2.2. Resumo da análise do risco. 

2.3. Areas ou sectores afectados. 

2.4. Análise das consecuencias. 

 3. ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DO PLAN 

3.1. Niveis 

3.2. Criterios de activación 

3.3. Centros de coordinación 

3.4. Responsable municipal da emerxencia 

3.5. Comité Asesor 

3.6. Director técnico da emerxencia 
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3.7. Gabinete de información 

3.8. Grupos operativos 

 4. OPERATIVIDADE E IMPLANTACIÓN DO PLAN 

4.1. Procedementos xerais 

4.2. Fichas de actuación 

 5. ANEXOS 

5.1. Directorio telefónico 

5.2. Modelos de declaración 

5.3. Consellos de autoprotección 

5.4. Plans de autoprotección asociados 

5.5. Cartografía 

5.6. Elementos vulnerables 

5.7. Catálogo de medios e recursos 

5.8. Dicionario de termos 
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Análise do risco 

1. Magnitudes e fenómenos perigosos 

1.1. Fenómenos perigosos 

Os fenómenos perigosos que se poden producir como consecuencia dun accidente no que estean 

involucradas mercadorías perigosas son: 

  De tipo mecánico: ondas de presión e proxectís. 

  De tipo térmico: radiación térmica. 

  De tipo químico: nube tóxica ou contaminación do medio provocada pola fuga ou vertedura 

incontrolada de substancias perigosas. 

  De tipo radiolóxico: contaminación ou emisión de radiación por materias pertencentes á clase 7 do 

ADR. 

  De tipo biolóxico: risco ocasionado nos accidentes con materias da clase 6.1 que son materias nas 

que se sabe ou das que hai razóns para crer que conteñen axentes patóxenos (microorganismos, 

incluídas as bacterias, os virus, os parasitos e os fungos) e outros axentes como os prións, que 

lles poden provocar enfermidades aos animais ou aos seres humanos. 

1.2. Variables e valores límite para persoas e bens 

As variables e valores límite segundo a 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), os 

son os seguintes: 

 Para os fenómenos mecánicos: 

o Valor local integrado do impulso, en explosións e deflagracións: 150 milibar. seg. 

o Sobrepresión local estática da onda de presión, tamén en explosións e deflagracións: 125 

milibar. 

o Alcance máximo dos proxectís con impulso superior a 10 milibar. seg., nunha contía de 

95%, producidos na explosión, estalido ou por desprendemento de fragmentos do 

continente a causa dunha onda de presión. 

 Para os fenómenos de tipo térmico: 

o Radiación térmica emitida polas chamas e corpos incandescentes, en incendios e 

deflagracións: superiores a un fluxo de radiación térmica de 5 Kw/m² cun tempo máximo 

de exposición de 30 segundos. 

 Para os fenómenos de tipo químico: 

o Unha concentración máxima de substancia tóxica no aire calculada a partir dos índices 

AEGL-2, ERPG-2 e/ou TEEL-2, que dependen do tempo de exposición e de cada substancia 

química en concreto. 

 Para os fenómenos de tipo radiolóxico: 
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En caso de accidentes ou incidentes durante o transporte de material radioactivo, deberán 

observarse as disposicións de emerxencia, tal e como dispoñan as organizacións nacionais e/ou 

internacionais pertinentes, para protexer as persoas, as propiedades e o ambiente. 

 

As actuacións previstas para calquera incidente ou accidente que puidese sobrevir durante o 

transporte de material radioactivo, fundaméntanse nas seguintes regulamentos e guías: 

 

 As empresas de transporte de substancias nucleares e de material radioactivo por 

estrada deben declarar esta actividade inscribíndose nun rexistro de transportistas 

establecido para tal efecto na Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do 

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (Artigo 78 do Regulamento de instalacións 

nucleares e radioactivas Real decreto 1836/1999, (modificado por Real decreto 

35/2008)). 

 Regulamento para o transporte seguro de materiais radioactivos (Edición de 2009: 

Normas de seguridade núm. TS-R-1) complementado co Manual explicativo para a 

aplicación do regulamento do (Organismo Internacional da Enerxía Atómica) OIEA 

para o transporte seguro de materiais radioactivos (Edición de 2010: Guía de 

seguridade núm. TS-GR-1.1 (Rev.1)). 

 Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada 

(ADR), redactado en Xenebra o 30 de setembro de 1957, e sucesivas modificacións, 

non indica o contido das disposicións que hai que tomar en caso de emerxencia: 

o O ADR no punto 1.7.1 baséase nos requisitos que establece a citada guía de 

Seguridade núm. TS-GR-1.1 (Rev. 1) e remítese ao documento da OIEA 

"Planificación e preparación de medidas de resposta a emerxencias nos 

accidentes de transporte que afecten a materiais radioactivos" (Edición de 2009: 

Guía de seguridade da OIEA núm. TS-GR-1.2 (ST 3)). 

o O ADR establece que o transportista lle deberá proporcionar á tripulación do 

vehículo antes da saída, unhas «instrucións escritas de emerxencia» que sirvan 

de axuda en caso de emerxencia por accidente que poida producirse ou xurdir 

durante o transporte. As ditas instrucións escritas deberanse corresponder co 

modelo dado polo ADR. 

o O ADR establece que o expedidor de material radioactivo ante un transporte por 

estrada lle deberá entregar ao transportista, xunto coa carta de porte, unhas 

«disposicións que hai que tomar en caso de emerxencia», tendo en conta a 

natureza do envío. O Consello de Seguridade Nuclear (CSN), co obxecto de 

facilitar a todas aquelas empresas que actúan como expedidores de material 

radioactivo ante un transporte por estrada desenvolveu a Guía de axuda para a 

elaboración das disposicións que hai que tomar en caso de emerxencia aplicables 

ao transporte de materiais radioactivos por estrada. (Guía de seguridade do CSN 

6.3 (Revolución 1) do 18 de xaneiro de 2012)). 

o O ADR no punto 1.7.2 require que o transporte das materias radioactivas debe ser 

regulado por un «programa de protección radiolóxica», que é un conxunto de 

disposicións sistemáticas cuxo obxectivo é actuar de forma que as medidas de 
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protección radiolóxica sexan debidamente tomadas en consideración. A natureza 

e o alcance das medidas que se aplicarán no programa deben adaptarse á 

magnitude e probabilidade de que acontezan exposicións á radiación. O Consello 

de Seguridade Nuclear (CSN), co obxecto de facilitar a todas aquelas empresas 

transportistas desenvolveu a Guía de axuda para a elaboración programa de 

protección radiolóxica aplicable ao transporte de materiais radioactivos (Guía de 

seguridade do CSN 6.2 (18 de decembro de 2002)) baseada nas Normas de 

seguridade núm. TS-R-1 do OIEA. Tamén o OIEA publicou sobre o tema a Guía 

de seguridade TS-GR-1.3 

o O ADR no punto 1.7.3 establece a obrigatoriedade de aplicar «programas de 

aseguramento da calidade» fundamentados sobre normas internacionais, 

nacionais ou outras que sexan aceptables pola autoridade competente para o 

deseño, a fabricación, as probas, o establecemento dos documentos, a 

utilización, o mantemento e a inspección referente a todas as materias 

radioactivas baixo forma especial, todas as materias radioactivas de baixa 

dispersión e todos os vultos e as operacións de transporte e de almacenamento 

en tránsito para garantir a conformidade coas disposicións aplicables do ADR. As 

empresas que desenvolven actividades relacionadas co transporte de material 

radioactivo (expedidores, transportistas, fabricantes e deseñadores de vultos) 

débenlle aplicar un programa de garantía de calidade á súa actividade. O 

Consello de Seguridade Nuclear (CSN), co obxecto de facilitar a todas estas 

empresas desenvolveu a Guía de axuda para a elaboración programa de Garantía 

de Calidade no transporte de substancias radioactivas (Guía de seguridade do 

CSN 6.1 (17 de xullo de 2002)). 

o O ADR no punto 1.7.6 establece que no caso de «non conformidade» con calquera 

dos límites do ADR que é aplicable á intensidade da radiación ou á 

contaminación, o expedidor e a autoridade competente deben ser informados.  O 

Consello de Seguridade Nuclear publicou a Instrución IS-34, do 18 de xaneiro de 

2012, (BOE núm. 30 do 4 de febreiro de 2012) sobre criterios en relación coas 

medidas de protección radiolóxica, comunicación de non conformidades, 

dispoñibilidade de persoas e medios en emerxencias e vixilancia da carga no 

transporte de material radioactivo. 

 

 A seguridade no transporte de material radioactivo baséase fundamentalmente na 

seguridade da embalaxe. Os materiais radioactivos son moi diversos en canto á súa 

natureza e, polo tanto, en canto ao seu risco para o seu transporte. Os requisitos de 

embalaxe son máis esixentes ao aumentar o risco do contido. Os procedementos 

operacionais dependerán loxicamente do risco do material que se transporte. A 

regulamentación fai fincapé nos requisitos de deseño das embalaxes e nas normas 

que ha de cumprir o expedidor da mercadoría, que é quen prepara o vulto (embalaxe 

máis contida) para o transporte. A aprobación de deseño de vulto e as autorizacións 

de transporte están reguladas no artigo 77 do Regulamento de instalacións nucleares 

e radioactivas Real decreto 1836/1999, modificado polo Real decreto 35/2008. O CSN 

publicou a guía de seguridade 6.4 para facilitar a elaboración da documentación de 

apoio das citadas autorizacións. 
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 Son de aplicación tamén os ANEXOS operativos do Real decreto 1564/2010, do 19 de 

novembro, polo que se aproba a directriz básica de planificación de protección civil 

ante o risco radiolóxico (BOE 281 do 20 de novembro de 2010). 

 

 O Consello de Seguridade Nuclear, mediante o acordo de colaboración sobre 

planificación, preparación e resposta ante situacións de emerxencia radiolóxica, 

asinado o 23 de novembro de 2012 coa Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, cooperará coa Xunta de Galicia asesorándoa nos aspectos 

relacionados coa seguridade e protección radiolóxica, dando apoio técnico á 

organización de resposta da Xunta de Galicia e porá á disposición das unidades de 

intervención os medios e recursos técnicos do CSN predestinados á prestación de 

servizos ao Sistema Nacional de Protección Civil por solicitude da Xunta de Galicia. 

 

 Por parte das instalacións radioactivas expedidoras hai sempre localizable e dispoñible 

un supervisor mentres os vehículos están en tránsito para a atención de calquera 

incidencia no transporte. A identificación dos supervisores e dos seus teléfonos de 

emerxencia están notificados na Sala de Emerxencias do CSN. Ante continxencias no 

transporte está previsto polo expedidor a utilización dun set de emerxencia que 

dispón de equipos para a medida da radiación, indumentaria de radioprotección, 

material absorbente, material para limpeza e descontaminación, material para 

manipulación e recollida con luvas e bolsas, e fita de delimitación e sinalización. 

 

* Toda a documentación mencionada sobre o marco competencial, regulamentos, guías e 

material de divulgación, está dispoñible na páxina web do Consello de Seguridade 

Nuclear (www.csn.es). 

* É importante consignar que algunhas instalacións radioactivas expedidoras, que deben 

subministrar radiofármacos durante festivos e fins de semana para exploracións urxentes 

nos hospitais de Galicia, dispoñen de autorización para o transporte urxente de 

mercadorías perigosas durante estas datas, expedido pola Xefatura Provincial de Tráfico. 

A vixencia deste tipo de autorizacións é dun mes e mantense a súa renovación mes a 

mes. 

 

1.3. Variables e valores límite para o medio 

Para os efectos do presente plan, considerarase o medio como o conxunto de recursos que condicionan e 

sustentan a vida do ser humano: o aire, a auga, o chan, o clima, as especies de flora e fauna, as materias 

primas, o hábitat e o patrimonio natural e cultural. 

Inclúense as seguintes alteracións: 

  Vertedura de produtos contaminantes en augas superficiais do que se poderá derivar a 

contaminación de augas potables ou graves prexuízos para o medio e as persoas. 
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 Filtración de produtos contaminantes no terreo e augas subterráneas, deixándoos inservibles para 

a súa explotación agrícola, gandeira e de consumo. 

 Emisión de contaminantes á atmosfera que diminúen a calidade do aire, provocando graves 

perturbacións nos ecosistemas receptores con posible posterior incorporación á cadea trófica. 

2. Mercadorías perigosas transportadas en Galicia. Mapas de fluxos 

A directriz básica establece a existencia de tres tipos de mapas de fluxos: 

Os mapas de fluxos intracomunitarios terán por obxecto os transportes de mercadorías perigosas 

cuxa orixe e destino se encontren nunha mesma comunidade autónoma e os itinerarios seguidos 

non discorran fóra do ámbito territorial desta. 

O mapa de fluxos supracomunitarios terá por obxecto aqueles transportes de mercadorías 

perigosas cuxos itinerarios superen o ámbito territorial dunha comunidade autónoma. 

O mapa nacional de fluxos dos transportes de mercadorías perigosas será o resultado da 

integración do mapa de fluxos supracomunitarios e dos mapas de fluxos intracomunitarios. 

A directriz básica establece os organismos competentes na elaboración dos citados mapas e 

correspóndelles ás comunidades autónomas a elaboración dos mapas de fluxos intracomunitarios. 

Para a confección dos mapas de fluxos, realizouse unha prospección detallada deste tipo de transporte, 

durante os anos 2005, 2008 e 2010, integrando neste último ano o transporte de mercadorías de clase 7. 

Ademais, no ano 2012 desenvolveuse a aplicación fluxo de mercadorías perigosas en Galicia, MERCPEL en 

diante, para visualización do mapa de fluxo de mercadorías perigosas de Galicia. 

Os resultados do estudo considéranse suficientes en relación co requirimento establecido na directriz 

básica para o efecto. 

Por todo o anterior, o citado estudo e os datos nel contidos débense considerar integrados no presente 

plan e os resultados informatizados deste, encóntranse na Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e no 

CAE 112 para a súa utilización en caso de emerxencia e á disposición do persoal de intervención. 

3. Datos estatísticos sobre accidentes 

A análise efectuouse tomando como fonte os datos existentes no CAE 112. 

Non se estudan os accidentes de tipo 1 xa que estes non son propiamente accidentes, senón avarías e non 

supoñen risco nin hai que adoptar medidas operativas concretas. 

Disponse dun total de 151 sucesos entre o 1 de xaneiro de 1997 e o 31 de decembro de 2011. Ao non se 

dispoñer de todos os datos para cada suceso, os gráficos utilizarán como mostra os sucesos acontecidos 

nos seis últimos años. 

En canto aos accidentes de mercadorías perigosas por ferrocarril só se produciu un accidente no ano 2010 

en Teixeiro, Curtis, na Coruña. 

Número de accidentes por anos no transporte de mercadorías perigosas por estrada: 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

17 4 11 12 11 11 10 7 5 3 4 8 22 14 9 
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Luns
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Número de accidentes por meses: 

 

Distribución de accidentes por día da semana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de accidentes por tramos horarios: 
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Distribución por provincias: 

 

Clasificación dos accidentes: 

 

Número de accidentes con feridos/vítimas mortais 

 

 

 

 

 

 

Distribución por tipo de estradas 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por mercadoría perigosa 
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Conclusións: 

Do estudo presentado despréndense as seguintes conclusións: 

 Hai unha media de 10 accidentes ao ano. 

 Os meses de maior sinistralidade son os de: xuño, xullo, setembro e outubro e os de menor son os 

de: marzo, abril e maio. 

 Respecto aos días da semana, os accidentes repártense entre os días laborables, de luns a venres, 

os martes e os venres resultan os días nos que se producen maior número de accidentes, cun 20% 

e un 28% respectivamente cada un destes días. Os fins de semana apenas se producen 

accidentes. 

 A maioría dos accidentes prodúcense entre as 8 e as 18 horas. 

 O 41% dos accidentes son de tipo 2, e o 51% son de tipo 3. 

 Aproximadamente o 35% dos accidentes suceden na provincia da Coruña. Os accidentes sucedidos 

na provincias de Lugo e Pontevedra, representan unha porcentaxe do 20% en cada unha delas, 

mentres que na provincia de Pontevedra a dita porcentaxe representa o 25%. 

 Aproximadamente un 43% dos accidentes prodúcense na AP-9, A-6, A-52, a N-634 e a PO-552, e 

a N-634 é a estrada que máis accidentes rexistra. É importante destacar que un 36% dos 

accidentes teñen lugar en estradas secundarias. 

 No 54% dos accidentes as mercadorías transportadas son combustibles (gasolinas, gasóleos...) e 

aproximadamente no 19% trátase de GLP. 

 

4. Descrición do risco 

4.1. Introdución 

Tal e como se viu no punto anterior o 43% dos accidentes prodúcense na AP-9, A-6, A-52, a N-634 e a 

PO-552, e a N-634 é a estrada que máis accidentes rexistra. 

Para o caso do ferrocarril, a vía que soporta maior tráfico, é a 20316TEIXEIRO 20406 A CORUÑA-SAN 

DIEGO, que supón máis do 90% do total de mercadorías transportadas por este medio. 

4.2. Definición do risco 

Dada a diversidade de mercadorías perigosas transportadas e os itinerarios que estas seguen dentro de 

Galicia, non se pode establecer de forma xeral os municipios que sofren este risco dentro da comunidade, 

xa que, en principio, estarían afectados todos os municipios desta. Non obstante, e co obxectivo de 

establecer un primeiro nivel de risco, adoptouse o seguinte criterio: 
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  Risco alto: aqueles municipios que teñen, dentro dunha banda de 200 metros das vías 

enumeradas no punto 4.3, usos residenciais. 

  Risco medio: aqueles municipios nos que estean situadas 2 ou máis gasolineiras. 

  Risco baixo: resto de municipios 

 

4.3. Listaxe de vías que determinan o risco: 

As principais vías de comunicación que serviron de base para a determinación do risco foron as seguintes: 

 Estradas: A-6, AP-9, AP-53, A-55, A-52, N-VIN, L-1, N-120, N-541, N-634, N-640, N-642, N-651, N-

550, N-525, AC-162, AC-133, AC-415, AC-211, AC-164, AC-231, AC-551, AC-552, AC-564, AC-

122, LU-546, LU-933, LU-702, OU-342, OU-87, OU-533, PO-531, PO-542. 

 

 

 Ferrocarril: 

o Teixeiro Curtis-A Coruña San Diego 

o Constanti Tarragona-A Coruña San Diego 

o Madrid Abroñigal Contenedores-A Coruña San Diego 

o Sevilla Grosa Colectores - A Coruña San Diego 

o Barcelona Morrot Contenedores- Vigo Guixar Cotenedores 

o Zaragoza Praza-Vigo Guixar Contenedores 
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4.4. Áreas de especial exposición 

Para os efectos do presente plan, entenderase por áreas de especial exposición as zonas frecuentadas polo 

público que estean a unha distancia inferior a 200 metros das vías enumeradas no punto 4.3. 

Os plans municipais (plans territoriais ou, no seu caso, os plans de actuación municipais específicos fronte 

a este risco) catalogarán con detalle estas zonas e determinarán os sistemas de protección á poboación 

que, en caso de accidente, debe adoptarse. Nestes plans, as áreas de especial exposición contemplarán 

ademais das zonas frecuentadas polo público, as zonas de interese ambiental así como as infraestruturas e 

servizos básicos. 

4.5. Distribución dos municipios con risco 

 Provincia Alto Medio 

A Coruña 

Arteixo 

Bergondo 

Betanzos 

Cambre 

Cesuras 

Coruña (A) 

Culleredo 

Curtis 

Fene 

Ferrol 

Miño 

Moeche 

Mugardos 

Narón 

Neda 

Ordes 

Oroso 

Oza dos Ríos 

Padrón 

Pontedeume 

San Sadurniño* 

Santiago 

Somozas (As) 

Ames 

Aranga 

Arzúa 

Carballo 

Carral 

Cerceda 

Coirós 

Coristanco 

Dodro 

Laracha (A) 

Malpica 

Melide 

Muros 

Noia 

Oleiros 

Ortigueira 

Outes 

Pino (O) 

Pobra do Caramiñal 

Ponteceso 

Pontes (As) 

Rianxo 

Ribeira 

Sada 

Santa Comba 

Teo 

Trazo 

Val do Dubra 

Vedra 

Vimianzo 

Lugo 

Abadín 

Baralla 

Becerreá 

Cervo 

Guitiriz 

Lugo 

Monforte de Lemos 

Pedrafita do Cebreiro 

Ribadeo 

Vilalba 

Begonte 

Corgo (O) 

Cospeito 

Chantada 

Guntín 

Monterroso 

Outeiro de Rei 

Pol 

Sarria 

Taboada 

Viveiro 

Xermade 

Xove 



Plan especial de Protección Civil fronte a emerxencias por accidentes 
no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril en Galicia 

22 

 

 

Ourense 

Allariz 

Barbadás 

Gudiña (A) 

Melón 

O Barco de Valdeorras 

Ourense 

Rubiá 

San Cibrao das Viñas 

Toén 

Verín 

Carballedo de Valdeorras 

Carballiño (O) 

Cenlle 

Cualedro 

Esgos 

Maceda 

Mesquita (A) 

Pereiro de Aguiar 

Ramirás 

Riós 

San Cristovo de Cea 

Taboadela 

Trasmirás 

Xinzo de Limia 

Pontevedra 

Caldas de Reis 

Lalín 

Mos 

Pontevedra 

Porriño (O) 

Salceda de Caselas 

Silleda 

Tui 

Vigo 

Vilaboa 

 Arbo 

Barro 

Bueu 

Cambados 

Cangas 

Cañiza (A) 

Cerdedo 

Estrada (A) 

Forcarei 

Gondomar 

Grove (O) 

Vila de Cruces 

Vilagarcía de Arousa 

Vilanova de Arousa 

Garda (A) 

Marín 

Meis 

Moaña 

Poio 

Pontecaldelas 

Ponteareas 

Pontecesures 

Portas 

Redondela 

Salvaterra do Miño 

 

4.6. Cartografía 

O anexo III contén un mapa para cada unha das provincias de Galicia onde se indican os municipios con 

risco alto. 
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Estrutura e Organización 

1. Clasificación das emerxencias 

1.1. Clasificación dos accidentes de mercadorías perigosas 

Os accidentes no transporte terrestre de mercadorías perigosas, clasifícanse segundo o Real decreto 

387/96, do 1 de marzo, nos seguintes tipos: 

  TIPO 1: avaría ou accidente no que o vehículo ou convoi de transporte non pode continuar a 

marcha, pero o continente das materias perigosas transportadas está en perfecto estado e non se 

produciu xiro ou descarrilamento. 

  TIPO 2: como consecuencia dun accidente o continente sufriu danos ou se produciu xiro ou 

descarrilamento, pero non existe fuga ou derramo do contido. 

  TIPO 3: como consecuencia dun accidente o continente sufriu danos e existe fuga ou derramo do 

contido. 

  TIPO 4: existen danos ou incendio no continente e fugas con chamas do contido. 

  TIPO 5: explosión do contido destruíndo o continente. 

1.2. Valoración da gravidade do accidente e clasificación da situación de emerxencia 

A valoración da gravidade dos accidentes no transporte de mercadorías perigosas, permitirá o 

establecemento das situacións para a xestión da emerxencia. 

Esta valoración realízase tendo en conta os efectos producidos polo accidente sobre persoas, bens e o 

medio e aqueles outros que se prevexa que se poden producir en función de: 

  As circunstancias que concorren no accidente. 

  As características e tipo do accidente. 

As circunstancias máis importantes a valorar que poden concorrer no accidente son: 

  Medio de transporte. 

  Natureza e perigosidade da mercadoría transportada. 

  Cantidade de mercadoría transportada. 

  Tipo, estado e previsible comportamento do continente. 

  Posibilidade de efecto en cadea. 

  Lugar do accidente, estado da vía e densidade de tráfico. 

  Poboación, edificacións e outros elementos vulnerables circundantes. 

  Ámbito ambiental. 

  Condicións meteorolóxicas. 

En función das necesidades de intervención derivadas das características do accidente e das súas 

consecuencias xa producidas ou previsibles, dos medios de intervención dispoñibles e a valoración da 

gravidade do accidente, se establecerá ningunha das situacións de emerxencia seguintes: 

  SITUACIÓN 0: referida a aqueles accidentes que poden ser controlados polos medios dispoñibles 

e que, aínda na súa evolución máis desfavorable, non supoñen perigo para persoas non 
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relacionadas cos labores de intervención, nin para o medio, nin para bens distintos á propia rede 

viaria na que se produciu o accidente. 

  SITUACIÓN 1: referida a aqueles accidentes que podendo ser controlados cos medios de 

intervención dispoñibles, requiren da posta en práctica de medidas para a protección das 

persoas, bens ou o medio que estean ou que poidan verse ameazados polos efectos derivados do 

accidente. 

  SITUACIÓN 2: referida a aqueles accidentes que para o seu control ou a posta en práctica das 

necesarias medidas de protección das persoas, os bens ou o medio se prevé o concurso de 

medios de intervención non asignados ao Plan da comunidade autónoma, que se vai proporcionar 

pola organización do plan estatal. 

 SITUACIÓN 3: referida a aqueles accidentes no transporte de mercadorías perigosas que 

considerándose que está implicado o interese nacional así sexan declarados polo Ministro de 

Interior. 

Os accidentes de tipo 1 e 2, non implicarán a activación do plan especial, salvo por requirimento do alcalde 

do municipio onde se producise a avaría, xiro ou descarrilamento, posto que non é previsible a necesidade 

de lles aplicar medidas de protección ás persoas, bens ou o medio, agás cando a mercadoría perigosa 

involucrada no accidente pertenza á clase 7 (materias radioactivas). 

Resumo da relación inicial entre tipos e situacións: 

 

A SITUACIÓN inicial da emerxencia, será declarada polo director do plan, por proposta do técnico de garda 

do CAE112. 

A situación de emerxencia declarada variará no transcurso da emerxencia segundo vaian variando as 

consecuencias e circunstancias do accidente.  O xefe do PMA será o encargado de propoñer estes cambios 

na situación de emerxencia. 

1.3. Zonificación 

En caso de accidente tipos 3, 4, ou 5 nos que se producisen ou sexa probable que se produzan danos ao 

medio, estableceranse as seguintes zonas de seguridade: 

  Zona de intervención: é aquela na que as consecuencias dos accidentes producen un nivel de 

risco ou de danos que xustifica a aplicación inmediata de medidas de protección. Nesta só 

penetrarán os equipos especializados. 

TIPO 
Continente (cisternas, 

bidóns, caixas) 
Contido (produto) Vehículo 

Activación do plan especial 
Situación inicial 

1 SEN DANO SEN FUGA OU DERRAMO 
AVARÍA OU 

ACCIDENTE 

Non 
0 

2 DANOS SEN FUGA OU DERRAMO DANOS 
Por requirimento do alcalde 

Si (clase 7) 

0 

(1 clase 7) 

3 DANOS CON FUGA OU DERRAMO DANOS Si 1 

4 DANOS E INCENDIO 
FUGA OU DERRAMO 

INCENDIADOS 

DANOS OU 

INCENDIO 

Si 
1 

5 EXPLOSIÓN EXPLOSIÓN EXPLOSIÓN Si 1 
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  Zona de alerta: é aquela na que as consecuencias dos accidentes, provocan efectos que, aínda 

que perceptibles pola poboación, non xustifican a actuación acerca da poboación, agás para os 

grupos críticos. 

A zona de intervención será definida polo xefe do PMA co responsable do grupo de intervención. 

A zona de alerta será definida en cada caso polo xefe do PMA co concurso dos responsables do Grupo de 

Intervención e o Grupo Sanitario. 

En accidentes nos que se vexan involucradas mercadorías perigosas pertencentes á clase 7, procederase a 

efectuar a zonificación de seguridade especificada na directriz básica de risco radiolóxico e evitarase 

penetrar na zona de intervención máis tempo do indispensable. O técnico especialista en seguridade 

radiolóxica establecerá, se é o caso, o tempo de permanencia na zona de intervención do persoal 

pertencente ao Grupo de Intervención. 

2. Estrutura do plan 

2.1. Fundamentos da estrutura 

A estrutura do presente plan baséase en: 

  A existencia dunha organización permanente de resposta ante emerxencias, que se activa e actúa 

de oficio cando hai noticia da existencia dunha situación de emerxencia. 

  O técnico de garda do CAE 112 é a persoa encargada de coordinar as actuacións en situacións de 

emerxencia propias de Protección Civil, garantindo, entre outras accións, a activación do presente 

plan na situación de emerxencia que corresponda. 

  A activación graduada do plan, coa constitución de estruturas de resposta proporcionais á 

gravidade da emerxencia. 

  A organización sectorizada das funcións que se van desenvolver fronte ás situacións de 

emerxencia: grupos operativos, posto de mando avanzado, CECOPAL, CECOPI, Comité de 

Dirección, Comité Asesor, Gabinete de Información etc. 

2.2. Estrutura organizativa 

Esquema da estrutura en situación 0 

 

 

 

 

 

 

 

Director do plan 

GO Sanitario GO de Apoio Técnico GO Intervención GO Loxístico e de Seguridade 

PMA 
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Esquema da estrutura en situación 1 

 

CECOP 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema da estrutura en situación 2 

 

CECOPI 

 

 

 

 

 

 

3. O Centro de Coordinación Operativa (CECOP) 

O Centro de Coordinación Operativa (CECOP) é o centro de mando das emerxencias, que conta cos medios 

humanos e técnicos que permiten realizar as funcións de dirección e coordinación de recursos, ademais de 

asegurar as comunicacións co posto de mando avanzado (PMA) e en xeral cos medios externos que se 

puidesen ver implicados na emerxencia.  Con carácter xeral  constituirase nas dependencias do CAE 112, 

unha vez que se activa o plan; se as circunstancias o aconsellan, poderase constituír de forma íntegra ou 

parcialmente nas proximidades da zona de emerxencia. 

4. O Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) 

O Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), é o órgano superior de xestión de emerxencias, 

que se constituirá de acordo co establecido no presente plan, cando se declare a emerxencia de situación 2 

ou superior. 

Está composto por: 

  O Comité de Dirección 

  O Comité Asesor 

Gabinete de Información Comité Asesor 

Director do plan 

GO Sanitario G O de Apoio Técnico GO Intervención GO Loxístico e de Seguridade 

PMA 

Gabinete de Información Comité Asesor 

Comité de Dirección 

GO Sanitario GO de Apoio Técnico GO Intervención GO Loxístico e de Seguridade 

PMA 
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  O Gabinete de Información 

Ao igual que o CECOP, constituirase nas dependencias do CAE 112, unha vez que se activa o plan; se as 

circunstancias o aconsellan, poderase constituír de forma íntegra ou parcialmente nas proximidades da 

zona de emerxencia. 

5. A dirección do plan especial 

5.1. O director do plan 

Corresponderalle á Xunta de Galicia a dirección do presente plan nas emerxencias declaradas de situación 

0, 1. 

Corresponderalle a un Comité de Dirección formado por un representante da Administración do Estado e 

un representante da Xunta de Galicia, a dirección do presente plan nas emerxencias declaradas de 

situación 2 e aquelas de «interese nacional» (situación 3). 

Na dirección das emerxencias, cuxa competencia lle corresponda á Xunta de Galicia, o director do plan 

será o director xeral competente en materia de protección civil, que asumirá as funcións de mando único. 

Correspóndenlle ao director do plan: 

  Declarar a situación de emerxencia e a súa finalización segundo o establecido no presente plan. 

  Declarar a orde de constitución do CECOP/CECOPI e decidir, se é o caso, unha localización 

alternativa deste. 

 Determinar as actuacións que se van desenvolver dende o CECOP. 

  Determinar os recursos humanos e materiais que se deben asignar á emerxencia en Galicia e 

establecer as prioridades de actuación que considere oportuno. 

  Determinar a información que se lles debe facilitar á poboación e aos medios de comunicación 

social en relación coa situación de emerxencia. 

  Establecer as prioridades de cara ao restablecemento dos servizos públicos esenciais. 

  Informar a Comisión Galega de Protección Civil daquelas emerxencias que supoñan a activación 

do presente plan en situación de emerxencia 2. 

  Asegurar a operatividade do plan mediante a súa implantación e mantemento. 

A dirección do plan efectuarase en coordinación coa Administración xeral do Estado e a Administración 

local. 

5.2. O Comité de Dirección 

Co obxecto de conseguir unha maior coordinación na xestión das emerxencias, cando se constitúa o 

CECOPI por declararse a emerxencia de situación 2 ou 3, formarase un comité de dirección integrado por 

un representante da Xunta de Galicia e un representante da Administración xeral do Estado. 

O representante da Xunta de Galicia no CECOPI será o director xeral competente en materia de protección 

civil, e corresponderalle o exercicio das funcións de dirección que, para facer fronte á emerxencia lle sexan 

asignadas no Plan de comunidade autónoma. 

O representante da Administración xeral do Estado será o delegado do Goberno que poderá delegar no 

subdelegado do Goberno da provincia afectada ou a persoa que sexa designada para o efecto, e 

corresponderalle dirixir as actuacións do conxunto das administracións públicas cando a emerxencia sexa 
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declarada de interese nacional, de conformidade co establecido no punto 9 da norma básica de Protección 

Civil. 

5.3. O Comité Asesor 

Para asistir á dirección do plan nos distintos aspectos relacionados co accidente, establecerase un comité 

asesor, ao que se incorporarán, a xuízo da dirección do plan, como mínimo os seguintes membros: 

Un representante da Axencia Galega de Emerxencias. 

Subdirector Xeral da dirección xeral con competencias en materia de protección civil. 

Un representante dos concellos afectados. 

Un representante da Administración xeral do Estado (en caso de CECOPI). 

Un representante de Protección Civil de RENFE na provincia afectada (en caso necesario). 

Un representante de Protección Civil de ADIF na provincia afectada (en caso necesario). 

En función das posibles consecuencias do accidente para a poboación, os bens e o medio, poderase 

incorporar un representante por cada unha das consellerías con competencias en materia de sanidade e 

ambiente, por solicitude do director do plan. 

5.4. O Gabinete de Información 

O Gabinete de Información, é a ferramenta do Comité de Dirección do Plan Especial nas tarefas de difusión 

da información en situación de emerxencia.  As súas funcións son: 

• Difundir as ordes, consignas e recomendacións ditadas polo Comité de Dirección, a través dos medios de 

comunicación social previstos. 

• Centralizar, coordinar e preparar a información xeral sobre a emerxencia, de acordo co Comité de 

Dirección e facilitárllela aos medios de comunicación social. 

• Informar sobre a emerxencia a cantas persoas ou organismos o soliciten. 

• Obter, centralizar e facilitar toda a información relativa aos posibles afectados, facilitando os contactos 

familiares e a localización de persoas. 

O Gabinete de Información estará composto por persoal dos gabinetes de prensa de: 

• Consellería competente en materia de protección civil. 

• Delegación/subdelegacións do Goberno, (en caso de CECOPI). 

• Concellos afectados (en caso necesario). 

Estará ao seu cargo o xefe do Gabinete de Prensa da Consellería competente en materia de protección civil 

para situación 1 e 2, e o Gabinete da Delegación/Subdelegación do Goberno para situación 3. Poderase 

reunir fisicamente ou ben utilizando medios telemáticos. 

6. O posto de mando avanzado 

É o centro de mando de carácter técnico, que se constituirá próximo ao lugar do accidente e dende o cal 

se dirixirán e coordinarán as actuacións dos grupos operativos, de acordo coas ordes indicadas polo 

director do plan. 

Estará composto polos xefes de dos grupos operativos desprazados á zona do accidente. 
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6.1. Dirección 

Nos primeiros momentos o mando da Garda Civil/Policía local ou o mando de maior rango de Bombeiros 

que chegue ao lugar do accidente, asumirá funcións de dirección do PMA e agrupará compoñentes de 

todos os grupos operativos. 

En accidentes de tipo 1 a dirección do PMA correrá a cargo do mando da Garda Civil/Policía local, no resto 

de accidentes e tras a constitución dos grupos operativos a dirección do PMA será asumida polo xefe de 

servizo competente en materia de protección civil, da provincia na que se produza o accidente, ou persoa 

que o substitúa. 

O xefe do PMA, como máximo responsable no terreo, asumirá a coordinación de todos os recursos na zona 

ata que se incorporen ao PMA os xefes dos grupos operativos, en cuxo momento cada xefe de grupo será 

responsable dos seus propios recursos.  Así mesmo, canalizará a comunicación entre o lugar da 

emerxencia e o CAE112, informando sobre a evolución do accidente e daquelas accións tomadas para 

paliar as consecuencias. 

7. Grupos operativos: composición e funcións 

En caso de municipios que redacten e implanten o PAM de TMP, os grupos operativos do plan local 

quedarán integrados nos grupos operativos previstos no TRANSGAL, unha vez activado. 

7.1. Grupo operativo de intervención 

O mando de maior rango do Servizo de Bombeiros competente na zona do accidente será o xefe do grupo 

de intervención.  Estará formado polos servizos de Extinción de Incendios e Salvamento actuantes, e polos 

servizos de emerxencias municipais, se fose o caso.  Así mesmo, en caso de accidente tipo 4 ou 5 con 

afeccións a zona forestal, integraranse neste grupo ou persoal dependente do servizo de prevención e 

defensa contra incendios forestais, dependente da Consellería de Medio Rural. 

As súas funcións son: 

  Dirección técnica da intervención fronte ao sinistro 

  Avaliar e combater o accidente, auxiliar as vítimas e aplicar as medidas de protección máis 

urxentes, dende os primeiros instantes da emerxencia. 

7.2. Grupo Operativo de Apoio Loxístico e Seguridade 

O coordinador, será o xefe de servizo de Emerxencias da provincia ou persoa que o substitúa. 

Conta con dúas unidades básicas: 

Unidade operativa de apoio loxístico: 

 Estará composto por: 

 Un representante da Delegación de Goberno/subdelegacións do Goberno (en caso de situación 3). 

 As agrupacións de voluntarios de Protección Civil que se incorporen á emerxencia. 

 Responsable do servizo municipal de Protección Civil, en caso de existir, que coordinará os 

recursos municipais no terreo. 

 Persoal adscrito aos servizos dependentes da AXEGA 

As funcións desta unidade son: 

 Os avisos á poboación. 
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 A coordinación dunha posible evacuación por solicitude do director do plan, albergue de 

emerxencia e subministración de auga e alimentos. 

 A subministración aos demais grupos operativos do apoio loxístico necesario. 

Persoal desta unidade poderá ser mobilizado a través do CAE 112 en accidentes tipo 1, para vixilancia e 

control da mercadoría en caso de inmobilización por tempo prolongado. 

Unidade Operativa de Seguridade 

Estará composta por: 

  Persoal da Garda Civil ou Policía nacional (segundo o lugar da emerxencia) e Policía local. Tamén 

se integrará a Unidade de Policía Adscrita por solicitude do director do plan. 

As funcións da unidade son: 

  A seguridade cidadá. 

  O control do tráfico: sinalización da zona, cortes e desvíos (en caso necesario) e control de 

accesos. 

  A protección de vidas e propiedades. 

  Asumir a dirección do PMA nas condicións descritas no punto 6.1. do presente plan. 

7.3. Grupo Operativo de Apoio Técnico 

Este grupo está composto por: 

 Responsables da empresa transportista (conselleiro de Seguridade), e do expedidor e, no seu caso, 

un técnico asesor pertencente a empresas especialistas, proporcionado polo CERET. 

  Un técnico da consellería competente en materia de ambiente. 

  Un técnico de ADIF (no caso de accidentes no transporte de mercadorías perigosas por 

ferrocarril). 

  Un técnico de Protección Civil de RENFE (no caso de accidentes no transporte de mercadorías 

perigosas por ferrocarril). 

En accidentes nos que se vexan involucradas mercadorías perigosas pertencentes á clase 7, 

incorporarase a esta unidade o especialista en seguridade radiolóxica da Dirección Xeral con 

competencias en materia de protección civil, así como aqueles técnicos do Consello de Seguridade 

Nuclear necesarios, en función dos convenios de colaboración subscritos. 

Así mesmo, a xuízo do director do plan, poderanse integrar neste grupo conselleiros de seguridade de 

empresas transportistas radicadas na zona que se puidese mobilizar para avaliar a situación e asesorar 

o xefe do PMA sobre os riscos. 

Funcións do representante da empresa transportista, empresa orixe destino, empresas 

asesoras 

  Asesorar o xefe do PMA sobre os riscos dos produtos involucrados no accidente. 

  Colaborar co xefe do PMA na avaliación da situación da emerxencia. 

  Mobilizar ao lugar do accidente recursos necesarios en función das necesidades xurdidas no 

transcurso da emerxencia. 
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Funcións do técnico da Consellería de Medio Ambiente 

  Coordinar as actuacións relacionadas coa xestión de residuos, incluída a extracción de terras 

contaminadas por derramos accidentais, o seu transporte e tratamento. 

  Informar o departamento competente na calidade das augas e contaminación atmosférica, en 

función da demarcación de que se trate, de posibles contaminacións derivadas do accidente. 

Así mesmo, o organismo responsable da vía será o encargado de procurar a súa rehabilitación e 

acondicionamento co obxecto de poder proceder á súa posta en funcionamento tras o accidente. 

7.4. Grupo operativo sanitario 

O responsable da base medicalizada que se desprace ao punto a Central de Coordinación do 061, será o 

xefe do grupo sanitario. 

Composición: 

  Equipo/s 061. 

  Unidades de Soporte Vital Básico (SVB). 

  Persoal sanitario dos equipos de atención primaria dos centros de saúde do/s municipio/s 

afectado/s. 

 Calquera outro recurso que considere necesario a Central do 061, sobre a base do seu Plan de 

atención a incidentes de múltiples vítimas e catástrofes. 

Funcións: 

  Constituír o centro de asistencia sanitaria e centro de evacuación de feridos, se procede. 

  Realizar as funcións propias de clasificación, asistencia e evacuación de vítimas a centros 

hospitalarios. 

  Valorar a necesidade da atención psicolóxica na emerxencia e activar o grupo de psicólogos a 

través do CAE112. 

  Valorar a necesidade de utilización do helicóptero medicalizado. 

  O coordinador do grupo servirá de enlace entre o posto de asistencia sanitaria e o PMA, 

establecerá a evacuación de vítimas a centros hospitalarios, realizará a identificación das vítimas 

e recollerá toda a información necesaria para establecer actuacións en Sanidade Ambiental, 

Saúde Pública e calquera outro aspecto da actividade sanitaria. 

  As actividades de asistencia en hospitais, cobertura das necesidades farmacéuticas e a 

prevención/resolución de problemas epidemiolóxicos derivados da emerxencia, serán levadas a 

cabo da forma prevista no Plan sanitario de emerxencias polos servizos establecidos no dito plan. 

8. Estrutura e organización municipal: O CECOPAL 

O CECOPAL é o órgano de coordinación municipal das actuacións que deben desenvolverse nun municipio 

en situación de emerxencia. 

A composición e funcións propias do CECOPAL estarán establecidas nos PEMU fronte a emerxencias e, no 

seu caso, nos plans de actuación municipal. 
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O CECOPAL está composto por: 

  O director do plan 

  O Comité Asesor 

  O Gabinete de Información 

  O Centro de Comunicacións 

 

CECOPAL 

 

 

 

 

 

 

Dende o CECOPAL dirixiranse as actuacións dos servizos municipais,  estableceranse as prioridades de 

actuación no municipio e tomaranse as medidas necesarias de protección a persoas, bens e ambiente. 

O director do CECOPAL será o alcalde e será o encargado de realizar as peticións de medios e recursos 

externos ao CAE112/CECOP. 

O CECOPAL poderase constituír en situación de emerxencia, por decisión propia do director do EMU/PAM 

ou por requirimento do director do plan especial. 

As funcións do director do CECOPAL son: 

  Convocar os membros do Comité Asesor, o Gabinete de Información e activar todos os servizos e 

recursos municipais necesarios na xestión da emerxencia. 

  Coordinar os servizos e recursos do municipio. 

  Apoiar a actuación dos grupos operativos previstas no presente plan. 

  Manter a comunicación co CAE112/CECOP e solicitar, se é o caso, a intervención de medios e 

recursos externos ao municipio. 

  Determinar, coordinar e facilitar a información á poboación durante a emerxencia, a través dos 

medios propios do PEMU/PAM e os medios de comunicación social de ámbito local. 

  Aplicar as medidas de protección á poboación (afastamento, confinamento, evacuación, e os 

avisos á poboación), de acordo coas directrices do director do plan e conforme ao previsto no 

PEMU ou plan de actuación fronte ao risco. 

Gabinete de Información Comité Asesor 

ALCALDE 

CENTRO DE COMUNICACIÓNS 
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Operatividade 

A operatividade inclúe todos aqueles procedementos preestablecidos de actuación en función da gravidade 

do accidente e o ámbito territorial afectado, mediante os que se valora a necesidade de activar e 

desactivar o plan así como os medios e recursos que se van mobilizar. 

1. Notificación e activación do plan 

A notificación é a acción de comunicar e transmitir a noticia do accidente. 

No caso dun accidente por estrada, a primeira notificación realizaraa o condutor ou ao CAE112, e no seu 

defecto, calquera outra persoa ou servizo de intervención que acuda ao sinistro. 

No caso dun accidente por ferrocarril, a notificación ao CAE112 autonómico realizaraa o CASH 24 horas de 

ADIF; tamén a poderá facer o Posto de Mando da Delegación de Circulación Noroeste de ADIF en León. 

Na primeira comunicación obterase a información máis relevante sobre o accidente, que contemplará polo 

menos os seguintes aspectos: 

  Localización do suceso 

  Estado do vehículo implicado e características do suceso: tipo e descrición do accidente 

(avaría/accidente, se existe fuga, derramo, incendio ou explosión). 

  Datos da mercadoría perigosa transportada (datos do panel laranxa e/ou carta de porte). 

  Existencia de vítimas. 

  Condicións meteorolóxicas e outras circunstancias que se consideren de interese para valorar os 

posibles efectos do suceso sobre o ambiente. 

No transcurso da emerxencia, o CAE112 obterá o resto de información que figura na ficha de accidentes de 

mercadorías perigosas, e unha vez cumprido remitirao á xefatura de servizo responsable de Planificación 

de Protección Civil. 

Activación do plan. Declaración da situación de emerxencia: 

Tras a verificación da información, valoración da gravidade do accidente e clasificación da situación da 

emerxencia, o técnico de garda proporalle ao director do plan o seu activación, sempre en tipo 3, 4 ou 5, e 

nos accidentes tipo 2 se o require o alcalde do municipio ou ben se trata de mercadorías do grupo 7. 

Organismos que hai que alertar: 

A alerta e, no seu caso, mobilización aos organismos implicados na operatividade do plan, dependerá da 

situación de emerxencia que se declarase, e dos recursos necesarios para resolvela, e realizarase sempre a 

través do CAE 112. 

Os principais avisos que se deben realizar serán os seguintes: 

Director do plan 

Xerente da AXEGA 

Xefe do Servizo de Emerxencias da provincia que se trate 

Grupo de intervención: Consorcio Provincial de Bombeiros/Parque Municipal de Bombeiros 

Policía local do municipio afectado 
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Garda Civil (COS e COTA) 

Delegación/Subdelegación do Goberno 

061 

Integrantes do CECOP 

Empresa transportista e expedidor 

Xefe do GALI da AXEGA 

Empresas asesoras (en caso necesario) 

Técnico especialista en vixilancia radiolóxica da dirección xeral competente en materia de protección civil e 

Consello de Seguridade Nuclear (en caso de clase 7) 

Contido e sistemas de transmisión da declaración: 

A comunicación da activación do plan efectuarase a través do CAE112 de acordo cos procedementos 

establecidos. A difusión aos medios de comunicación social será efectuada, polos responsables de prensa 

da consellería competente en protección civil e xestión de emerxencias. 

2. Procedementos de activación 

Unha vez recibida a información de accidente no transporte de mercadorías perigosas no CAE 112, o 

técnico de garda deberá: 

1. Valorar e catalogar o accidente 

2. Notificar o accidente e propoñerlle ao director do plan a activación deste. 

3. Garantir a través do CAE112 a comunicación de activación aos seguintes organismos: 

Director do plan 

Xerente da AXEGA 

Xefe do Servizo de Emerxencias da provincia que se trate 

Grupo de intervención: Consorcio Provincial de Bombeiros/Parque Municipal de Bombeiros 

Alcalde do municipio afectado 

Policía local do municipio afectado 

Garda Civil (COS e COTA) 

Delegación/Subdelegación do Goberno 

Servizo de Intervención Ambiental 

061 

Integrantes do CECOP 

Empresa transportista e expedidor 

Xefe do GALI da AXEGA 

Xefe do Servizo de Vixilancia Radiolóxica e CSN en caso de mercadorías grupo 7 

4. Comunicar con Aemet e Meteogalicia para avaliar as condicións meteorolóxicas e determinar na medida 

do posible a dispersión da nube contaminante, se é o caso. 
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5. Facer un seguimento do accidente. 

3. Operacións básicas que hai que realizar segundo o tipo de accidente 

Na planificación de protección civil ante o risco de accidentes no transporte de mercadorías perigosas, 

haberanse de contemplar, de acordo coas especificacións funcionais correspondentes a cada nivel de 

planificación, as actuacións necesarias para a protección de persoas, bens e o medio en caso de 

emerxencia, e fundamentalmente as seguintes: 

a) Control de accesos e regulación do tráfico nas zonas afectadas. 

b) Tarefas de salvamento e evacuación das persoas afectadas. 

c) Asistencia sanitaria e, no seu caso, control sanitario da poboación potencialmente afectada, en 

particular de grupos especialmente vulnerables (grupos críticos). 

d) Actuacións urxentes dos equipos de primeira intervención. 

e) Medidas de protección e, no seu caso, afastamento da poboación das zonas de perigo. 

f) Sistemas de avisos e información á poboación. 

g) Control e seguimento de posibles episodios de contaminación ambiental, asociados ao accidente 

(contaminación de augas superficiais e subterráneas, servizos de abastecemento, solos e aire). 

h) Tarefas de limpeza e saneamento ambiental da zona afectada. 

i) Reparación de urxencia das vías de comunicación afectadas e restablecemento do tráfico.  

j) Xestión do tratamento controlado, en cada caso, dos produtos tóxicos e perigosos xerados a causa 

do accidente. 

k) Restablecemento dos servizos básicos da comunidade que se puidesen ver afectados. 
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OPERACIÓNS REALIZACIÓN DIRECCIÓN 

Transvasamento Empresa 

transportista/empresa 

expendedora 

Xefe grupo 

Intervención 

Asistencia sanitaria 061 061 

Control de tráfico Policía local/ Garda Civil Unidade de 

seguridade 

Asistencia mecánica Empresa transportista Xefe grupo 

Intervención 

Recuperación do 

vehículo 

Empresa 

transportista/medios 

locais 

Titular da vía 

Limpeza e 

recuperación da vía 

Empresa 

transportista/Titular da vía 

(mantemento) 

Titular da vía 

Control de fuga Bombeiros/GES Xefe grupo 

Intervención 

Control de vertedura Bombeiros/GES/organismo 

de conca/empresa 

transportista 

Técnico medio 

ambiente 

Control poboación AVPC/Policía local Alcalde do concello 

afectado 

Información á 

poboación 

AVPC/Policía local Alcalde do concello 

afectado 

Defensa contra 

incendios 

Bombeiros/GES/SPDFCIF Xefe grupo 

Intervención 

4. Actuacións específicas dos accidentes de mercadorías perigosas por ferrocarril 

Neste tipo de accidentes seguiranse os procedementos indicados no punto anterior.  O técnico de 

Protección Civil de ADIF acudirá ao lugar do sinistro e informará sobre a emerxencia e facilitará os medios 

necesarios para acceso á vía en caso de que o accidente se produza nun lugar inaccesible para os medios 

de intervención. 

En caso de situación 3, se incorporará ao CECOPI. 

5. Fin da emerxencia. Boletín estatístico 

Restablecida a normalidade na calzada ou na vía férrea e tras consulta co xefe do PMA, o director do plan 

declarará o final da emerxencia. 
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A emerxencia non se dará por finalizada e o incidente como tal non será pechado ata que non sexan 

recollidos os residuos contaminantes provocados polo accidente da calzada/vía férrea ou os seus 

arredores, non obstante, poderase decretar por parte do xefe do PMA a retirada dos recursos non 

necesarios para a xestión e recollida dos citados residuos contaminantes e poderase proceder á disolución 

dos membros do PMA quedando ao mando na dita xestión o técnico responsable de Intervención 

Ambiental. 

Declarado o fin da emerxencia e a desactivación do plan, o director do plan comunicarállelo a través do 

CAE112 aos responsables dos grupos operativos que fosen alertados ou mobilizados. 
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6. Medidas de protección 

Considéranse medidas de protección os procedementos, actuacións e medios previstos no presente plan co 

fin de evitar ou atenuar as consecuencias dos accidentes no transporte de mercadorías perigosas, 

inmediatas e diferidas, para a poboación, o persoal dos grupos de acción, o ambiente e os medios 

materiais. 

6.1. Medidas de protección á poboación 

As medidas de protección para a poboación concrétanse na preparación previa desta mediante información 

sobre medidas de autoprotección, ou ben, o seu aviso ou posta en marcha en caso de que 

preventivamente se decida o confinamento, afastamento ou evacuación ante unha posible evolución 

negativa do accidente. 

A práctica totalidade das accións anteriores teñen carácter inmediato e só se poden levar a cabo en 

primeira instancia cos recursos locais, é dicir, situados no municipio. 

O PEMU ou, no seu caso, o PAM deberá conter un punto que prevexa as medidas que se van adoptar en 

tales supostos. 

A coordinación da actuación corresponderalle ao CECOPAL  e nesta colaborarán os recursos pertencentes 

ao grupo de apoio loxístico e de seguridade (Policía local, Garda Civil ou Policía nacional). 

Cando se requira levar a cabo unha evacuación, a orde para que se efectúe será dada polo director do plan 

especial. 

Os recursos do grupo de apoio loxístico e de seguridade efectuarán o control de accesos, vixiando as 

entradas e saídas de persoas, vehículos e material das zonas afectadas, tras a activación do plan. 

As medidas de protección á poboación, comprenden: 

• Medidas de autoprotección persoal: son aquelas medidas sinxelas que poden ser levadas a 

cabo pola propia poboación.  Procederase ao seu divulgación a través de autoprotección que se 

leva a cabo polos servizos provinciais e/ou agrupacións de voluntarios e/ou policías locais, nos 

municipios de Galicia. 

• 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. Debe complementarse coas chamadas medidas de autoprotección persoal. 

• Afastamento: consiste no traslado da poboación dende posicións expostas a lugares seguros, 

xeralmente pouco distantes, utilizando os seus propios medios. 

• Evacuación: consiste no traslado masivo da poboación que se encontra na zona de intervención 

cara a zonas afastadas desta. Trátase dunha medida definitiva, que se xustifica unicamente se o 

perigo ao que está exposta a poboación é grande. En contrapartida pode resultar 

contraproducente, sobre todo en caso de dispersión de gases ou vapores tóxicos, sendo máis 

aconsellable o confinamento. 

 

En función do tipo de accidente, das posibles consecuencias, e da poboación potencialmente afectada, nun 

primeiro nivel utilizaranse sistemas de megafonía cos que se poderá informar a poboación das medidas de 

protección de aplicación inminente. 

Os ditos sistemas de megafonía deberán estar previstos no Plan de actuación e/ou no PEMU. 
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Nun segundo nivel os avisos á poboación poderanse efectuar a través dos medios de comunicación social 

(radio, televisión), concretamente Radio Galega, RNE-1, TVE-1, TVG, e as mensaxes que hai que difundir 

serán difundidas polo Gabinete de Información. 

Os paneis de información de autoestradas poderanse utilizar para dar a coñecer posibles instrucións de 

emerxencia. 

No caso de accidentes de mercadorías perigosas por ferrocarril, a compañía RENFE Operadora ou ADIF, se 

é o caso, deberán informar a poboación que se puidese ver afectada polo accidente das medidas de 

protección que se van adoptar. 

6.2. Medidas de protección para o Grupo de Intervención 

Estas medidas basearanse na información contida nas fichas de intervención dispoñibles no CAE 112 e 

serán facilitadas polo CECOP ao PMA. 

Así mesmo, para informar sobre a toxicidade das substancias involucradas no accidente, poderase requirir 

asesoramento telefónico ao Instituto Nacional de Toxicoloxía. 

O establecemento das medidas de protección para a Grupo de Intervención será responsabilidade do xefe 

do Grupo de Intervención. Para o exercicio da dita función, poderá utilizar, polo menos, a seguinte 

documentación que está no CAE112 ou outra que puidese facilitar o técnico de garda: 

• Fichas de seguridade contidas nos plans de emerxencia exterior das empresas afectadas polo 

límite superior do Real decreto 1254/1999, polo que se aproban medidas de control dos riscos 

inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas. 

• Fichas resumo de primeira intervención para situacións de emerxencia no transporte de 

mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril (ano 2004), elaboradas pola Dirección Xeral de 

Protección Civil e Emerxencias e o Ministerio do Interior. 

6.3. Medidas de protección ao medio 

Segundo a 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), polo que respecta ás 

substancias perigosas para o medio, pódense producir alteracións deste por distintos sucesos como 

consecuencia dun accidente de mercadorías perigosas. Entre tales sucesos pódense definir: 

• Vertedura de produtos contaminantes en augas superficiais, do que se poden derivar a 

contaminación de augas potables ou graves prexuízos para o medio e as persoas. 

• Filtración de produtos contaminantes no terreo e augas subterráneas, que os deixan inservibles 

para a súa explotación agrícola, gandeira e de consumo. 

• Emisión de contaminantes á atmosfera que determinan a calidade do aire provocando graves 

perturbacións nos ecosistemas receptores con posible incorporación posterior á cadea trófica. 

As medidas de protección deberán ser acordes co tipo de emisión, a perigosidade do produto e a cantidade 

deste. 

En caso de accidente que puidese producir a contaminación, os técnicos da consellería competente en 

materia de medio ambiente da Xunta de Galicia procederán á súa avaliación e á adopción das medidas 

pertinentes. 
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6.4. Consellos á poboación 

Se é vostede a persoa que detecta o accidente 

• Se o condutor do vehículo non resultou accidentado, seguirá as instrucións ou consellos que el 

lle dea. 

• Se o condutor do vehículo resultou accidentado avisará rapidamente ao teléfono de 

emerxencias (112) e procurará dar o maior número de datos do accidente, especialmente: 

• Lugar do accidente 

• Tipo de accidente (fuga, derramo, incendio ou explosión). 

• Datos do panel laranxa do vehículo 

• Estado do condutor e número de feridos, se os houbese. 

• Teléfono ou modo de contacto posterior. 

• En todo momento, manteña a calma. 

Se chega vostede ás proximidades do accidente 

• Non se achegue por ningún motivo ao vehículo accidentado e afástase 

inmediatamente do lugar do accidente. 

• Se viaxa en coche, afásteo tamén. 

• Respecte os cordóns de seguridade que establezan os servizos de orde e siga as súas 

instrucións. 

• Evite situarse na dirección do aire, por se houbese algún elemento en suspensión que 

puidese afectar a súa saúde. 

• En todo momento, manteña a calma. 

Se está vostede na casa 

• Pechen todas as ventás, miradoiros e portas exteriores, baixe as persianas e afástase 

da fachada do edificio. En ningún caso quede asomado a balcóns, ventás nin mirando 

tras os cristais. 

• Peche a chave de paso do gas e dispare o automático da luz. 

• Evite chamar por teléfono, co fin de evitar que se colapsen as liñas. 

• Non beba auga da billa ata que as autoridades sanitarias confirmen que non houbo 

contaminación. 

• Teña un aparato de radio a pilas para poder sintonizar a Radio Galega, e siga as 

instrucións transmitidas polas autoridades competentes. 

• Estea atento aos posibles avisos que por megafonía poidan dar as forzas da orde e 

estea preparado para unha posible evacuación (prepare o seu documentación e 

medicamentos de uso diario). 

• En todo momento, manteña a calma. 
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7. Plan de transmisións 

As comunicacións constitúen unha ferramenta básica na prevención e xestión de emerxencias. A 

dispoñibilidade de medios técnicos e infraestrutura de comunicacións, así como a axeitada dotación a todos 

os recursos humanos e materiais permiten a coordinación necesaria para a xestión das ditas emerxencias. 

As transmisións entre os diferentes membros adscritos ao plan efectuarase ben mediante radio, a través 

da Rede Oficial de Radiomóbiles da Xunta de Galicia, ou ben mediante telefonía. 

As comunicacións realizaranse a varios niveis, correspondentes a: 

• CECOP 

• Posto de mando avanzado (PMA) e, no seu caso, Centro de Coordinación Operativa Local 

(CECOPAL). 

• Grupos operativos. 

A comunicación entre o CAE 112 e o posto de mando avanzado quedará garantida mediante bases fixas, e 

unidades móbiles dotadas de equipos de transmisión. 

O CAE 112 dispón, para garantir as comunicacións, dos seguintes módulos de comunicación: 

COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS: central telefónica de altas prestacións, telefónicas e diferentes 

sistemas resultantes da conexión cos centros nodais que permite o soporte dun número elevado de 

liñas de conexión, así como postos de operador de radioteléfono. 

COMUNICACIÓNES VÍA RADIO: Radio Trunking e sistema convencional de radio VHF e UHF. 

MATRIZ DE CONMUTACIÓN RAIDO-TELÉFONO-INFORMÁTICA: dispoñendo dun sistema de 

conmutación dobre 

GRAVACIÓN DE COMUNICACIÓNS: sistema multicanles de gravación e de última chamada 

SISTEMA INFORMÁTICO: formado por 

• Rede local e rede oficial de voz e datos da Xunta de Galicia. 

• Aplicación de xestión de emerxencias (SÉNECA) 

• Aplicación Emerxencias de Galicia (EGA), con terminais remotos en centros asociados de xestión de 

emerxencias 

OUTROS: 

• Sistema de alimentación ininterrompido (SAI) 

• Telefonía vía satélite; TMS (telefonía móbil) 

• Telefax, correo electrónico 

• Mensaxería pública e privada (RDS) 

• Transmisión de datos 

8. Sistemas estatais de apoio 

8.1. O CERET 

Como sistema de apoio en caso de accidente no transporte de mercadorías perigosas por estrada, a 

industria química e a Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias poñen ao servizo dos responsables 

dunha emerxencia, complementando os procedementos establecidos no presente plan, o CERET (Centro 

Español de Resposta ante Emerxencias durante o Transporte). 
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Este recurso entrou en operación como sistema de apoio ante emerxencias en 1999, grazas a un convenio 

de colaboración subscrito entre a Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias e a Federación 

Empresarial da Industria Química Española (FEIQUE). Este centro, polo tanto, é parte do Plan estatal de 

apoio ás comunidades autónomas ante o risco de accidentes durante o transporte de mercadorías 

perigosas en España e opérase dende a propia Dirección Xeral como órgano responsable do dito plan 

estatal. 

O CERET fai posible que os responsables de xestionar unha emerxencia onde estean involucradas 

mercadorías perigosas durante o seu transporte terrestre, poidan contactar de forma directa e inmediata 

con técnicos da industria química expertos na xestión dos riscos derivados das ditas mercadorías, cando se 

produciu un accidente durante o seu transporte. O contacto establécese mediante unha chamada 

telefónica ao CERET que se encontra situado fisicamente no Centro Nacional de Coordinación Operativa da 

Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias. 

Os niveis de asistencia do CERET son: 

 Nivel 1: asesoramento técnico telefónico. 

 Nivel 2: asesoramento técnico no lugar do accidente. 

 Nivel 3: asistencia con medios materiais no lugar do accidente. 

8.2. Instituto Nacional de Toxicoloxía 

O día 1 de agosto de 2007 asinouse un convenio de colaboración entre o Instituto Nacional de Toxicoloxía 

e Ciencias Forenses e a Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias co obxectivo de establecer un 

procedemento áxil, eficaz e exclusivo entre ambos os dous organismos na información que este último 

pode facilitar en situacións de emerxencias toxicolóxicas. A información que se solicite deste organismo, en 

caso de accidente, realizarase a través da Sala de Crise da Dirección Xeral. 

8.3. O Banco Central de Datos e Sucesos 

Así mesmo, no artigo 20 do Real decreto 1254/1999, polo que se aproban medidas de control dos riscos 

inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas sinálase que a Dirección Xeral 

de Protección Civil elaborará un banco central de datos e sucesos, que no relativo a accidentes graves, 

manterá á disposición dos órganos competentes das comunidades autónomas. Este banco deberá 

constituír, tanto un rexistro dos accidentes graves que acontecesen no noso país, coma un sistema para o 

intercambio de información que inclúa os datos sobre accidentes graves que acontecesen noutros estados 

membros da Comunidade Europea. Sen prexuízo do referente á confidencialidade de datos, establecerase 

un procedemento, para que este sistema de información poida ser consultado polos servizos das distintas 

administracións competentes, as asociacións industriais ou comerciais, os sindicatos, as organizacións non 

gobernamentais que se ocupen da protección do medio e as organizacións internacionais ou de 

investigación que operen neste ámbito. Por similitude de riscos faise referencia aquí como posible 

información de apoio.  O acceso ao banco central de datos e sucesos por parte da comunidade autónoma 

realizarase a través da sala de crise da dirección xeral competente en materia de protección civil do 

Estado, mentres non se estableza outro procedemento. 
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Implantación e mantemento 

Tras a entrada en vigor do plan, a consellería competente en materia de protección civil e o resto de 

organismos e departamentos implicados na operatividade do plan desenvolverán todas as actuacións 

necesarias para a súa implantación e o posterior mantemento da súa operatividade. 

1. Implantación do plan 

Enténdese por implantación do plan o conxunto de accións que se van desenvolver nunha primeira fase 

cuxo obxectivo é que o plan sexa un documento plenamente operativo e coñecido por todos os recursos 

que deben de intervir na emerxencia. 

A implantación consta das seguintes fases: 

 Difusión do plan. 

 Verificación da infraestrutura do plan. Programas de dotación e mellora de medios e recursos. 

 Formación do persoal dos organismos implicados. 

 Información á poboación. 

 Simulacro. 

Tras a entrada en vigor do plan, o proceso de implantación iniciarase coa distribución deste a todos os 

organismos implicados. Para iso, a dirección xeral competente en materia de protección civil, procederá a 

efectuar a dita remisión, incluídos os concellos de alto e medio risco. 

Por outro lado, facilitarase o fluxo de mercadorías perigosas detallado (APLICACIÓN MERCPEL, 

desenvolvida pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior) aos grupos de intervención da comunidade 

autónoma, para que coñezan as substancias perigosas que transitan na súa área de actuación. 

Así mesmo, establecerase un programa de formación en accidentes no transporte de mercadorías 

perigosas, a través da Academia Galega de Seguridade. 

A medida que se vaian elaborando os plans de actuación municipal, cada municipio comprobará a 

suficiencia e idoneidade dos sistemas de avisos á poboación dos que se dispón (dotación ás forzas da orde 

e en especial a Policía local), así como a dotación do CECOPAL e o resto de recursos municipais previstos 

no PAM. 

Correspóndelle a cada organismo a dotación aos seus efectivos do material necesario para o desempeño 

das funcións que o presente plan lles asigna.  O alcalde do municipio, como director do PAM, velará para 

que os recursos municipais conten cos medios e recursos necesarios para o desempeño das súas funcións. 

O CAE112, manterá actualizado o Catálogo de recursos e o directorio telefónico dos organismos adscritos a 

este plan. 

2. Mantemento da operatividade do plan 

Unha vez finalizada a fase de implantación, o plan especial pasará á fase de mantemento da operatividade. 

Enténdese por mantemento da operatividade do plan o conxunto de accións encamiñadas a garantir que 

os procedementos de actuación previstos neste permanecen vixentes co paso do tempo, de modo que se 

garante a súa actualización e adecuación a modificacións que acontezan no fluxo de transporte ou nos 

recursos que interveñen en caso de emerxencia. 

O mantemento da operatividade do plan consta das seguintes fases: 
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 Comprobacións periódicas. 

 Formación permanente. 

 Realización de exercicios e simulacros. 

 Revisión e actualización do plan. 

Unha comprobación consiste na verificación do estado dun equipo adscrito ao plan. Estas comprobacións 

faranse periodicamente, de acordo co programa establecido polo responsable do organismo propietario do 

recurso e coas recomendacións do subministrador do equipo. 

O persoal a cuxo uso se destine o equipo comprobado será responsable da realización da verificación 

operativa, así como do mantemento dun rexistro no que fará constar as comprobacións efectuadas e 

calquera incidencia que se producise nelas. Establécese unha periodicidade mínima de tres meses. 

A formación do persoal implicado, contemplada na fase de implantación debe ser un labor continuado, que 

se levará a cabo a través dos programas de formación da Academia Galega de Seguridade. 

Para asegurar que a operativa descrita no plan continua vixente, a consellería competente en materia de 

protección civil organizará simulacros en coordinación co resto de organismos implicados. 

As actualizacións realizaranse con periodicidade anual e diríxense basicamente á incorporación de 

modificacións de carácter ordinario e con relación principalmente a aspectos tales como: 

 Estruturas organizativas. 

 Cambios en nomeamentos e asignacións. 

 Dispoñibilidade e asignación de recursos. 

 Adecuación de procedementos operativos. 

 Adecuación dos sistemas e medios de comunicacións. 

 Adecuación dos sistemas e procedementos de avisos e comunicación á poboación. 

 Sistemas informáticos aplicados á xestión da emerxencia. 

As revisións están dirixidas á reestruturación e complementación do plan con relación a cambios 

destacables nos contidos deste, motivados por causas técnicas ou de ordenación administrativa ou 

lexislativa. A súa periodicidade será de cinco años, salvo razón motivada. As revisións poden dar lugar a 

unha nova tramitación do plan. 

Toda aquela alteración no contido do plan que lle afecte á organización deste, deberá ser comunicada coa 

suficiente antelación, co fin de manter a vixencia e operatividade deste. O dito compromiso esténdese a 

todos os organismos e entidades que participan no plan. 

Correspóndelle á consellería competente en materia de protección civil a revisión e actualización do plan, 

así como a difusión aos responsables dos organismos intervenientes. 

3. Información á poboación 

Dentro da fase de implantación e, en especial na fase de mantemento da operatividade deberá seguirse 

unha política informativa de cara á divulgación do plan entre a poboación, co fin de facilitar a 

familiarización desta coas medidas de protección contempladas neste. 

A dita política informativa irá orientada a dar información: 
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a) Sobre os riscos derivados do transporte de mercadorías perigosas: será unha información de tipo 

preventivo e na liña de conseguir unha concienciación da poboación informando a poboación sobre as 

medidas de autoprotección e protección necesarias en casos de emerxencia. 

b) Sobre a emerxencia cando xa se produza: esta información facilitarase cando xa se produza o accidente 

e sexa necesario actuar de forma inmediata. Transmitiráselle a información á poboación e aos medios de 

comunicación social, todo iso a través do Gabinete de Información adscrito ao Comité de Dirección. A 

poboación debe recibir unha información clara sobre o que ha de facer e hai que evitar en todo momento 

as informacións contraditorias que poidan provocar reaccións negativas. 

Darase información sobre: 

 Situación real do accidente en cada momento. 

 Medidas de protección. 

 Previsións sobre a evolución. 

 En caso de evacuación, informar sobre como vai efectuar, lugar de reunión e recomendacións 

que hai que seguir. 
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ANEXOS 

1. IDENTIFICACIÓN DAS SUBSTANCIAS PELIGOSAS 

2. MAPA DE FLUXO DE TRANSPORTE DE MERCADORÍAS 

PERIGOSAS EN GALICIA 

3.  ESTUDO DO RISCO A NIVEL MUNICIPAL 

4. GUÍA DE PLANIFICACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 
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1.  IDENTIFICACIÓN DAS SUBSTANCIAS PERIGOSAS 

CLASIFICACIÓN DAS MERCADORÍAS PERIGOSAS 

O ADR clasifica as mercadorías perigosas nas seguintes clases: 

Fonte: Dirección Xeral de Emerxencias e Protección Civil 

PANEL LARANXA 

 

 

O panel laranxa identifica a mercadoría e o perigo que presenta en caso de verse involucrado a unidade de 

transporte nun accidente. Son de cor laranxa retrorreflectantes, e teñen unhas dimensións prefixadas. 

CLASES NOME RISCOS EXEMPLOS 

1 Materias e obxectos explosivos Explosión e incendio 
Cartuchos dinamita, 

materias pirotécnicas 

2 Gases 
Incendio, explosión Outros: asfixia, 

queimadura, intoxicación 
Propano, butano, cloro 

3 Líquidos inflamables 
Incendio, explosión, Outros: irritación, 

intoxicación queimadura 
Gasolina, gasóleo 

4.1 

Materias sólidas inflamables, materias 

autorreactivas e materias sólidas 

explosivas desensibilizadas. 

Incendio, intoxicación, queimaduras Caucho sintético, xofre 

4.2 
Materias que poden experimentar 

inflamación espontánea 
Incendio, intoxicación, queimaduras 

Negro de carbón, 

fósforo branco 

4.3 
Materias que, ao contacto coa auga, 

desprenden gases inflamables 
Incendio, explosión, queimaduras Litio, sodio, potasio 

5.1 Materias comburentes 
Incendio, irritación, queimadura, 

intoxicación 

Clorato sódico, auga 

osixenada 

5.2 Peróxidos orgánicos Explosión, intoxicación, queimadura Peróxido de butilo 

6.1 Materias tóxicas 

Toxicidade 

Outros segundo natureza química 

Anilina, praguicidas 

6.2 Materias infecciosas Infeccioso 

Microorganismos, 

residuos médicos ou 

clínicos 

7 Materias radioactivas 

Radioactividade 

Contaminación 

Uranio 

Residuos radioactivos 

8 Materias corrosivas 

Corrosividade 

Case sempre outros secundarios 

Ácido sulfúrico, sulfuro 

de sodio 

9 Materias e obxectos perigosos diversos Variado Pilas de litio, amianto, 
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As unidades de transporte levan dous paneis laranxa un na parte dianteira e outro na parte posterior e ben 

visibles. Nalgúns casos tamén se colocan nos costados. 

Na parte superior do panel laranxa indícase o número de identificación de perigo, mentres que na inferior 

aparece o número ONU (parte inferior). 

No caso de transportarse máis dunha materia, colócanse paneis laranxa (co número ONU e de 

identificación de perigo) para cada unha delas. 

No caso de determinadas materias (gasolina, gasóleo, e outros) é suficiente con poñer o número 

correspondente á mais perigosa, é dicir, a de punto de inflamación mais baixo. 

O significado do número ONU e o de identificación de perigo descríbese a continuación. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIA O NÚM. ONU 

É un número de catro cifras que representa a identificación da materia de que se trate. O número ONU 

está asignado polo Comité de Expertos das Nacións Unidas e recollido no Regulamento internacional sobre 

o transporte de mercadorías perigosas (ADR). 

Tamén é posible encontrar paneis laranxa en branco, sen números ONU. Corresponde a "transportes de 

carga mixta", o cal significa que está formada total ou parcialmente por produtos perigosos. A placa non 

indica ante que substancias nos encontramos. Teremos que buscar esta información na documentación de 

transporte que se garda na cabina do vehículo. 

Os documentos que deben estar presentes son a carta de porte, o certificado de embarque e instrucións 

escritas. As cisternas tamén poden levar un panel de carga mixta, por exemplo, cando hai diferentes 

produtos químicos nos compartimentos da cisterna. Nestes casos encontraremos un panel de carga mixta 

na parte posterior do vehículo, e nos laterais encontramos paneis laranxas indicando cada un dos produtos 

contidos en cada sección desta. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PERIGO 

É un número de dous ou tres cifras que representa o tipo de perigo intrínseco á materia que se transporta. 

En xeral indica os perigos seguintes: 

 2 Emanación de gases resultantes de presión ou dunha reacción química 

 3 Inflamabilidade de materias líquidas (vapores) e gases ou materia líquida susceptible 

de autoquecemento 

 4 Inflamabilidade de materia sólida ou materia sólida susceptible de autoquecemento 

 5 Comburente (favorece o incendio) 

 6 Toxicidade ou perigo de infección 

 7 Radioactividade 

 8 Corrosividade 

 9 Perigo de reacción violenta espontánea (comprende a posibilidade de explosión, descomposición 

ou dunha reacción de polimerización seguida dun desprendemento de calor considerable ou de 

gases inflamables e/ou tóxicos) 

Cando a cifra se repite dúas veces é sinal de intensificación do perigo que leva consigo. 



Plan especial de Protección Civil fronte a emerxencias por accidentes 
no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril en Galicia 

49 

 

Cando o perigo dunha substancia se pode indicar de xeito abondo por medio dunha soa cifra, complétase a 

dita cifra cun cero en segundo lugar. 

O número 1 non existe como identificación de perigo. Convén destacar tamén que o número 9 de 

identificación de perigo e a clase de risco 9 teñen diferentes significados; o número 9 de identificación de 

perigo significa que existe risco de reacción violenta espontánea, mentres que a clase de risco 9 inclúe 

outras substancias e obxectos perigosos 

As combinacións das seguintes cifras teñen un significado específico: 22,323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 

462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 e 99. 

Cando o número de identificación de perigo está precedido da letra «X», indica que a materia reacciona 

violentamente coa auga.  Para tales materias, non se poderá utilizar a auga máis que coa autorización dos 

expertos. Exemplo X362 significa materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona perigosamente coa auga 

e desprende gases inflamables. 

SIGNIFICADO DOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE PERIGO 

20 Gas asfixiante ou que non represente risco subsidiario 

22 Gas licuado refrixerado, asfixiante 

223 Gas licuado refrixerado, inflamable 

225 Gas licuado refrixerado, comburente (favorece o incendio) 

23 Gas inflamable 

239 Gas inflamable, que pode producir espontaneamente unha reacción violenta 

25 Gas comburente (favorece o incendio) 

26 Gas tóxico 

263 Gas tóxico, inflamable 

265 Gas tóxico e comburente (favorece o incendio) 

268 Gas tóxico e corrosivo 

30 Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23º C a 61º C valores límites comprendidos) ou materia 
líquida inflamable ou materia sólida en estado fundido, cun punto de inflamación superior a 61º C, quentada a unha 
temperatura igual ou superior ao seu punto de inflamación ou materia líquida susceptible de autoquecemento 

323 Materia líquida inflamable que reacciona coa auga emitindo gases inflamables 

X323 Materia líquida inflamable que reacciona perigosamente coa auga emitindo gases inflamables 

33 Materia líquida moi inflamable (punto de inflamación inferior a 21º C) 

333 Materia líquida pirofórica 

X333 Materia líquida pirofórica que reacciona perigosamente coa auga 

336 Materia líquida moi inflamable e tóxica 

338 Materia líquida moi inflamable e corrosiva 

X338 Materia líquida moi inflamable e corrosiva que reacciona perigosamente coa auga 

339 Materia líquida moi inflamable, que pode producir espontaneamente unha reacción violenta 

36 Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23º C a 61º C valores límites comprendidos) que presente un 
grao menor de toxicidade ou materia líquida con autoquecemento e tóxica 

362 Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona coa auga emitindo gases inflamables 

X362 Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona perigosamente á auga emitindo gases inflamables 

368 Materia líquida inflamable, tóxica e corrosiva 

38 Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23º C a 61º C valores límites comprendidos) que presente un 
grao menor de corrosividade ou materia líquida susceptible de autoquecemento e corrosiva 

382 Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona coa auga emitindo gases inflamables 

X382 Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona perigosamente coa auga emitindo gases inflamables 
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39 Materia líquida inflamable que pode producir espontaneamente unha reacción violenta 

40 Materia sólida inflamable ou autorreactiva ou sometida a quentamento espontáneo 

423 Materia sólida que reacciona coa auga emitindo gases inflamables 

X423 Materia sólida inflamable, que reacciona perigosamente coa auga, emitindo gases inflamables 

43 Materia sólida espontaneamente inflamable (pirofórica) 

44 Materia sólida inflamable que se funde a unha temperatura elevada 

446 Materia sólida inflamable e tóxica que se funde a unha temperatura elevada 

46 Materia sólida inflamable ou susceptible de autoquecemento, e tóxica 

462 Materia sólida tóxica, que reacciona coa auga emitindo gases inflamables 

X462 Materia sólida que reacciona perigosamente coa auga desprendendo gases tóxicos 

48 Materia sólida inflamable ou susceptible de autoquecemento, corrosiva 

482 Materia sólida, que reacciona perigosamente coa auga, emitindo gases inflamables 

X482 Materia sólida, que reacciona perigosamente coa auga, desprendendo gases tóxicos 

50 Materia comburente (favorece o incendio) 

539 Peróxido orgánico inflamable 

55 Materia moi comburente (favorece o incendio) 

556 Materia moi comburente (favorece o incendio), tóxica 

558 Materia moi comburente (favorece o incendio) e corrosiva 

559 Materia moi comburente (favorece o incendio) e pode producir espontaneamente unha reacción violenta 

56 Materia comburente (favorece o incendio), tóxica 

568 Materia comburente (favorece o incendio), tóxica, corrosiva 

58 Materia comburente (favorece o incendio), corrosiva 

59 Materia comburente (favorece o incendio) que pode producir espontaneamente unha reacción violenta 

60 Materia tóxica que presente un grao menor de toxicidade 

606 Materia infecciosa 

623 Materia tóxica líquida, que reacciona coa auga desprendendo gases inflamables 

63 Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23º C a 61º C valores límites comprendidos) 

638 Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23º C a 61º C valores límites comprendidos) e corrosiva 

639 Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación igual ou inferior a 61º C), que pode producir espontaneamente 
unha reacción violenta 

64 Materia tóxica sólida inflamable e susceptible de autoquecemento 

642 Materia tóxica sólida, que reacciona coa auga, desprendendo gases inflamables 

65 Materia tóxica e comburente (favorece o incendio) 

66 Materia moi tóxica 

663 Materia moi tóxica e inflamable (punto de inflamación que non supere os 61º C) 

664 Materia moi tóxica sólida inflamable e susceptible de autoquecemento 

665 Materia moi tóxica e comburente (favorece o incendio ) 

668 Materia moi tóxica e corrosiva 

669 Materia moi tóxica que pode producir espontaneamente unha reacción violenta 

68 Materia tóxica e corrosiva 

69 Materia tóxica que presenta un grao menor de toxicidade e que pode producir espontaneamente unha reacción 
violenta 

70 Materia radioactiva 

72 Gas radioactivo 

723 Gas radioactivo, inflamable 

73 Materia líquida radioactiva, inflamable (punto de inflamación igual ou inferior a 61º C) 

74 Materia sólida radioactiva, inflamable 
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75 Materia radioactiva, comburente (favorece o incendio) 

76 Materia radioactiva, tóxica 

78 Materia radioactiva, corrosiva 

80 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade 

X80 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade, que reacciona perigosamente coa auga 

823 Materia corrosiva líquida, que reacciona coa auga, emitindo gases inflamables 

83 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade e inflamable (punto de inflamación de 23º C a 
61º C valores límites comprendidos) 

X83 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade e inflamable (punto de inflamación de 23º C a 
61º C valores límites comprendidos), que reacciona perigosamente coa auga 

839 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade, e inflamable (punto de inflamación entre 23º C e 
61º C valores límites comprendidos) que pode producir espontaneamente unha reacción violenta 

X839 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade e inflamable (punto de inflamación de 23º C a 
61º C valores límites comprendidos), que pode producir espontaneamente unha reacción violenta e que reacciona 
perigosamente coa auga 

84 Materia corrosiva sólida, inflamable ou susceptible de autoquecemento 

842 Materia corrosiva sólida, que reacciona coa auga desprendendo gases inflamables 

85 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade e comburente (favorece o incendio) 

856 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade e comburente (favorece o incendio) e tóxica 

86 Materia corrosiva ou que presente un grao menor de corrosividade e tóxica 

88 Materia moi corrosiva 

X88 Materia moi corrosiva que reacciona perigosamente coa auga 

883 Materia moi corrosiva e inflamable (punto de inflamación de 23º C a 61º C, valores límites comprendidos) 

884 Materia moi corrosiva, sólida, inflamable ou susceptible de autoquecemento 

885 Materia moi corrosiva e comburente ( favorece o incendio ) 

886 Materia moi corrosiva e tóxica 

X886 Materia moi corrosiva e tóxica, que reacciona perigosamente coa auga 

89 Materia corrosiva ou que presenta un grao menor de corrosividade, que pode producir espontaneamente unha 
reacción violenta 

90 Materias perigosas diversas dende o punto de vista do medio, Materias perigosas diversas 

99 Materias perigosas diversas transportadas a temperatura elevada 
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ETIQUETAS DE PERIGO 

As etiquetas de perigo son unhas marcas indicativas dos riscos de cada tipo de materia que se transporta e 

están destinadas principalmente a ser colocada sobre as mercadorías ou sobre os vultos ou envases que as 

conteñen. 

O sistema de etiquetaxe baséase na clasificación das mercadorías perigosas e ten a finalidade de facer que 
as mercadorías perigosas sexan facilmente recoñecibles a distancia polo aspecto xeral (símbolo, cor e 

forma) das súas etiquetas, conseguir que o risco sexa facilmente recoñecible mediante uns símbolos 
coñecidos por todo o mundo. 

 Os cinco símbolos principais son: 

 A bomba: perigo de explosión 

 A chama: perigo de incendio 

 A caveira e as tibias cruzadas: perigo de envelenamento 

 O trevo esquematizado: perigo de radioactividade 

 Os líquidos goteando de dous tubos de ensaio sobre unha man e unha prancha de metal: perigo 

de corrosión 

Outros símbolos complementarios utilizados son: 

 Unha chama sobre un círculo: materias comburentes 

 Unha botella: gases comprimidos non inflamables 

 Tres medias lúas sobre un círculo: substancias infecciosas 

 Un aspa sobre unha espiga de trigo: substancias nocivas que deben colocarse a distancia dos 

alimentos 
 Sete franxas verticais: substancias perigosas varias 

Os rótulos son etiquetas de perigo ampliadas e deber ir colocadas nas paredes externas das unidades de 

transporte para advertir que as mercadorías transportadas son perigosas e presentan riscos. 

As unidades de transporte que leven MM PP ou residuos, deben levar etiquetas en polo menos dous lados 
opostos da unidade. As etiquetas son cadradas, deben ter unhas dimensións mínimas de 25 x 25 mm e ser 

resistentes á intemperie. Colócanse sobre un dos seus vértices. 

Xunto co denominado panel laranxa de 40 x 30 cm, identifican tanto a mercadoría que se transporta, o 

tipo de risco que leva consigo e os seus símbolos identificativos. Todas as etiquetas deben ir acompañadas 

do seu correspondente significado. 

En canto á etiquetaxe de vultos, aplícanse na mesma superficie do vulto e se este fose irregular ou moi 
pequeno poderán ir fortemente atadas a el. En calquera caso en lugar visible. Son de forma cadrada pero 

colócanse apoiadas por un vértice e indican a clase ou clases de perigo da substancia transportada e as 

súas dimensións son de 100 x 100 mm. 

Cando un mesmo vulto ou cisterna presente máis dun tipo de perigo, levará mais dunha etiqueta e 
colocásense unha ao lado da outra. 

Independentemente dos paneis laranxa, os vehículos deberán levar tamén placas-etiquetas, que deberán 
fixarse nos laterais e na traseira dos vehículos para granel, vehículos cisterna, vehículos batería e vehículos 

con cisterna desmontable. Terán unhas dimensións mínimas de 250 mm x 250 mm, cunha liña de rebordo 
da mesma cor que o signo convencional. 

http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/Clas_MMPP.htm
http://www.unizar.es/guiar/1/MMPP/PanNaranja.htm
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Clase 1. Materias e obxectos explosivos 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
N.º 1 EXPLOSIVO 

N.º 1: risco de explosión, 
divisións 1.1, 1.2 e 1.3 

 
N.º 1.4 EXPLOSIVO 

N.º 1.4: risco de 
explosión, división 1.4 

 
N.º 1.5 EXPLOSIVO 

N.º 1.5: risco de 
explosión, división 1.5 

 
N.º 1.6 EXPLOSIVO 

N.º 1.6: risco de 
explosión, división 1.6 

 
N.º 01 PERIGO DE 

EXPLOSIÓN 

N.º 01: perigo de 
explosión 

  

 
Clase 2. Gases 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
N.º 2 GAS NON 

INFLAMABLE E NON 

TÓXICO 

N.º 2: gas non inflamable 
e non tóxico 

 
N.º 2 GAS NON 

INFLAMABLE E NON 

TÓXICO 

N.º 2: gas non inflamable 
e non tóxico 
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Clase 3. Materias líquidas inflamables  

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
N.º 3 MATERIA 

LÍQUIDA INFLAMABLE 

PERIGO DE LUME 

Perigo de lume: materia 

líquida inflamable 

 
N.º 3 MATERIA 

LÍQUIDA INFLAMABLE 
PERIGO DE LUME 

Perigo de lume: materia 

líquida inflamable 

 

Clase 4.1. Materias sólidas inflamables 

Etiqueta Significado 

 
N.º 4.1 MATERIA 

SÓLIDA INFLAMABLE 

Perigo de lume: materia 

sólida inflamable 

 
Clase 4.2. Materias susceptibles de inflamación espontánea 

Etiqueta Significado 

 
N.º 4.2 MATERIA DE 

INFLAMACIÓN 

ESPONTÁNEA 

Materia susceptible de 
inflamación espontánea 
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Clase 4.3. Materias que, ao contacto coa auga, desprenden gases inflamables 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
N.º 4.3 DESPRENDE 

GASES INFLAMABLES 

EN CONTACTO COA 

AUGA 

Perigo de emanación de 
gas inflamable ao 

contacto coa auga 

 
N.º 4.3 DESPRENDE 

GASES INFLAMABLES 

EN CONTACTO COA 

AUGA 

Perigo de emanación de 
gas inflamable ao 

contacto coa auga 

 

Clases 5.1 e 5.2. Materias comburentes e peróxidos orgánicos 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
N.º 5.1 MATERIA 

COMBURENTE 

FAVORECE A 

COMBUSTIÓN 

Materia comburente 

 
N.º 5.2 PERÓXIDO 

ORGÁNICO PERIGO 

DE INCENDIO 

Peróxido orgánico: 
perigo de incendio 

 
N.º 05 PERIGO DE 

ACTIVACIÓN DUN 
INCENDIO 

Perigo de activación 

dun incendio 
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Clases 6.1 e 6.2. Materias tóxicas e infecciosas 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
N.º 6.1 MATERIA 

TÓXICA 

Materia tóxica: tela 

illada de produtos 

alimenticios ou outros 
obxectos destinados ao 

consumo nos vehículos, 
sobre os lugares de 

carga, descarga ou 

transbordo 

 
N.º 6.2 MATERIA 

INFECCIOSA 

Materias infecciosas: 

manteranse illados de 

produtos alimenticios 
ou outros obxectos 

destinados ao consumo 
nos vehículos, sobre os 

lugares de carga, 

descarga ou transbordo 

 
 
Clase 7. Materias radioactivas 

Etiqueta Significado Etiqueta Significado 

 
N.º 7 A MATERIA 

RADIOACTIVA 

Materia radioactiva en 
vultos da categoría I-

BLANCA; en caso de 

avaría nos vultos, 
perigo para a saúde 

en caso de inxestión, 
inhalación ou contacto 

coa materia 
derramada  

N.º 7B MATERIA 

RADIOACTIVA 

Materia radioactiva en 
vultos tipo II-AMARELA, 

vultos que se manterán 

afastados dos que leven 
unha etiqueta coa 

inscrición "FOTO"; en 
caso de avaría no vulto, 

perigo para a saúde por 
inxestión, inhalación ou 

contacto coa materia 

derramada, así como 
risco de irradiación 

externa a distancia 

 
N.º 7C MATERIA 

RADIOACTIVA 

Materia radioactiva en 

vultos tipo III-
AMARELA, vultos que 

se manterán 

afastados dos que 
leven unha etiqueta 

coa inscrición "FOTO"; 
en caso de avaría no 

vulto, perigo para a 
saúde por inxestión, 

inhalación ou contacto 

coa materia 
derramada, así como 

risco de irradiación 
externa a distancia 

 
N.º 7D MATERIA 

RADIOACTIVA 

Materia radioactiva que 

presenta os mesmos 
riscos que se describen 

en 7 A, 7 B ou 7C 

RADIOACTIVA Contido Actividade Índice de transporte 
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Clase 8. Materias corrosivas 

Etiqueta Significado 

 
N.º 8 MATERIA 

CORROSIVA 

Materia corrosiva 

 

Clase 9. Materias e obxectos perigosos diversos 

Etiqueta Significado 

 
N.º 9 MATERIA OU 

OBXECTO PERIGOSO 
DIVERSO 

Materias e obxectos 

diversos que no curso 

do transporte supoñan 
un risco distinto dos 

que sinalan noutras 
clases 

 Etiqueta N.º 11. 

Etiqueta Significado 

 

N.º 11 

De pé; fixar as 
etiquetas coas puntas 

das frechas cara a 

arriba 
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Anexo II 

Mercadorías perigosas transportadas en Galicia. Mapas de 

fluxos 

Este anexo contén o mapa de fluxos das mercadorías perigosas transportadas en Galicia, última revisión do 

2010.  Para a súa elaboración, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior desenvolveu a aplicación 

MERCPEL, que reflicte nun SIX as rutas seguidas por este tipo de transporte, así como as cantidades 

transportadas para asistencia técnica. 

 

 

 

CLASES  
ADR/RID NOME RISCOS ORIXE-DESTINO  

(t/ano) 
ASISTENCIA  

TÉCNICA (t/ano) TOTAL 
1 Materias e obxectos explosivos Explosión e incendio 1425,45 1433,9 2.859,35 
2 Gases Incendio, explosión, Outros: asfixia, 

queimadura, intoxicación 606165,45 604593,77 
1.210.759,22 

3 Líquidos inflamables Incendio, explosión, Outros: irritación, 
intoxicación queimadura 378031,52 787945,69 1.165.977,21 

4.1 
Materias sólidas inflamables, materias 
autoreactivas e materias sólidas 
explosivas desensibilizadas 

Incendio, intoxicación, Quemaduras 852,91 16,61 
869,52 

4.2 Materias que poden experimentar 
inflamación espontánea Incendio, intoxicación, queimaduras 20,5 0,74 

21,24 
4.3 Materias que, ao  ontacto coa  agua, 

desprenden gases inflamables Incendio, explosión, queimaduras 22002,84 0 
22.002,84 

5.1 Materias comburentes Incendio, irritación, queimadura, 
intoxicación 25165,47 134,65 

25.300,12 
5.2 Peróxidos orgánicos Explosión, intoxicación, queimadura 3,18 0 3,18 
6.1 Materias tóxicas Toxicidade 4106,26 17,87 4.124,13 
8 Materias corrosivas Corrosividade 128877,23 15370,22 144.247,45 
9 Materias e obxectos perigosos diversos Variado 

317.667,88 89.796,99 407.464,87 
2.983.629,13 

CLASES  
ADR/RID NOME RISCOS ORIXE-DESTINO  

(mCi/ano) 
ASISTENCIA  

TÉCNICA (mCi/ano)) TOTAL 
7 Materias radioactivas Radioactividade, contamianción 1.847.291,43 574.874,00 2.422.165,43 
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RUTAS TRANSPORTE PUNTO A PUNTO POR CLASES ADR 
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TOTAL ÁGÁS CLASE 7 
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TRANSPORTE PUNTO A PUNTO EN GALICIA POR NÚM. DE ONU (AGÁS CLASE 7) 

MERCADORÍA ONU NOME DA MATERIA TONELADAS VIAXES/ANO 

Materias e 

obxectos explosivos 

27 PÓLVORA NEGRA 236,74 233 

29 DETONADORES NON ELÉCTRICOS 25,72 12 

30 DETONADORES ELÉCTRICOS 26,02 233 

65 MECHA DETONANTE FLEXIBLE 390,61 16 

81 EXPLOSIVOS PARA VOADURAS, TIPO A 236,79 14 

82 EXPLOSIVOS PARA VOADURAS, TIPO B 237,82 16 

105 MECHA DE MINERÍA (MECHA LENTA OU 

CORDÓN BICKFORD) 

5,18 12 

241 EXPLOSIVOS DE MINA PARA VOADURAS E 

TIPO 

237,41 16 

335 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,65 8 

336 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,64 34 

360 CONXUNTOS DE DETONADORES NON 

ELÉCTRICOS 

25,72 12 

432 OBXECTOS PIROTÉCNICOS 10,60 53 

Gases 1006 ARGÓN COMPRIMIDO 430.110,22 122 

1011 BUTANO 11.483,78  

1013 DIÓXIDO DE CARBONO 302,31 148 

1014 OSÍXENO E DIÓXIDO DE CARBONO EN 

MESTURA COMPRIMIDA 

7,66 104 

1017 CLORO 9.245,70 417 

1057 ACENDEDORES OU RECARGAS DE 

ACENDEDORES 

3,60 1 

1066 NITRÓXENO COMPRIMIDO 39.917,64 323 

1072 OSÍXENO COMPRIMIDO 437,32 303 

1073 OSÍXENO LÍQUIDO REFRIXERADO 4.877,00 205 

1079 DIÓXIDO DE XOFRE 1,90 6 

1951 ARGON LÍQUIDO REFRIXERADO 865,00 43 

1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 30,83 208 

1965 HIDROCARBUROS GASOSOS LICUADOS 

EN MESTURA N.E.P. 

73.737,08 4.725 

1972 METANO LÍQUIDO REFRIXERADO ou GAS 

NATURAL (de alto contido en metano) 

LÍQUIDO REFRIXERADO 

5.144,32 238 

1977 NITRÓXENO LÍQUIDO REFRIXERADO 19.707,40 1.088 

1978 PROPANO 3.779,59 239 

2187 DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO 

REFRIXERADO 

6.514,10 367 
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Líquidos 

inflamables 

1090 ACETONA 1.322,94 58 

1093 ACRILONITRILO ESTABILIZADO 1,36 1 

1120 BUTANOLES 67,63 18 

1123 ACETATOS DE BUTILO 117,16 12 

1133 ADHESIVOS 2.188,53 9 

1160 DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA 800,58 24 

1170 ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL 

ETÍLICO EN SOLUCIÓN) 

134.788,05 723 

1171 ÉTER MONOETÍLICO DO ETILENGLICOL 23,90 1 

1173 ACETATO DE ETILO 332,50 17 

1193 ETILMETILCETONA (METILETILCETONA) 267,00 10 

1202 COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIÉSEL 

OU GASOLEO OU ACIETE MINERAL PARA 

LIXEIRO 

106.325,99 3.868 

1206 HEPTANOS 122,90 10 

1208 HEXANOS 180,00 10 

1210 TINTAS DE IMPRENTA, inflamables ou 

MATERIAS similares ás tintas de imprenta 

inflamables 

0,03 1 

1212 ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTILICO) 65,88 6 

1219 ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) 3.225,71 170 

1230 METANOL 90.969,28 70 

1231 ACETATO DE METILO 118,78 11 

1263 PINTURAS ou PRODUTOS PARA A 

PINTURA 

1.658,98 165 

1268 DESTILADOS DO PETROLEO, N.E.P. ou 

PRODUTOS DO PETROLEO, N.E.P 

94,82 5 

1289 METILATO SÓDICO EN SOLUCIÓN 

alcohólica 

0,20 1 

1294 TOLUENO 743,52 45 

1296 TRIETILAMINA 12,15 1 

1300 SUCEDÁNEO DE TREMENTINA 56,24 24 

1301 ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO 100,00 5 

1307 XILENOS 163,56 14 

1866 RESINA EN SOLUCIÓN, inflamable 1.039,51 72 

1915 CICLOHEXANONA 72,20 3 

1987 ALCOHOIS, N.E.P. 148,57 6 

1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P 8,40 4 

1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 385,06 80 

2055 ESTIRENO MONOMERO ESTABILIZADO 40,20 6 

2056 TETRAHIDROFURANO 20,76 7 

3092 1-METOXI-2-PROPANOL 106,80 8 

3256 LÍQUIDO TRANSPORTADO A 

TEMPERATURA elevada, inflamable, N.E.P. 

cun punto de inflamación superior a 61º C 

a unha temperatura igual ou superior ao 

punto de inflamación 

32.405,00 1.351 

3272 ESTERES, N.E.P. 25,90 1 
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3295 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. 31,43 13 

Materias sólidas 

inflamables, 

materias 

autorreactivas e 

materias explosivas 

desensibilizadas 

sólidas 

1325 SÓLIDO ORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. 640,99 30 

1328 HEXAMETILENOTETRAMINA 92,80 12 

1869 MAGNESIO ou ALIAXES DE MAGNESIO, 

con máis do 50% de magnesio, en forma 

de gránulos, recortes ou tiras 

63,00 17 

2213 PARAFORMALDEHIDO 23,22 3 

3089 PO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P. 7,90 1 

3178 SÓLIDO INORGÁNICO INFLAMABLE, N.E.P. 25,00 11 

Materias que ao 

contacto coa auga 

desprenden gases 

inflamables 

1396 ALUMINIO EN PO, NON RECUBERTO 203,00 12 

1401 CALCIO 608,66 37 

1402 CARBURO CÁLCICO 6.466,10 260 

1405 SILICIURO CÁLCICO 2.343,00 104 

1408 FERROSILICIO co 30% en peso ou máis, 

pero menos do 90% en peso de silicio 

365,00 26 

1426 BOROHIDRURO SÓDICO 0,16 1 

2950 N.E.P. 234,36 12 

3170 SUBPRODUTOS DA FABRICACIÓN DE 

aluminio ou subprodutos do tratamento do 

aluminio 

11.782,56 517 

1373 FIBRAS ou TECIDOS DE ORIXE ANIMAL ou 

VEXETAL O SINTÉTICOS, N.E.P. 

impregnados 

20,50 11 

Materias 

comburentes 

1444 PERSULFATO AMÓNICO 0,15 4 

2014 PERÓXIDO DE HIDRÓXENO EN SOLUCIÓN 

ACUOSA cun mínimo do 20% e un máximo 

do 60% de peróxido de hidróxeno 

9.147,91 118 

2015 PERÓXIDO DE HIDRÓXENO EN SOLUCIÓN 

ACUOSA ESTABILIZADA CON MÁIS DO 

60% de peróxido de hidróxeno 

15.944,00 666 

2468 ÁCIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 0,17  

3149 PERÓXIDO DE HIDRÓXENO Y ÁCIDO 

PEROXIACÉTICO EN MESTURA con 

ácido(s), auga e un máximo do 5% de 

ácido peroxiacético, estabilizado 

73,24 22 

Peróxidos 

orgánicos 

3106 PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO D, 

SÓLIDO... 

2,00 5 

3109 PERÓXIDO ORGÁNICO DE TIPO F, 

LÍQUIDO... 

1,18 3 

Materias tóxicas 2206 ISOCIANATOS TÓXICOS N.E.P. ou 

ISOCIANATO TÓXICO EN SOLUCIÓN, 

N.E.P. 

0,15 2 

2312 FENOL FUNDIDO 571,24 24 

2664 DIBROMOMETANO 4,57 2 

2810 LÍQUIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P. 25,22 9 

2811 SÓLIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P. 96,78 4 

2821 FENOL EN SOLUCIÓN 650,00 36 

3288 SÓLIDO INORGÁNICO TÓXICO, N.E.P. 1.436,90 58 

1593 DICLOROMETANO 323,80 34 

1595 SULFATO DE DIMETILO 57,45 13 

1690 FLUORURO DE SODIO 46,05 12 
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1738 CLORURO DE BENCILO 441,18 24 

1897 TETRACLOROETILENO 5,00  

1916 ETER 2,2-DICLORODIETÍLICO 4,75 1 

2023 EPICLORHIDRINA 344,40 12 

2078 DIISOCIANATO DE TOLUILENO 98,77 5 

Materias corrosivas 1715 ANHÍDRIDO ACÉTICO 2,60 1 

1719 LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E.P. 165,22 11 

1759 SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. 328,28 14 

1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. 791,64 62 

1779 ÁCIDO FÓRMICO 68,81 16 

1789 ÁCIDO CLORHÍDRICO 16.212,69 673 

1790 ÁCIDO FLUORHÍDRICO cun máximo do 

60% de ácido fluorhídrico 

3,80 1 

1791 HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN 46.921,75 1.992 

1805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO 313,29 34 

1807 ANHÍDRIDO FOSFÓRICO (PENTÓXIDO DE 

FÓSFORO) 

87,00 1 

1813 HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO 58,00 3 

1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN 1.908,55 43 

1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 97,20 15 

1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN 17.881,48 819 

1830 ÁCIDO SÚLFURICO con máis do 51% de 

ácido 

7.958,56 378 

1832 ÁCIDO SÚLFURICO ESGOTADO 693,00 27 

2031 ÁCIDO NÍTRICO, agás o ácido nítrico 

fumante vermello, con menos do 70% de 

ácido nítrico 

1.035,81 53 

2054 MORFOLINA 40,00 5 

2079 DIETILENTRIAMINA 42,20 12 

2209 FORMALDEHIDOS EN SOLUCIÓN cun 

mínimo do 25% de formaldehido 

17.612,12 639 

2215 ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO 13,00 1 

2259 TRIETILENTETRAMINA 0,40 1 

2320 TETRAETILENPENTAMINA 0,40 1 

2331 CLORURO DE CINC ANHIDRO 39,60 12 

2491 ETANOLAMINA ou ETANOLAMINA EN 

SOLUCIÓN 

12,65 13 

2582 CLORURO DE FERRO III EN SOLUCIÓN 118,50 5 

2586 ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS 

ou ÁCIDOS arilsulfónicos líquidos con máis 

de 5% de ácido sulfúrico libre 

92,00 4 

2619 BENCILDIMETILAMINA 129,00 12 

2672 AMONÍACO EN SOLUCIÓN acuosa de 

densidade comprendida entre 0,880 e 

0,957 a 15º C con máis do 10% pero non 

máis do 35% de amoníaco 

1.598,16 86 

2685 N,N-DIETILETILENDIAMINA 0,48 1 

2686 2-DIMETILAMINOETANOL 21,60 12 
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2734 AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, 

INFLAMABLES, N.E.P. ou poliaminas 

líquidas corrosivas, inflamables, N.E.P. 

14,52 1 

2735 AMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS, N.E.P. 

OU POLIAMINAS LÍQUIDAS CORROSIVAS 

INFLAMABLES, N.E.P. 

60,86 37 

2789 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL ou ÁCIDO 

ACÉTICO EN SOLUCIÓN con máis do 80% 

en peso, de ácido 

49,90 13 

2790 ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN cun 

contido entre o 50% e o 80% en peso de 

ácido 

29,51 10 

2794 ACUMULADORES eléctricos DE 

ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO 

2,42 3 

2795 ACUMULADORES eléctricos DE 

ELECTRÓLITO LÍQUIDO ALCALINO 

0,25 2 

2796 ÁCIDO SULFÚRICO con menos do 51% de 

ácido ou electrólito ácido para 

acumuladores 

63,11 17 

2834 ÁCIDO FOSFOROSO 4,72 2 

2920 LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. 0,32 2 

2922 LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P 78,27 12 

2928 SÓLIDO ORGÁNICO TÓXICO, CORROSIVO, 

N.E.P. 

13.614,00 16 

2967 ÁCIDO SULFÁMICO 33,00 9 

3066 PINTURA ou PRODUTOS PARECIDOS ÁS 

PINTURAS 

35,00 35 

3253 TRIOXOSILICATO DE DISODIO 39,14 10 

3259 AMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P. ou 

poliaminas sólidas corrosivas, N.E.P. 

48,93 13 

3262 SÓLIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

4,76 5 

3263 SÓLIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

0,40 1 

3264 LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

ÁCIDO, N.E.P. 

201,82 23 

3265 LÍQUIDO ORGÁNICO CORROSIVO, ÁCIDO, 

N.E.P. 

9,87 17 

3266 LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

156,80 16 

3267 LÍQUIDO ORGÁNICO CORROSIVO, 

BÁSICO, N.E.P. 

181,84 10 

Materias e 

obxectos perigosos 

diversos 

2211 POLÍMEROS EXPANSIBLES EN GRÁNULOS 

que desprendan vapores inflamables 

475,01 30 

2315 DIFENILOS POLICLORADOS 5,83 2 

2590 AMIANTO BRANCO (crisótilo, actinolita, 

antofilita, tremolita) 

2,73 3 

3077 SUBSTANCIA SÓLIDA POTENCIALMENTE 

PERIGOSAS PARA O MEDIO, N.E.P. 

5.172,16 308 

3082 SUBSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE 

PERIGOSAS PARA O MEDIO, N.E.P. 

16.443,99 972 
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3257 LÍQUIDO TRANSPORTADO A 

TEMPERATURA elevada, N.E.P. 

(comprendido o metal fundido, o sal 

fundido etc) a unha temperatura igual ou 

superior a 100º C e inferior ao seu punto 

de inflamación 

294.279,66 12 

3268 DISPOSITIVOS PARA INFLAR BOLSAS 

INFLABLES ou módulos de bolsas inflables 

ou pretensores de cintos de seguridade 

1.287,20 526 

3291 RESIDUOS CLÍNICOS NON 

ESPECIFICADOS, N.E.P. ou residuos 

(bio)médicos, N.E.P. ou residuos médicos 

regulamentados N.E.P. 

1,30 1 

 

 

TRANSPORTE PUNTO A PUNTO POR NÚM. DE ONU, CLASE 7 

MERCANCIA ONU NOME DA MATERIA mCi VIAXES/ANO 

Materiais radioactivos 

2915 
MATERIAIS RADIOACTIVOS, VULTOS DO TIPO A, 

non en forma especial, non fisionables ou 
fisionables exceptuados 

14549,27 2958 

2916 
MATERIAIS RADIOACTIVOS, VULTOS DO TIPO B(U), 

non fisionables ou fisionables exceptuados 
864030 17 

3332 
MATERIAIS RADIOACTIVOS, VULTOS DO TIPO A, EN 

FORMA ESPECIAL, non fisionables 
968712,16 391 
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TRANSPORTE ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES EN GALICIA POR NÚM. DE ONU (AGÁS CLASE 7) 

MERCANCIA ONU NOME DA MATERIA TONELADAS VIAXES/ANO 

Gases 1005 ARGÓN COMPRIMIDO 5,4 1 

1006 BUTANO 9,93  

1011 DIÓXIDO DE CARBONO 12218,53  

1013 DIÓXIDO DE CARBONO 206,24  

1014 OSÍXENO E DIÓXIDO DE CARBONO EN MESTURA 
COMPRIMIDA 

7,66  

1017 CLORO 475,2 25 

1066 NITRÓXENO COMPRIMIDO 4,82  

1072 OSÍXENO COMPRIMIDO 77,32  

1950  AEROSOIS 1,4 20 

1956 GAS COMPRIMIDO, N.E.P. 30,83  

1965 HIDROCARBUROS GASOSOS LICUADOS en mestura 
N.E.P. 

558258,85 29463 

1978 PROPANO 2925,7  

 Gases industriais, núm. de ONU non asignado 30371,89  

Líquidos inflamables 1090 ACETONA 724,6 37 

1172  ACETATO DO ÉTER MONOETÍLICO DO 

ETILENGLICOL 

57,12 3 

1202  COMBUSTIBLES PARA MOTORES DIÉSEL OU 

GASÓLEO OU ACEITE MINERAL PARA LIXEIRO 

562664,62 6047 

1203 COMBUSTIBLE PARA MOTORES ou GASOLINA 212312,17  

1219 ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPILICO) 247,2 13 

1230 METANOL 29,88 2 

1231 ACETATO DE METILO 109,35 6 

1263 PINTURAS ou PRODUTOS PARA A PINTURA 36,84 3 

1294 TOLUENO 31,12 2 

1300 SUCEDÁNEO DE TREMENTINA 301,92 16 

1863 COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE 

AVIACIÓN 

710,7  

1866 SOLUCIÓNS DE RESINA 396,48 20 

1992 LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. 47,4 3 

1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 10059,34 769 

2055 ESTIRENO MONOMERO ESTABILIZADO 12,96 2 

  Líquidos inflamables sen asignar núm. ONU 203,99  

Materias comburentes 2014 PERÓXIDO DE HIDRÓXENO EN SOLUCIÓN ACUOSA 122,06 6 

  Materias comburentes sen clasificar 12,59  

Materias corrosivas 1779 ÁCIDO FÓRMICO 48,44 3 

1789 ÁCIDO CLORHÍDRICO 1181,34 60 

1791 HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN 3229,45 201 

1805 ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO 45,12 3 

1813 HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO 26,4 2 

1814 HIDRÓXIDO POTÁSICO EN SOLUCIÓN 145,44 8 

1823 HIDRÓXIDO SÓDICO SÓLIDO 58,5 3 

1824 HIDRÓXIDO SÓDICO EN SOLUCIÓN 5099,57 256 
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1830 ÁCIDO SÚLFURICO con máis do 51% de ácido 1247,11 63 

2031 ÁCIDO NÍTRICO, agás o ácido nítrico fumante 
vermello, con menos do 70% de ácido nítrico 

1064,95 54 

2209 FORMALDEHIDOS EN SOLUCIÓN cun mínimo do 
25% de formaldehido 

338,58 19 

2582 CLORURO DE FERRO III EN SOLUCIÓN 380,88 20 

2672 AMONÍACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidade 
comprendida entre 0,880 e 0,957 a 15º C con máis 

do 10% pero non máis do 35% de amoníaco 

2233,17 112 

2790 ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN cun contido entre o 
50% e o 80% en peso de ácido 

14,92 2 

2794 ACUMULADORES eléctricos DE ELECTROLITO 
LÍQUIDO ÁCIDO 

123,49 20 

2967 ÁCIDO SULFÁMICO 12 1 

3266 LÍQUIDO INORGÁNICO CORROSIVO, BÁSICO, N.E.P. 92,05 6 

 Materias corrosivas sen núm. de ONU asignado 28,81  

Materias que poden 

experimentar inflamación 

espontánea 

  Materias que poden experimentar inflamación 

espontánea. Núm. ONU variable 

0,74  

Materias sólidas 

inflamables, materias 

autorreactivas e materias 

explosivas 

desensibilizadas sólidas 

1350 XOFRE 2,88 1 

  Materias sólidas inflamables, materias 

autorreactivas e materias explosivas 

desensibilizadas sólidas. Núm. ONU variable 

12,42  

3175 SÓLIDO ou mesturas de sólidos QUE CONTÉN 

LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 

1,31 20 

Materias tóxicas 2810 LÍQUIDO ORGÁNICO TÓXICO, N.E.P 3,6 4 

  Materias tóxicas; núm. de ONU variable 14,27  

Materias e obxectos 

explosivos 

105 MECHA DE MINERÍA (MECHA LENTA ou CORDÓN 
BICKFORD) 

5,18 229,2 

241 EXPLOSIVOS DE MINA PARA VOADURAS E TIPO 237,96 290,02 

27 PÓLVORA NEGRA 237,55 72,82 

29 DETONADORES NON ELÉCTRICOS 25,72 12 

30 DETONADORES ELÉTRICOS 26,06 290,02 

334 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,49 61 

335 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 0,49 61 

336 ARTIFICIOS DE PIROTECNIA 1,5 187 

360 CONXUNTOS DE DETONADORES NON ELÉCTRICOS 25,72 229,2 

65 MECHA DETONANTE FLEXIBLE 390,06 260,61 

81 EXPLOSIVOS PARA VOADURAS, TIPO A 236,89 290,02 

82 EXPLOSIVOS PARA VOADURAS, TIPO B 237,83 290,02 

Materias e obxectos 

perigosos diversos 

3077 SUBSTANCIAS SÓLIDAS POTENCIALMENTE 
PERIGOSAS PARA O MEDIO, N.E.P. 

10,89 59 

3082 SUBSTANCIAS LÍQUIDAS POTENCIALMENTE 
PERIGOSAS PARA O MEDIO, N.E.P. 

6,58 4 

3090 BATERÍAS DE METAL LITIO 216,93 20 

3257 LÍQUIDO TRANSPORTADO A TEMPERATURA 
elevada, N.E.P. (comprendido o metal fundido, o sal 
fundido etc.) a unha temperatura igual ou superior 

a 100º C e inferior ao seu punto de inflamación 

89531  

  Materias e obxectos perigosos diversos, núm. ONU 

variable 

31,59  
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TRANSPORTE ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES EN GALICIA POR NÚM. DE ONU, CLASE 7 

MERCADORÍA ONU NOME DA MATERIA mCi VIAXES/AN

O 

Materiais radioactivos 2916 MATERIAIS RADIOACTIVOS, VULTOS DO 

TIPO B(U), non fisionables ou fisionables 

exceptuados 

570200 126 

3332 MATERIAIS RADIOACTIVOS, VULTOS DO 

TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, non fisionables 

4674 1490 
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Anexo III 

ESTUDO DO RISCO A NIVEL MUNICIPAL 

 

FF.CC. 

AP-9 A-6 AG-55 AG-11 AG-64 VG-12 N-VI N-550 N-651 N-634 N-642 AC-552 AC-862 AC-4904 AC-4901 

Arteixo 
Bergondo 
Betanzos 
Cambre 
Cesuras 

Coruña (A) 
Culleredo 

Curtis 
Fene 
Ferrol 
Miño 

Moeche 
Mugardos 

Narón 
Neda 
Ordes 
Oroso 

Oza dos Ríos 
Padrón 

Pontedeume 
San Sadurniño* 

Santiago 
   

Somozas (As) 

PROVINCIA DE A CORUÑA 

CONCELLO 
NACIONAIS PROVINCIAIS AUTONÓMICA 

S 
AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS E VÍAS  

RÁPIDAS 
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AUTOVÍA FF.CC

A-52 N-525 N-120 N-532 OU-536 OU-320 OU-340

Allariz

Barbadás

Gudiña (A)

Melón

O Barco de Valdeorras

Ourense

Rubiá

San Cibrao das Viñas

Toén

Verín

CONCELLO

NACIONAIS AUTONÓMICAS

PROVINCIA DE OURENSE

 

FF.CC. 

A-6 A-8 CRG-2.1 AG-64 N-VI N-634 N-642 N-540 N-640 N-120 LU-862 LU-861 LU-540 LU-546 

Abadín 

Baralla 

Becerreá 

Cervo 

Guitiriz 

Lugo 

Monforte de Lemos 

Pedrafita do Cebreiro 

Ribadeo 

Vilalba 

PROVINCIA DE LUGO 

AUTOESTRADAS,  
AUTOVÍAS E VÍAS  

RÁPIDAS 
NACIONAIS AUTONÓMICAS 

CONCELLO 
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FF.CC

AP-9 A-52 AG-53 AG-57 A-55 N-640 N-550 N-120 N-525 PO-552 PO-531 PO-2601 PO-2603

Caldas de Reis

Lalín

Mos

Pontevedra

Porriño (O)

Salceda de Caselas

Silleda

Tui

Vigo

Vilaboa

CONCELLO

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

AUTONÓMICAS PROVINCIAISNACIONAIS
AUTOESTRADAS, AUTOVÍAS 

E VÍAS RÁPIDAS
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SITUACIÓN DAS GASOLINEIRAS EN GALICIA 

PROVINCIA MUNICIPIO 
NÚM. 

GASOLINEIRAS 
MUNICIPIO 

NÚM. 
GASOLINEIRAS 

A CORUÑA 

Ortigueira 3 Santa Comba 5 

Cariño 1 Val do Dubra 4 

Cedeira 1 Trazo 2 

Cerdido 1 Boimorto 1 

Moeche 1 Melide 2 

Valdoviño 1 Arzúa 3 

Narón 9 O Pino 2 

San Sadurniño 1 Santiago 16 

As Pontes 4 Teo 6 

Neda 3 Ames 2 

Fene 3 Padrón 5 

Cabanas 1 Brión 1 

Ferrol 7 Vedra 2 

Mugardos 1 Boqueixón 1 

Pontedeume 3 A Baña 1 

A Capela 1 Mazaricos 1 

Miño 3 Zas 1 

Sada 5 
Cabana de 
Bergantiños 

1 

Betanzos 5 Negreira 1 

Oleiros 8 Camariñas 1 

Bergondo 2 Vimianzo 2 

Cambre 4 Dumbría 1 

Culleredo 4 Fisterra 1 

A Coruña 24 Carnota 1 

Arteixo 8 Outes 2 

Oza dos Ríos 4 Noia 3 

Coirós 3 Rois 1 

Irixoa 1 Muros 2 

Aranga 3 Dodro 2 

Abegondo 1 Rianxo 2 

Carral 2 Boiro 1 

Curtis 3 Porto do Son 1 

Sobrado 1 Ribeira 3 

Vilasantar 1 Cee 1 

Frades 1 Laxe 1 

Ordes 6 
Pobra do 

Caramiñal 
3 

Tordoia 1 Ponteceso 3 

Oroso 1 Coristanco 4 

Cerceda 2 Cerceda 2 

A Laracha 5 A Laracha 5 
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PROVINCIA MUNICIPIO 
NÚM. 

GASOLINEIRAS 
MUNICIPIO 

NÚM. 

GASOLINEIRAS 

LUGO 

Burela 1 Navia de Suarna 1 

Viveiro 4 Lugo 20 

Ribadeo 3 Corgo 6 

Barreiros 1 Antas de Ulla 1 

Lourenzá 1 Guitiriz 5 

Mondoñedo 1 Friol 1 

Alfoz 1 Baralla 2 

Valadouro, O 1 Becerreá 1 

Cervo 1 Guntín 2 

Xove 2 Láncara 1 

Xermade 2 Sarria 6 

Vilalba 10 Paradela 1 

Abadín 1 Portomarín 1 

Begonte 2 As Nogais 1 

Cospeito 4 Carballedo 1 

Castro de Rei 3 Pas de Rei 1 

Pol 3 Samos 1 

A Pastoriza 1 Monterroso 6 

Ribeira de Piquín 1 Taboada 2 

A Fonsagrada 1 Chantada 2 

Rábade 1 Monforte 1 

A Pontenova 1 Bóveda 1 

Riotorto 1 Pantón 1 

Foz 1 Saviñao 1 

Outeiro de Rei 2 
A Pobra do 

Brollón 
1 

Castroverde 1 Pedrafita 1 

Baleira 1 Quiroga 1 
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PROVINCIA MUNICIPIO 
NÚM. 

GASOLINEIRAS 
MUNICIPIO 

NÚM. 
GASOLINEIRAS 

OURENSE 

Carballeda de 

Valdeorras 
2 Vilamarín 1 

O Barco de 

Valdeorras 
3 Coles 3 

Vilamartín de 
Valdeorras 

1 Entrimo 1 

A Rúa 1 Lobeira 1 

O Bolo 1 Bande 1 

A Veiga 1 Verea 1 

Viana do Bolo 1 Celanova 1 

A Mesquita 2 Ramirás 2 

A Gudiña 3 Cartelle 1 

Riós 2 Padrenda 1 

Verín 3 Cortegada 1 

Cualedro 2 Melón 1 

Trasmiras 2 A Arnoia 1 

Xinzo de Limia 4 Beade 1 

Sarreaus 1 Ribadavia 1 

Vilar de Barrio 1 Castrelo de Miño 1 

A Pobra de Trives 1 Cenlle 2 

Castro Caldelas 1 Avión 1 

Maceda 2 Pereiro de Aguiar 2 

Esgos 2 O Irixo 1 

Nogueira de Ramuín 1 Piñor 1 

Allariz 2 
San Cristovo de 

Cea 
1 

San Cibrao das 

Viñas 
5 O Carballiño 4 

Taboadela 3 Maside 1 

A Merca 1 Ourense 11 

Barbadás 3 A Peroxa 1 
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PROVINCIA MUNICIPIO 
N.º 

GASOLINEIRAS 
MUNICIPIO 

N.º 
GASOLINEIRAS 

PONTEVEDRA 

Rodeiro 1 Marín 3 

Vila de Cruces 3 Vilaboa 5 

Agolada 1 Bueu 2 

Silleda 4 Cangas 3 

Lalín 7 Moaña 5 

A Estrada 4 Redondela 2 

Moraña 1 Pazos de Bordén 1 

Cuntis 1 Covelo 1 

Campo Lameiro 1 A Cañiza 4 

Cerdedo 2 Arbo 2 

Forcarei 2 As Neves 1 

Dozón 1 
Salvaterra do 

Miño 
2 

Pontecesures 2 
Salceda de 

Caselas 
1 

Catoira 1 Ponteareas 3 

Vilagarcía de 

Arousa 
8 Tomiño 4 

Caldas de Reis 4 Tui 5 

Vilanova de 

Arousa 
2 Oia 1 

Meis 3 Baiona 1 

Portas 2 Gondomar 3 

Barro 3 Nigrán 1 

Sanxenxo 3 A Garda 2 

Poio 3 Vigo 25 

O Grove 2 Mos 6 

Meaño 1 O Porriño 5 

Cambados 4 
Mondariz- 

Balneario 
1 

Ribadumia 1 Ponte Caldelas 2 

Pontevedra 17 Cotobade 1 
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Fonte: Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 
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4. GUÍA DE PLANIFICACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 



Plan de actuación municipal do concello de < < NOME DO MUNICIPIO>>   

fronte a accidentes no transporte de mercadorías perigosas 
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PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DO CONCELLO 

DE............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACCIDENTES NO TRANSPORTE DE 

MERCADORÍAS PERIGOSAS 
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(ÍNDICE) 

 

FUNDAMENTOS 

1.1. OBXECTIVOS DO PLAN 

O obxectivo básico do PAM de........ ante o risco fronte a accidentes no transporte de mercadorías 

perigosas, é que tanto o concello de....... como a poboación que se encontra nas zonas de risco sexa 
guiada por un dispositivo permanente e actualizado de información, previsión, alerta e actuación ante 

estas emerxencias, con capacidade de protexer a poboación ameazada e, no posible, reducir os danos 

que se poidan producir a bens e servizos esenciais, de acordo aos medios e recursos locais dispoñibles, 
plenamente integrados na organización do TRANSGAL. 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

O ámbito de actuación do presente plan é o concello de...... 

1.3. MARCO LEGAL  

As seguintes disposicións establecen o marco legal e regulamentario co que se regula a xestión das 

emerxencias por accidentes no TMP por estrada e ferrocarril: 

 Lei 2/1985, do 21 de xaneiro sobre Protección Civil. 

 Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local. 

 Real decreto lexislativo do 18 de abril de 1986, que aproba o texto refundido das 

disposicións legais en materia de réxime local. 

 Real decreto 407/1992, do 24 de abril, pola que se aproba a norma básica de Protección 

Civil. 

 Resolución do 2 de agosto de 2010 pola que se publica o Plan territorial de emerxencias 

de Galicia. 

 Real decreto 387/96, do 1 de marzo, polo que se aproba a directriz básica de 

planificación de Protección Civil ante o risco de accidentes nos transportes de 

mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril. 

 Real decreto 1566/1999, do 8 de outubro, sobre os conselleiros de seguridade para o 

transporte de mercadorías perigosas por estrada, por ferrocarril ou por vía navegable. 

 A Orde INT/3716/2004, do 28 de outubro, pola que se publican as fichas de intervención 

para a actuación dos servizos operativos en situacións de emerxencia provocadas por 

accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril. 

 Resolución do 21 de novembro de 2005, da Dirección Xeral de Transportes por Estrada, 

sobre a inspección e control por riscos inherentes ao transporte de mercadorías perigosas 

por estrada. 

 Real decreto 551/2006 do 5 de maio, polo que se regulan as operacións de transporte de 

mercadorías perigosas por estrada en territorio español remite no seu artigo 1 ao 

cumprimento das normas do Acordo europeo sobre transporte internacional de 

mercadorías perigosas por estrada (ADR). 
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 Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia. 

 Como actividade que entraña un risco de exposición ás radiacións ionizantes ao 

transporte de material radioactivo, aplícaselle enteiramente o Real decreto 783/2001 

(BOE 26/07/2001) polo que se aproba o Regulamento sobre protección sanitaria contra 

as radiacións ionizantes, modificado polo Real decreto 1439/2010 (BOE 18/11/2010). 

 Real decreto 1308/2011 (BOE 07/10/2011) sobre protección física das instalacións e os 

materiais nucleares e das fontes radioactivas. Establece as medidas de protección física 

para os transportes de materiais nucleares (categorías I, II e III) e de fontes radioactivas 

relevantes (categorías 1, 2 e 3). 

 Instrución IS-34, do 18 de xaneiro de 2012, do Consello de Seguridade Nuclear, sobre 

criterios en relación coas medidas de protección radiolóxica, comunicación de non 

conformidades, dispoñibilidade de persoas e medios en emerxencias e vixilancia da carga 

no transporte de material radioactivo (BOE núm. 30 do 4 de febreiro de 2012). 

Ademais das anteriores disposicións, o transporte de mercadorías perigosas por vía terrestre está 

regulado por unha serie de regulamentos de carácter internacional, que se expoñen a continuación: 

 ADR: Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por 

estrada, feito en Xenebra o 30 de setembro de 1957 e as súas sucesivas modificacións.  A 

última edición da regulamentación aplicable (ADR) previamente á actualización do 

TRANSGAL foi publicada no BOE núm. 164, do 11 de xullo de 2011. 

 RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por 

ferrocarril. 

Ademais, a nivel municipal, o concello de.................... conta coa seguinte regulamentación: 

 

1.4. MARCO COMPETENCIAL 

Os plans de actuación municipal son elaborados e aprobados polo órgano de goberno municipal, e 
homologados pola Comisión Galega de Protección Civil.  A competencia na dirección destes plans 

corresponde ao alcalde ou comparece en quen delegue. 

O Plan de actuación municipal (PAM en diante) integrarase no Plan especial de Protección Civil ante 
emerxencias polo transporte de mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril en Galicia (TRANSGAL). 

Integración no Plan territorial municipal fronte ás emerxencias:  O PAM integrarase no marco organizativo 
do plan de emerxencias municipal (PEMU). 
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ANÁLISE DE RISCO E VULNERABILIDADE 

1.5. DESCRICIÓN DO TERMO MUNICIPAL 

1.5.1  SITUACIÓN XEOGRÁFICA 

O concello de............................................ está situado ao................................ da bisbarra 

de................................................ na provincia de......................., coas coordenadas 
xeográficas............................ (UTM). 

Limita cos municipios de: 

 

Nome do concello Situación (N/S/E/O) Teléfono do Concello 

   

   

   

1.5.2. SUPERFICIE 

Superficie total km² 

Superficie urbana km² 

Superficie forestal km² 

Superficie agrícola km² 

ESTRUTURA DA PLANIFICACI Ó N DE PROTECCIÓN CIVIL 

NA COMUNIDADE AUT Ó NOMA DE GALICIA 

PLATERGA 

PEMU PLANS ESPECIAIS 

COMUNIDADE AUT Ó NOMA 

PLAN ESPECIAL DE  

PROTECCI Ó N CIVIL ANTE  

O RISCO DE INUNDACI Ó NS  

DE GALICIA 

PLAN ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL ANTE 

ACCIDENTES NO TRANSPORTE 

DE MERCADORÍAS PERIGOSAS 

TRANSGAL 

PAM FRONTE A 

CCIDENTES NO 

TRANSPORTE DE 

MERCADORÍAS 

PERIGOSAS 
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1.5.3. POBOACIÓN 

Segundo datos do último censo de poboación, o concello de................................. rexistra un total 
de...................... habitantes. 

A distribución de parroquias que conforman o concello e a súa poboación correspondente indícase na 
seguinte táboa. 

Parroquia Número de habitantes 

  

  

  

1.5.4. ALTITUDE 

Altitude máxima do concello m 

Altitude mínima do concello m 

Altitude do núcleo urbano m 

1.5.5. HIDROLOXÍA 

A rede hidrolóxica do concello está formada por: 

Ríos  

Rías destacables  

Canles  

Lagos  

Encoros  

Outros  

1.5.6. REDE VIARIA 

No cadro seguinte recóllense as vías de comunicación principais que pasan ou enlazan o termo municipal. 

Estrada Titularidade 

Puntos 

quilométrico
s 

Nomee núcleo urbano 

que atravesa 

Pontes 

e/ou 
túneles 

      

      

1.5.7. REDE FERROVIARIA 

A rede de ferrocarril do concello está composta por: 

Liña de ferrocarril Estacións/Apeadeiros Pontes e/ou túneles 
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1.5.8. REDE DE GAS 

As características da rede de gas do municipio recóllense na seguinte táboa: 

 

Liña de gasificación Compañía 

  

  

1.5.9 REDE ELÉCTRICA 

A rede de distribución eléctrica principal do concello está integrada polas liñas indicadas a continuación: 

Liña eléctrica/Estacións 

transformadoras 
Tipos Compañía 

   

   

1.5.10. REDE DE AUGA POTABLE 

A infraestrutura de distribución auga está formada por: 

Núcleos de 
poboación 

Compañía 
Descrición do 

abastecemento 
Depósitos 

Estacións 

depuradoras/ 
potabilizadoras 

     

     

1.5.11. DATOS METEOROLÓXICOS 

Estacións meteorolóxicas existentes no concello (ou máis próximas) 

Localización Características 

  

  

 

Características meteorolóxicas do municipio 

Dirección dos ventos 

dominantes 
Frecuencia 

  

Fenómeno Descrición e época 

Precipitacións  

Néboa  

Tormentas  

Xeadas  
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1.6. RESUMO DA ANÁLISE DO RISCO 

O Plan TRANSGAL (Plan especial de Protección Civil fronte a emerxencias por accidentes no transporte de 
mercadorías perigosas por estrada e ferrocarril en Galicia), establece a seguinte clasificación do nivel de 

risco: 

 Risco alto: aqueles municipios que teñen usos residenciais, dentro dunha banda de 200 metros das 

vías enumeradas a continuación: 

 Estradas: A-6, AP-9, AP-53, A-55, A-52, N-VIN, E-1, N-120, N-541, N-634, N-640, N-642, N-

651, N-550, N-525, AC-162, AC-133, AC-415, AC-211, AC-164, AC-231, AC-551, AC-552, AC-

564, AC-122, LUNS-546, LUNS-933, LUNS-702, O-342, O-87, O-533, PO-531, PO-542. 
 Ferrocarril: Teixeiro Curtis - A Coruña (San Diego) 

Constanti Tarragona - A Coruña (San Diego) 

Madrid (Abroñigal Contenedores) - A Coruña (San Diego) 
Sevilla (Grosa Colectores) - A Coruña (San Diego) 

Barcelona (Morrot Contenedores) - Vigo (Guixar Cotenedores) 
Zaragoza Praza - Vigo (Guixar Contenedores) 

 Risco medio: aqueles municipios nos que existan polo menos dúas estacións de servizo ou que 

sexan atravesados, dentro do remato municipal, por algunha das vías enumeradas no punto 

anterior. 
 Risco baixo: resto de municipios. 

 

De acordo coa análise histórica, no municipio tiveron lugar os seguintes accidentes asociados ao 
transporte de mercadorías perigosas (TMP en diante): 

Vía afectada Descrición Ano Danos 

    

    

 

Fluxos de TMP por estrada: 

Vía afectada Viaxes/ano aprox. 
Principais 

substancias 

transportadas 

Fonte 

(municipio/MERCPEL) 

    

    

    

Fluxos de TMP por ferrocarril: 

Vía afectada Toneladas anuais 
Principais 

substancias 

transportadas 

Fonte 

(municipio/MERCPEL) 
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1.7. ÁREAS OU SECTORES AFECTADOS 

Preséntanse na seguinte táboa as vías de risco e os puntos que, en caso de quedar afectados poden dar 

lugar, por efecto dominó, a accidentes con afeccións importantes á poboación. 

Vía de risco Localización 
Elementos afectados por efecto 

dominó 

   

   

(Débese considerar como norma xeral unha franxa de afectación de 200 m a ambos os dous lados das 
dúas vías afectadas. Respecto aos elementos afectados por efecto dominó, incluiranse instalacións 
industriais, almacéns etc., que poden quedar afectados e poderían dar lugar a accidentes con afectación 
importante á poboación) 

Puntos negros da rede viaria existentes no concello (zonas con maior probabilidade de que se produza un 

accidente): 

Vía Lugar Descrición 

   

   

 

1.8. ELEMENTOS VULNERABLES 

Na seguinte lista enuméranse os principais elementos vulnerables posiblemente afectados segundo a 

análise de riscos. A lista completa de elementos vulnerables encóntrase nos anexos. 

Elemento Localización Características 

   

   

   

Elementos vulnerables ambientais (cursos de auga, pozos, espazos protexidos etc. posiblemente 

afectados): 

Elemento Localización Características 
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Eventos/espectáculos na área de risco: 

Nome do evento Localización Data 
Núm. de persoas/Aforamento 

(aprox.) 

    

    

 

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DO PLAN 
 

1.9. NIVEIS 

ALERTA: 

O Plan activarase en fase de alerta cando se produza algunha das situacións seguintes: 

 En accidentes tipo 1, a xuízo do director do PAM. 

 En accidentes de TMP Tipo 2. 

 Ao final dunha situación de emerxencia, mentres se realicen as tarefas que permiten o retorno á 

normalidade. 

EMERXENCIA: 

O Plan activarase en fase de emerxencia cando se produza algunha das situacións seguintes: 

 Cando o CAE-112 informa da activación do Plan TRANSGAL a causa dun accidente de TMP no 

municipio. 

 En accidentes de TMP Tipo 3 ou superiores. 

O Plan TRANSGAL, clasifica os accidentes de mercadorías perigosas en 5 Tipos: 

 Tipo 1: avaría ou accidente no que o vehículo ou convoi de transporte non pode continuar a 

marcha, pero o continente das materias perigosas transportadas está en perfecto estado e non 
se produciu volta ou descarrilamento. 

 Tipo 2: como consecuencia dun accidente o continente sufriu danos ou produciuse volta ou 

descarrilamento, pero non existe fuga ou derramo do contido. 

 Tipo 3: como consecuencia dun accidente o continente sufriu danos e existe fuga ou derramo do 

contido. 

 Tipo 4: existen danos ou incendio no continente e fugas con lapas do contido. 

 Tipo 5: explosión do contido destruíndo o continente. 
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1.10. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 

O nivel de activación do plan é función do tipo de suceso, móstranse na seguinte táboa os diferentes 

niveis: 

Suceso Nivel de activación 

Accidentes tipo 1 A xuízo do director do PAM 

Accidentes tipo 2 Alerta 

Accidentes tipo 3 ou superiores Emerxencia 

 

1.11. CENTROS DE COORDINACIÓN 

1.11.1 CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL (CECOPAL) 

Enderezo  

Teléfono  

Fax  

Recursos  

Outras comunicacións  

Funcións 

É o Centro de Coordinación Municipal, quen realiza as accións determinadas polo director do plan. Dende 

el diríxense e coordínanse as actuacións dos diversos servizos relacionados co plan. 

 Manter contacto directo e continuo coa dirección do plan TRANSGAL a través do CAE 112 

 Notificarlles aos grupos operativos e ao director do plan TRANSGAL, a través do CAE-112 a 

activación e a desactivación do Plan de protección civil municipal, e recibir deste centro, seguindo 
os protocolos, a información relativa á activación, evolución e desactivación do Plan TRANSGAL. 

 Facilitar, se é necesario, a información á poboación do municipio, cos medios oportunos, segundo 

as circunstancias de risco e a evolución da situación de emerxencia. Esta información deberá 
consensuarse coa dirección do Plan TRANSGAL. 

 Mobilizar e asegurar a transmisión da información e as ordes aos grupos operativos locais 

decididas pola dirección do plan, así como activar os medios e recursos municipais necesarios. 

 Canalizar a orde da autoridade de protección civil municipal de prestación de persoal, a 

intervención ou a ocupación temporal e transitoria dos bens necesarios para afrontar as 

situacións de emerxencia. 

 Proporcionarlles soporte aos medios de emerxencia, de seguridade e aos servizos especializados 

alleos que interveñan no municipio. 
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1.11.2. POSTO DE MANDO AVANZADO (PMA) 

Nos primeiros momentos o mando da Garda Civil/Policía local ou o mando de maior rango de Bombeiros 

que chegue ao lugar do accidente, asumirá funcións de dirección do PMA e agrupará compoñentes de 

todos os grupos operativos.  En caso de que o Plan Transgal estea activado, a dirección do PMA será 
asumida polo xefe de servizo competente en materia de protección civil, da provincia na que se produza 

o accidente, ou persoa que o substitúa. 

Funcións 

 Exercer a coordinación in situ dos traballos dos diferentes Grupos Operativos 

 Estar en coordinación co CECOPAL, e CECOP, transmitíndolle información de primeira man. 

 Solicitar os medios e recursos precisos para enfrontar a situación. 

 Avaliar os danos producidos polo sinistro, baseándose na información recibida dos Grupos 

Operativos e na previsión de riscos do municipio. 

1.11.3. CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP) 

Con carácter xeral, constituirase nas dependencias do CAE-112, unha vez que se activa o plan 

TRANSGAL; se as circunstancias o aconsellan, poderá constituírse de forma íntegra ou parcialmente nas 
proximidades da zona de emerxencia. 

Enderezo 
San Marcos, s/n 

15780-Santiago de Compostela 

Teléfono 112 

Fax 981 541 414 

Funcións 

O Centro de Coordinación Operativa (CECOP) constitúese como o centro de mando das emerxencias, que 

conta cos medios humanos e técnicos que permiten realizar as funcións de dirección e coordinación de 
recursos, ademais de asegurar as comunicacións co posto de mando avanzado (PMA). 

1.12. RESPONSABLE MUNICIPAL DA EMERXENCIA 

Composición 

Nome/Cargo operativo Cargo habitual 

Teléfono de 

contacto en caso de 

emerxencia 

Núm. de ficha de 
actuación 

Titular Alcalde  1 

Substituto/a   1 

Funcións 

 Declarar a activación e desactivación do Plan de protección civil municipal. Informar o director do 

Plan TRANSGAL a través do CAE-112. 

 Convocar os membros do Comité Asesor. 

 Constituír e exercer a dirección do CECOPAL. 
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 Informar e coordinarse co director do Plan TRANSGAL. 

 Analizar e valorar a situación. 

 Avaliar e determinar os elementos vulnerables, poñéndoo en coñecemento do director do Plan 

TRANSGAL. 

 Decidir en todo momento, xunto co Comité Asesor, as actuacións máis convenientes para lle 

facer fronte á emerxencia dentro do seu ámbito de responsabilidade e aplicar as medidas de 

protección á poboación, aos bens e ao medio. 

 Asegurar a execución da parte das funcións que o municipio asume e velar pola correcta 

execución destas. 

 Ordenar a incorporación aos grupos operativos do Plan TRANSGAL dos medios e recursos 

municipais dispoñibles para garantir a protección e a seguridade da poboación. 

 Decretar mobilizacións e expropiacións temporais. 

 Asegurar o mantemento e a operatividade do PAM. 

 Todas aquelas accións necesarias en función do risco. 

1.13. COMITÉ ASESOR 

Composición: o Comité Asesor estará composto polos membros da Xunta Local de Protección Civil. 

Funcións do Consello Asesor: 

 Analizar e valorar a situación, asesorando o director do plan. 

1.14. DIRECTOR TÉCNICO DA EMERXENCIA 

A dirección técnica da emerxencia recae no técnico do servizo municipal de protección civil, no caso de 
existir) 

Nome/Cargo operativo Cargo habitual 

Teléfono de 

contacto en caso de 

emerxencia 

Núm. de ficha de 
actuación 

Titular   2 

Substituto/a   2 

Funcións 

 Asesorar o director do Plan de protección civil municipal, o alcalde, directamente e como membro 

do Consello Asesor. 

 Coordinar as actuacións dos grupos locais coas dos grupos do posto de mando avanzado. 

1.15. GABINETE DE INFORMACIÓN 

Composición 

Nome/Cargo operativo Cargo habitual 
Teléfono de contacto 

en caso de emerxencia 

Núm. da 
ficha de 

actuación 

Titular   3 
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Substituto/a   3 

 

O Gabinete de Información situarase en............................................................ 

Funcións 

Proporcionarlle soporte ao director do Plan de protección civil municipal, de forma coordinada coas 

actuacións do Gabinete de Información do Plan TRANSGAL nas tarefas seguintes: 

 O Gabinete de Información do Plan de protección civil municipal deberá estar en contacto 

permanente co Gabinete de Información do Plan TRANSGAL. O titular do Gabinete Municipal de 

Información asegurará esta coordinación. 

 Asistir á prensa proporcionando a información necesaria de carácter municipal, en coordinación 

co Gabinete de Información do Plan TRANSGAL, e corrixindo as informacións erróneas. 

 Subministrarlles información telefónica aos familiares das persoas afectadas. Dende o gabinete 

débese controlar a información proporcionada aos familiares, de xeito coordinado co Grupo 
Sanitario, que é o encargado da atención psicolóxica in situ aos familiares das vítimas e co Grupo 

Loxístico e de Seguridade que solucionará todos os aspectos loxísticos que afecten aos familiares: 

aloxamento, traslado de vítimas etc. 

 Transmitirlle os datos significativos ao Gabinete de Información do Plan TRANSGAL. 

A función de información telefónica aos familiares será realizada por ..................... e habilitarase un 

teléfono especialmente dedicado a esta tarefa. 

As emisoras de radio que se empregarán como medio de difusión durante a situación de alerta ou 

emerxencia serán: 

Emisora Frecuencia Responsable/datos de localización 

Radio Galega   

Radio Nacional de España   

Radio local   

 

Tamén se empregarán os medios de comunicación seguintes: 

  

  

1.16. GRUPOS OPERATIVOS 

Se non existen persoas para realizar unha determinada tarefa, o grupo quedará baleiro e farase constar 
no punto correspondente. 

1.16.1. GRUPO LOCAL DE INTERVENCIÓN 

Estará constituído basicamente polo persoal do SEIS do concello ou do parque comarcal correspondente 
e polo persoal do servizo municipal de Protección Civil. 

Composición 
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Nome/cargo 

operativo 
Cargo habitual Localización 

Teléfono de 

contacto en caso 
de emerxencia 

Núm. da 

ficha de 
actuación 

    4 

    4 

Funcións 

 Colaborar nas tarefas seguintes, de acordo co xefe do Grupo Operativo de Intervención do Plan 
TRANSGAL (no caso de que se activase o dito plan): 

 Controlar, reducir ou neutralizar os efectos. 

 Participar nas tarefas de rescate e salvamento de persoas e bens. 

 Asesorar e informar o responsable municipal da emerxencia da evolución da situación en tempo 

real. 

1.16.2. GRUPO LOCAL SANITARIO 

Pódese incluír neste grupo persoal da área de servizos sociais e do departamento de sanidade e do 
concello. 

Composición 

Nome/cargo 

operativo 
Cargo habitual Localización 

Teléfono de 

contacto en caso 
de emerxencia 

Núm. da 

ficha de 
actuación 

Titular    5 

Substituto/a    5 

Funcións 

 Colaborar nas tarefas seguintes, de acordo co xefe do Grupo Operativo Sanitario do Plan TRANSGAL 
(no caso de que se activase o dito plan): 

 Informarse da situación sanitaria na área da emerxencia. 

 Establecer e controlar a área sanitaria nunha zona axeitada e segura, próxima ao lugar da 

emerxencia, de acordo co responsable do posto de mando avanzado (PMA). 

 Coñecer o estado e a situación dos afectados. 

 Prestar asistencia sanitaria in situ. 

 Clasificar, estabilizar e evacuar os feridos. 

 Coordinar o traslado dos feridos aos centros hospitalarios receptores. 

 Identificar as vítimas en primeira instancia en colaboración cos servizos correspondentes. 

 Cubrir as necesidades farmacéuticas. 

 Vixiar e controlar a potabilidade das augas e a hixiene dos alimentos. 

 Prestarlles atención psicolóxica aos afectados e familiares. 

 Realizar tarefas de saúde pública. 

 Coordinar as actuacións cos outros grupos a través do PMA. 
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 Asesorar e informar o responsable municipal da emerxencia da evolución da situación en tempo real. 

1.16.3. GRUPO LOCAL DE APOIO LOXÍSTICO E DE SEGURIDADE 

Composición 

 

Nome/Cargo operativo Cargo habitual Localización 
Núm. da ficha 

de actuación 

Responsable da unidade de 

apoio loxístico 
 

Substituto/a 

  6 

Responsable da unidade de 

apoio loxístico 

Substituto/a 

  6 

 

1.16.3.1. UNIDADE DE APOIO LOXÍSTICO 

Funcións 

 Colaborar nas tarefas seguintes, de acordo co xefe do Grupo Loxístico e de Seguridade do Plan 
TRANSGAL: 

 Asesorar a provisión dos recursos complementarios que o director do Plan TRANSGAL e os 

grupos de actuación necesiten para cumprir as súas misións e a mobilización destes medios. 

Xestionar os recursos e medios municipais (públicos e privados) para que os poña a disposición 
dos grupos. 

 Función loxística municipal e xestión dos servizos básicos municipais. 

 Proporcionar soporte á constitución do PMA. 

 Subministrar material lixeiro e pesado de traballo e transporte. 

 Proporcionar soporte para o abastecemento do persoal dos grupos e combustible para os 

vehículos e as máquinas. 

 Preparar, no caso que sexa necesario, os lugares de acollida no caso de evacuación ou 

afastamento. 

 Garantir as comunicacións entre os distintos grupos operativos, CECOPAL, PMA etc. 

 Establecer sistemas complementarios alternativos de comunicacións cando sexa necesario. 

 Proporcionar soporte técnico. 

 Coordinar as súas actuacións cos outros grupos a través do PMA. 

 Asesorar e informar o responsable municipal da emerxencia sobre a evolución da situación en tempo 
real. 

1.16.3.2. UNIDADE DE SEGURIDADE 

Funcións 

 Colaborar nas tarefas, de acordo co xefe do Grupo de Apoio Loxístico e de Seguridade do Plan 

TRANSGAL: 
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 Recibir e notificar en primeira instancia e de forma inmediata a existencia da emerxencia ao CAE-

112. 

 Avisar e informar a poboación afectada e, en particular, os elementos especialmente vulnerables. 

 Comunicarlle á poboación as medidas que se van adoptar, e asegurar a súa aplicación. 

 Executar as medidas de protección sobre os elementos vulnerables: coordinar e executar a 

evacuación ou o afastamento da poboación, de acordo coas indicacións do director do Plan 

TRANSGAL e asegurar a súa aplicación. Coordinar as tarefas. 

 Efectuar a relación de persoas afectadas (evacuadas). 

 Garantir a seguridade cidadá na zona de risco. 

 Garantir que os grupos de actuación poden actuar sen ningún impedimento. 

 Garantir o control de accesos e a vixilancia viaria das zonas afectadas. o control de tránsito de 

acceso dos compoñentes dos grupos á zona da emerxencia; especialmente, sinalizar e guiar os 
actuantes cara ao PMA e cara á área sanitaria. 

 Coordinar as súas actuacións coas dos outros grupos a través do PMA. 

 Asesorar e informar o responsable municipal da emerxencia da evolución da situación en tempo real. 

1.16.4. GRUPO LOCAL DE APOIO TÉCNICO 

Composición 

Nome/cargo 

operativo 
Cargo habitual Localización 

Teléfono de 
contacto en caso 

de emerxencia 

Núm. da 
ficha de 

actuación 

Titular    7 

Substituto/a    7 

Funcións 

 Colaborar nas tarefas seguintes, de acordo co xefe do Grupo local de Apoio Técnico do Plan 

TRANSGAL: 

 Avaliar a expansión e repercusión do accidente en materia ambiental, tanto inmediata (medidas 

de campo) como diferida (toma de mostras, para un estudo analítico posterior exhaustivo). 

 Facer as recomendacións e o seguimento das tarefas de rehabilitación da zona, no caso que sexa 

necesario. 

 Coordinar as súas actuacións co resto de grupos a través do PMA. 

 Asesorar e informar o responsable municipal da emerxencia da evolución da situación en tempo real. 
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OPERATIVIDADE E IMPLANTACIÓN DO PLAN 

1.17. PROCEDEMENTOS XERAIS 

1.17.1. PROCEDEMENTOS DE ACTIVACIÓN. INTERFASE CON PLANS SUPERIORES 

Detección e notificación dunha situación de emerxencia 

Os avisos de emerxencia que recibe o concello deberánselle comunicar inmediatamente ao CAE112.: 

1.17.2. PROCEDEMENTOS DE ACTIVACIÓN 

O CAE 112 deberá informar os concellos afectados ou potencialmente afectados por accidentes tipo 2 ou 

superiores. Así mesmo, informará daqueles accidentes tipo 1 que impliquen inmobilización da carga por 

un tempo prolongado, para que mobilice os medios axeitados para a vixilancia da mercadoría (grupo 
loxístico e de seguridade). 

En función dos niveis e criterios establecidos no punto 3, o Plan de protección civil municipal, será 
activado polo alcalde mediante o procedemento establecido, directamente ou por proposta do director do 

Plan TRANSGAL. 

A interfase entre o Plan de protección civil municipal e o Plan TRANSGAL queda definida a partir de: 

 A chamada ao CAE 112 que informa ou confirma a activación do plan. 

 A configuración dos grupos operativos locais establecidos, adaptada á activación do Plan 

TRANSGAL, coa integración dos grupos operativos locais nos grupos actuantes do Plan 

TRANSGAL e a coordinación co resto dos grupos. 

Ao producirse a activación do plan, deberase proceder a: 

 Aviso de activación aos xefes dos grupos operativos locais. 

 Constitución dos grupos operativos locais. 

 Constitución do CECOPAL. 

 Información á poboación sobre a activación do Plan de protección civil municipal e das medidas 

de protección a seguir de acordo coas indicacións do director do Plan TRANSGAL. 

 No caso de que se constitúa o PMA, establecemento dun contacto permanente. 

 Mobilización de medios e recursos asignados ao plan. 

 Activación dos plans de autoprotección da zona afectada. 

1.17.2.1. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

Unha vez activado o plan e constituído o Comité Asesor, o CECOPAL e os grupos operativos locais, o 
director do Plan de protección civil municipal deberá de manter contacto permanente co director do Plan 

TRANSGAL, co PMA e cos responsables dos plans de autoprotección correspondentes. 

1.17.2.2. ACTUACIÓN DOS GRUPOS OPERATIVOS 

Ver as fichas dos procedementos de actuación dos distintos grupos operativos no punto 5.2. 
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1.17.3. SISTEMAS DE AVISO Á POBOACIÓN 

Notificación da alerta á poboación, para poñer en práctica tanto as medidas de autoprotección coma o 

confinamento ou a evacuación. 

Responsabilidade: con carácter inmediato, o alcalde do concello. Unha vez o Plan TRANSGAL estea 
activado, esta responsabilidade recae en última instancia no director do Plan TRANSGAL. 

Dirección e coordinación das tarefas de aviso: o alcalde do concello, a maiores do dispositivo 
municipal correspondente, terá o apoio para executar estas tarefas do Grupo Local Loxístico e de 

Seguridade e do Plan TRANSGAL. 

Destinatarios dos avisos e medios que se vai empregar (elementos vulnerables incluídos no punto 
6.5 dos anexos específicos deste manual): 

 

Elemento vulnerable Nome da zona Medio de aviso 

   

   

   

 

Rutas de aviso: ………………………………… 

 

Os comunicados tipo de aviso para evacuación ou confinamento achéganse nos anexos deste manual. 

 
1.17.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DA POBOACIÓN 

1.17.4.1. CONFINAMENTO 

As zonas de confinamento definiranse de acordo coa localización e as características da emerxencia. 

1.17.4.2. EVACUACIÓN E ACOLLIDA 

En xeral, unicamente serán obxecto desta medida aquelas persoas no interior da zona de risco que se 
encontren ao aire libre (afastamento e posterior confinamento). 

Responsabilidade da decisión de efectuar a evacuación da poboación: con carácter inmediato, o 
alcalde do concello. Cando o Plan TRANSGAL está activado, esta responsabilidade recae en última 

instancia no director do Plan TRANSGAL. 

Dirección e coordinación das tarefas de evacuación: o alcalde do concello e o xefe do Grupo Local 
Loxístico e de Seguridade e o do Plan TRANSGAL para executalas. 

Dirección e coordinación das tarefas de acollida: o alcalde do concello (a maiores do dispositivo 
municipal previsto), contando co Grupo Local Loxístico e de Seguridade. 

Lugares de posible evacuación: as zonas que se van evacuar definiranse de acordo coa localización e 

as características da emerxencia. 

Centros de acollida de evacuados 

Tendo en conta a curta duración das emerxencias asociadas ao TMP, é pouco probable que se teñan que 
preparar lugares de acollida, a non ser que existan danos en vivendas, como consecuencia do accidente 

e a poboación non poida retornar de forma inmediata. 
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A previsión mínima é a seguinte: 
 

Hoteis ou centros de acollida Capacidade Observacións 

   

   

Con dormitorios: 

   

   

1.17.4.3. CONTROL DE ACCESSOS 

En función da localización do accidente estableceranse controis de acceso nos puntos seguintes: 

Suposto Punto Rutas alternativas 

   

1.17.5. INTERFASE COS PAU 

Os edificios, as instalacións, os centros, as urbanizacións etc., que dispoñen de Plan de autoprotección 
son: 

 PAU Nome do Responsable 
Teléfono de 

contacto en caso de 

emerxencia 

Mecanismos de 
Interface 

(notificación) 

    

 

1.18. FICHAS DE ACTUACIÓN 

 
FICHA 1  ---------------  RESPONSABLE MUNICIPAL DA EMERXENCIA 

FICHA 2  ---------------  DIRECTOR TÉCNICO DA EMERXENCIA 

FICHA 3  ---------------  XEFE DO GABINETE DE INFORMACIÓN 

FICHA 4  ---------------  XEFE DO GRUPO LOCAL DE INTERVENCIÓN 

FICHA 5  ---------------  XEFE DO GRUPO LOCAL SANITARIO 

FICHA 6  ---------------  XEFE DO GRUPO LOCAL LOXÍSTICO E DE SEGURIDADE 

FICHA 7  ---------------  XEFE DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO 
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FICHA DE ACTUACIÓN 
1 

RESPONSABLE MUNICIPAL DA EMERXENCIA 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

FUNCIÓNS/ACCIÓNS 

 Avisado do sinistro ou da previsión de risco: deberá informar os órganos e autoridades que se indiquen en cada caso 
(consultar anexo específico). 

 Contactar co CAE-112 para: 
- Confirmar o aviso, ampliar e contrastar a información. 
- Preguntar se se activou o Plan TRANSGAL e se se constituíu o PMA (en caso afirmativo, preguntar onde se localiza 

e a forma de comunicación prevista). 
- Preguntar os teléfonos de contacto do concello e do CECOPAL. 

 Facer unha valoración inicial (ampliando, se é necesario, a información): 
- Determinar con exactitude o lugar e o alcance do accidente. 
- Persoas afectadas. 
- Danos materiais. 

Fase alerta 

 Dar a orde de tomar as medidas preventivas necesarias. 

 Se o considera conveniente, dar a orde de activar formalmente o plan no nivel de alerta e darlles o aviso aos membros do 
Comité Asesor, sen convocalos. Comunicar esta activación ao CAE-112. 

 Facer un seguimento da alerta e, se o cre conveniente, dirixirse ao CECOPAL. 

 Facer o mantemento de contactos co CAE-112. 

Fase emerxencia 

 Debe contactar co director do Plan TRANSGAL para concretar a activación do plan de forma coordinada. Debe de activar o 
plan no nivel de emerxencia e comunicarlle esta activación ao CAE-112. 

 Co Comité Asesor, debe decidir a constitución dos grupos operativos locais. 

 Constituír o CECOPAL. Deberá de ampliar, se é posible, as liñas e os aparatos de comunicación (teléfono, fax e radio). 

 Avaliar os posibles riscos á poboación. 

 Dar a orde de tomar as medidas preventivas necesarias e/ou de intervención no sinistro. 

 Verificar a realización das tarefas encomendadas ao municipio. Especialmente: 
- Avisos á poboación, especialmente aos elementos vulnerables. 
- Tarefas de evacuación e acollida. 
- Organización da loxística municipal. 
- Apoio á intervención. 

 Solicitar, no caso de ser necesario, o apoio dos grupos actuantes do Plan TRANSGAL. 

 Facer o seguimento do accidente dende o CECOPAL. Ao longo da emerxencia debe manter contactos co director do 
Plan TRANSGAL, e o PMA, para facer o seguimento da emerxencia, contrastando informacións e previndo posibles 
necesidades. 

 Recoller información e transmitir os datos significativos ao Gabinete de Información. Conxuntamente con este Gabinete 
de Información, atenderá a prensa que se encontra cubrindo a emerxencia. Transmitirá, unicamente, a información a 
nivel municipal. Os datos de carácter global, proporcionaraos sempre o Gabinete de Información do Plan TRANSGAL. 

MEDIOS E RECURSOS 

 Os propios do concello. 

 Servizos, empresas e persoas do municipio. 

LUGAR ONDE DIRIXIRSE 

 CECOPAL 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Cartografía xeral e cartografía específica (ver anexo específico deste manual). 

 Modelos de comunicados: de activación, de desactivación, de evacuación e de confinamento. 

 Plan especial de Protección Civil fronte a emerxencias por accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada 
e ferrocarril en Galicia. 
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FICHA DE 

ACTUACIÓN 
2 

DIRECTOR TÉCNICO DA EMERXENCIA 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

FUNCIÓNS/ACCIÓNS 

 Aviso do sinistro ou previsión do risco. 

 Valoración inicial. 

Fase alerta 

 Se o cre conveniente, aviso ao responsable do plan mantendo o contacto para indicalo como evoluciona o sinistro. 

 Se o cre conveniente, suxerirlle ao responsable do plan (o alcalde) dar a orde de avisar aquelas persoas ou aqueles 
servizos que teñen que tomar as medidas preventivas necesarias (en caso de avisalos, será a encargada de coordinalos). 

 Estar en alerta e facer o seguimento. 

Fase emerxencia 

 Aviso ao responsable do plan (alcalde). 

 Suxerir ao responsable do plan (alcalde) dar a orde de avisar aquelas persoas ou aqueles servizos que teñen que tomar 
as medidas preventivas necesarias e/ou intervir no sinistro. 

 Coordinar os servizos municipais que estean a actuar no sinistro ou tomen medidas preventivas. 

 Dirixirse ao CECOPAL. 

 

MEDIOS E RECURSOS 

 Comunicacións 
 

LUGAR ONDE DIRIXIRSE 

 En caso que se active o plan, ao CECOPAL. 

 No caso de terse constituído, ao PMA. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Listaxes telefónicas. 

 Cartografía xeral e cartografía específica (ver anexo específico deste manual). 

 Modelos de comunicados. 

 Plan especial de Protección Civil fronte a emerxencias por accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada 
e ferrocarril en Galicia. 
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FICHA DE 
ACTUACIÓN 

3 
XEFE DO GABINETE DE INFORMACIÓN 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

FUNCIÓNS/ACCIÓNS 

 Centralizar, coordinar e preparar a información que recibe, sobre a emerxencia e facilitárllela á poboación, aos grupos 
operativos ou outras administracións a través dos medios de comunicación. 

Fase alerta 

 Difundir en nome do director a declaración de alerta do Plan de emerxencia municipal. 

 Difundir os consellos de autoprotección axeitados á poboación durante a situación de risco (ver anexo específico). 

 Recoller e difundir a información sobre a situación de risco. 

 Difundir en nome do director a desactivación do plan. 

 Unha vez pasada a situación de risco, atender os medios de comunicación social, proporcionándolles a información 
necesaria e corrixir informacións erróneas. 

Fase emerxencia 

 Difundir en nome do director a declaración de emerxencia do Plan de emerxencia municipal. 

 Preparar e difundir as mensaxes de información á poboación durante a situación de emerxencia (ver anexo específico): 

- Sobre o risco e sobre as medidas de autoprotección. 

- Sobre as medidas que se están a levar a cabo para resolver a situación e para manter as subministracións 
esenciais. 

 Recoller e difundir a información sobre a situación de risco, en coordinación co Gabinete de Prensa do Plan TRANSGAL. 

 De ser o caso, control da listaxe de persoas evacuadas e/ou confinadas e lugar onde están situadas, a través do Grupo 
Local Loxístico e de Seguridade. 

 Se é necesario garantir a constitución dun punto de información á poboación e aos medios de comunicación, con 
información da localización dos afectados e con información contrastada e autorizada sobre o sinistro e os medios 
dispostos para resolvelo. 

 Difundir en nome do director a desactivación do plan. 

 Pasada a emerxencia, atender os medios de comunicación social, proporcionando a información necesaria e corrixindo 
informacións erróneas. 

 

MEDIOS E RECURSOS 

  
 
 

LUGAR ONDE DIRIXIRSE 

  
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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FICHA DE 
ACTUACIÓN 

4 
XEFE DO GRUPO LOCAL DE INTERVENCIÓN 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

FUNCIÓNS/ACCIÓNS 

 

Unha vez recibido o aviso da situación de emerxencia por inundacións: 

 Debe contactar co alcalde (ou o seu substituto), demandando información e instrucións. Se o alcalde constitúe o 
CECOPAL, desprazarase ata el. 

 Debe contactar cos membros do grupo e convocalos no concello. 

 De acordo co alcalde e segundo as necesidades, constituirá o grupo co persoal axeitado que reúna as seguintes 
características: 

- Tendo en conta as características físicas e os coñecementos, os equipos de axuda á intervención 

 Organizar os relevos cando sexa conveniente. 

 De acordo co responsable do Grupo Local Loxístico e de Seguridade, organizar o avituallamento dos equipos. 

 

MEDIOS E RECURSOS 

  
 
 

LUGAR ONDE DIRIXIRSE 

  
 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  

 

 

FICHA DE 

ACTUACIÓN 
5 

XEFE DO GRUPO LOCAL SANITARIO 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

FUNCIÓNS/ACCIÓNS 

 Contactar co alcalde, demandando información e instrucións. Se o alcalde constitúe o CECOPAL, desprazarse ata alí. 

 Activar o Grupo Local Sanitario. 

 Unha vez declarada a activación do Plan de protección civil municipal, o responsable do grupo asignará asistencia 
sanitaria no lugar do accidente dende onde se asistirá e decidirá o traslado de posibles vítimas ao hospital máis próximo 
ou ao máis indicado. 

 Decidir a localización das ambulancias necesarias, de acordo co xefe do Grupo de Intervención. 

 Organizar, conxuntamente co xefe do Grupo Loxístico e de Seguridade, a asistencia sanitaria das persoas evacuadas aos 
lugares de acollida do concello, se é o caso. 

MEDIOS E RECURSOS 

  
 

LUGAR AO QUE DIRIXIRSE 

 CECOPAL 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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FICHA DE ACTUACIÓN 
6 

XEFE DO GRUPO LOCAL LOXÍSTICO E DE SEGURIDADE 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

FUNCIÓNS/ACCIÓNS 

 Contactar co alcalde, demandando información e instrucións. Se o alcalde constitúe o CECOPAL, desprazarse ata alí. 

 Activar o Grupo Local Loxístico e de Seguridade. 

 

ACCIÓNS RESPONSABLE UNIDADE DE APOIO LOXÍSTICO 

 Cuantificar, prever e ter localizados os medios extraordinarios dispoñibles no municipio (ver en anexos, o directorio 
telefónico que acompaña a este manual). 

 Contactar co Grupo Loxístico e de Seguridade do Plan TRANSGAL para xestionar de mutuo acordo a demanda dos 
recursos necesarios, públicos ou privados, que se poden obter no termo municipal. 

 Controlar o uso dos recursos xestionados e o seu estado. 

 Se é o caso, activación dos centros de acollida e os seus responsables. 

 Se é o caso, establecerá, xuntamente co Grupo Loxístico e de Seguridade do Plan TRANSGAL, o reforzo das 
comunicacións do centro de acollida. 

 Se é o caso, deberase prever, xunto co Grupo Loxístico e de Seguridade do Plan TRANSGAL, o avituallamento dos centros 
de acollida. 

 Se é o caso, manterá contacto co xefe e organizará, xuntamente co Grupo Sanitario do Plan TRANSGAL, posibles 
atencións nos centros de acollida. 

 A demanda de recursos alleos ao municipio farase sempre dende o CAE-112. 

 

ACCIÓNS RESPONSABLE UNIDADE DE SEGURIDADE 

 Establecer o aviso telefónico e/ou o desprazamento aos núcleos illados. Considerar se é necesario o confinamento ou a 
evacuación. (Ver o directorio telefónico e o cadro de elementos vulnerables nos anexos que acompañan a este manual). 

 Determinar conxuntamente co alcalde a necesidade de informar o conxunto da poboación. 

 En caso de evacuación, determinarase conxuntamente co alcalde, en función da área que se vai evacuar, o centro ou centros 
de acollida. 

 Encargarlles aos membros do grupo: 

- O control de accesos nas vías que permiten acceder aos lugares de intervención, para impedir o acceso de persoas 
non autorizadas. 

- Sinalización das vías de acceso, para favorecer a chegada dos grupos actuantes. 

 Establecer a mensaxe e determinar as rutas de aviso e evacuación. 

 Mobilizar, en caso de ser necesario, os medios de transporte necesarios para a evacuación. 

 Executar a evacuación. 

 Prever, co xefe do Grupo Loxístico e de Seguridade do Plan TRANSGAL, a vixilancia das zonas evacuadas. 

 

MEDIOS E RECURSOS 

  

 
 

LUGAR ONDE DIRIXIRSE 

 CECOPAL 

 PMA 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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FICHA DE ACTUACIÓN 
7 

XEFE DO GRUPO LOCAL DE APOIO TÉCNICO 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 

FUNCIÓNS/ACCIÓNS 

 Contactar co alcalde, demandando información e instrucións. Se o alcalde constitúe o CECOPAL, desprazarse ata alí. 

 Activar o Grupo Local de Apoio Técnico. 

 Unha vez declarada a activación do Plan de protección civil municipal, o responsable do Grupo dirixirá as accións 
encamiñadas a avaliar a repercusión en materia ambiental do accidente. 

 Coordinará as tarefas de rehabilitación da zona. 

 Vixiar e controlar, xunto co xefe do Grupo Sanitario, a potabilidade das augas, a contaminación atmosférica etc. 

 

MEDIOS E RECURSOS 

  
 

LUGAR AO QUE DIRIXIRSE 

 CECOPAL 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

  

 
 

 

FICHA DE 
ACTUACIÓN 

 

 

ACCIÓNS QUE SE VAN REALIZAR 
 
FUNCIÓNS/ACCIÓNS (en situación de alerta e en situación de emerxencia, para cada nivel, se é o caso) 

  
 

Fase alerta 

  
 

Fase emerxencia 

  
 
 
MEDIOS E RECURSOS 

  
 
 
LUGAR ONDE DIRIXIRSE 

  
 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. DIRECTORIO TELEFÓNICO 

Cando se teña coñecemento dun accidente, poñerase en marcha o Plan de chamadas de acordo coa lista 

seguinte: 
 

Responsable Nome 
Teléfono de contacto en 

caso de emerxencia 

CECOP/CAE-112  112 

Responsable municipal da emerxencia   

Director técnico da emerxencia   

Xefe do Gabinete de Información   

Xefe do Grupo Local de Intervención   

Xefe do Grupo Local Sanitario   

Xefe do Grupo Local Loxístico e de Seguridade   

Xefe do Grupo Local de Apoio Técnico   

Substituto do Gabinete de Información   

Substituto do Grupo Local de Intervención   

Substituto do Grupo Local Sanitario   

Substituto do Grupo Local Loxístico e de 
Seguridade 

  

Substituto do Grupo Local de Apoio Técnico   

 

O contido das chamadas dependerá da decisión do alcalde: información unicamente, ou ben información 

e convocatoria do Comité Asesor ao CECOPAL. 
 

Municipios próximos: 

Nome do municipio 
Teléfono de contacto en caso 

de emerxencia 
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ANEXO 2. MODELO DE DECLARACIÓN DE ACTIVACIÓN E OUTROS COMUNICADOS 
1. MODELO DE DECLARACIÓN FORMAL DE ACTIVACIÓN E DESACTIVACIÓN DO PLAN DE 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA/EMERXENCIA 

NOTIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN DO PAM POR ACCIDENTES NO TRANSPORTE DE 
MERCADORÍAS PERIGOSAS EN ALERTA 

(enviar ao CAE-112 por telefax) 
 
................................................................., alcalde do concello de......................... 

 

DECLARO: 

ACTIVADO o Plan de protección civil municipal, no nivel de alerta, a causa de 
........................................ 
ALERTADO o Comité Asesor 

As medidas previstas son: 

  

  

O alcalde/alcaldesa: 
 

........................., o.......... de........................ de 201 

 

 

NOTIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN DO PAM POR ACCIDENTES NO TRANSPORTE DE 
MERCADORÍAS PERIGOSAS EN EMERXENCIA 

(enviar ao CAE-112 por telefax) 
 

.................................................................., alcalde do concello de......................... 
 

DECLARO: 

ACTIVADO o Plan de protección civil municipal, no nivel de emerxencia, a causa de 
........................................ 
CONSTITUÍDO o Comité Asesor. 
 

As medidas previstas son: 

  

  

 

O alcalde/alcaldesa 

 
 

..........................., o........... de....................... de 201 
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NOTIFICACIÓN DE DESACTIVACIÓN DO PAM POR ACCIDENTES NO TRANSPORTE DE 

MERCADORÍAS PERIGOSAS 

(enviar ao CAE-112 por telefax) 
 

.............................................................., alcalde do concello de..........................., e xa que 

desapareceu todo o risco, 
 

DECLARO: 

DESACTIVADO o Plan de protección civil municipal, a causa de ........................................, e a volta á 
normalidade. 

DISOLTO o Comité Asesor. 
 

 

O alcalde/alcaldesa 
 

................................., o.......... de........................ de 201 
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2. MODELOS DE BANDO PARA ORDES DE EVACUACIÓN OU DE CONFINAMENTO 
 

BANDO-ORDE DE EVACUACIÓN 

O Concello de............. comunica que se debe evacuar a zona........................... (especificar nome 

de rúas/zonas).................... seguindo as seguintes instrucións: 

 Diríxanse cos seus vehículos a.......................................... (especificar traxecto ou ruta que 
se vai seguir, se procede).............................. 

 Se non posúe medio de transporte propio, diríxase á............... (especificar 
enderezo).......................... 

 Leve consigo unicamente o que sexa imprescindible (documentación; medicación, se a 

precisa; cuartos...). Se vostede vai moi cargado, a evacuación non poderá ser tan rápida e áxil 

como é necesario. 

 Non consuman auga da rede municipal e fontes públicas ata que as autoridades garantan a 

súa potabilidade. 

 

 
 

BANDO-ORDE DE CONFINAMENTO 

O Concello de.................. comunica que a poboación, barrio........................, debe quedar 
confinada ou pechada na súa casa. Sigan as seguintes instrucións: 

 Encérrese na súa casa; se está na rúa, refúxiese no edificio máis próximo. 

 Peche portas e ventás. 

 Pare os sistemas de ventilación e climatización. 

 Escoite a radio: irase informando da situación 

 Non saia de casa ata que se indique. 

• Non consuman auga da rede municipal e fontes públicas ata que as autoridades garantan a 

súa potabilidade. 
 

 
 



Plan Especial de Protección Civil frente a emergencias por accidentes 
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril enGalicia 

 

  Página |29 
29 

 

3. MODELOS DE COMUNICADO DE AVISO DE EVACUACIÓN OU CONFINAMENTO 
 

 

COMUNICADO DE EVACUACIÓN 

ATENCIÓN, ATENCIÓN o Concello comunica que se debe evacuar esta zona. Siga as seguintes 
instrucións: 

 Diríxanse, cos seus vehículos, á............................................................ 

 Se non posúe medio de transporte, diríxase á........................................ 

 Peche ben as portas, ventás e persianas. 

• Non consuman auga da rede municipal e fontes públicas ata que as autoridades 

garantan a súa potabilidade. 
 

En................................, poderá esperar ata que pase o risco. Seguirase informando. 

 
 

 

COMUNICADO DE CONFINAMENTO 

ATENCIÓN, ATENCIÓN o Concello comunícalle á poboación, barrio.................. que debe 
quedar confinada ou encerrada na súa casa. Siga as seguintes instrucións: 

 Encérrese na súa casa, se se encontra na rúa, fágao no edificio máis próximo. 

 Peche portas e ventás. 

 Pare os sistemas de ventilación e climatización. 

 Escoite a radio: irase informando da situación. 

 Non saia de casa a non ser que se lle indique. 

• Non consuman auga da rede municipal e fontes públicas ata que as autoridades 
garantan a súa potabilidade. 
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ANEXO 3. CONSELLOS DE AUTOPROTECCIÓN FRONTE AO RISCO 
Consultar os consellos de autoprotección na web http://cpapx.xunta.es/plans-de-emerxencia 
 

ANEXO 4. PLANS DE AUTOPROTECCIÓN ASOCIADOS (se é o caso) 
 

ANEXO 5. CARTOGRAFÍA ESPECÍFICA 

Cartografía específica dos elementos vulnerables do anexo 6 a escala 1:5.000 ou 1:10.000 ou aquela 

que sexa máis apropiada. 

 Plano 1. Identificación do risco. 

 Plano 2. Plano de vulnerabilidade e protección á poboación 

 

Na cartografía represéntanse os recursos e as infraestruturas da lista de elementos vulnerables que se 

achega no anexo 6. 
 

 

ANEXO 6. ELEMENTOS VULNERABLES 

Lista completa dos elementos vulnerables que se sinalaron na cartografía e no punto 2.3 deste manual. 

Esta lista de elementos vulnerables é exclusiva para o risco para o cal se refire este manual. 
 

Elemento 
Coordenad

as UTM 

Poboación 

afectada 

Teléfono de contacto 

en caso de emerxencia 
Época de uso 

      

      

      

 

 

ANEXO 7. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS ASOCIADOS A ESTE PAM 

 
 

 

 

ANEXO 8. GOLOSARIO DE TERMOS 

 
 
 

 


