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PRESENTACIÓ
L’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES) va ser creat el juny de 1998 com una entitat
sense ànim de lucre i com a eina al servei dels diferents col·lectius professionals, de les
empreses i també del conjunt de la societat per estimular i difondre, des d’una perspectiva
transdisciplinar, les problemàtiques socials sota l’àmbit conceptual de la seguretat.
La seva missió és augmentar la capacitat social de coneixement, anàlisi, previsió, minimització i control del risc mitjançant la realització de serveis, estudis i activitats de promoció,
difusió i comunicació en relació a la seguretat.
Per realitzar les seves tasques, l’IDES actua d’acord amb els principis bàsics d’independència i professionalitat i compta amb el suport i la col·laboració dels col·legis i associacions
de professionals.
El passat 2016 ha estat per a l’IDES un any de catarsi, un moment d’inflexió, de reflexió
i de nous posicionaments. En certa manera, es podria considerar que hem agafat aquell
objectiu fundacional de “crear una cultura de la seguretat a Catalunya des d’un punt de
vista transversal” definit l’any 1998 i l’hem dotat de les eines i mecanismes per tal de
desenvolupar-lo al màxim de les seves possibilitats. I en aquest sentit, la visió i el treball
desenvolupat pel president Guix, que ens va deixar el passat mes de febrer, ha estat d’una
importància cabdal.
Entenem que per assolir els nostres objectius, hem de seguir apostant per la realització de
serveis, estudis i activitats de promoció i comunicació. I per fer-ho, ens cal la complicitat
dels diferents agents de la seguretat que actuen en el nostre país (col·legis professionals,
associacions empresarials, clústers, universitats, empreses i Administració).
L’any passat es van complir els 40 anys de l’accident de Seveso, accident que va marcar
un abans i un després per les activitats que utilitzen substàncies perilloses. A Catalunya
trobem diferents zones amb indústria química i petroquímica. Es tracta d’un risc complex
i amb múltiples agents que hi intervenen. El Fòrum de la Seguretat 2017 aborda aquesta
temàtica i ho fa de la mà d’Isidre Masalles i Sophie Tost, a qui agraïm l’excel·lent programa que han proposat per analitzar-ho.

Josep Maria Servent
Vicepresident
Institut d’Estudis de la Seguretat
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Isidre Masalles
Subdirector general de Seguretat Industrial.
Departament d’Empresa i Coneixement
Enginyer industrial, especialitat en tècniques energètiques per l’ETSEIB-UPC (1977)
i Ingénieur en Génie Atomique per l’Institut National Polytechnique de Grenoble de
França (1979), és també diplomat en Funció Gerencial a les Administracions Públiques
per ESADE (1998) i màster en Direcció Pública per ESADE (2009).
Ha estat professor col·laborador del Departament de Física i Enginyeria Nuclear a la
Universitat Politècnica de Catalunya (1982-87).
A l’Administració ha assumit les diferents responsabilitats al Departament d’Indústria
i Energia; inspector de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica (1987-90), cap de la
Secció d’Organització i Informatització Administrativa (1990-91), cap de la Secció de
Vigilància Radiològica Ambiental (1991), cap del Servei d’Anàlisi i Programació Energètica (1991-1992). Ha estat cap del Gabinet Tècnic en diferents departaments (19922005). Al Departament de Comerç, Turisme i Consum, ha estat Director de Serveis
(2005-2006), gerent de Serveis Comuns de Comerç i Turisme (2006). Al Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, ha estat director de Serveis (2006-2011).
Al Departament d’Empresa i Coneixement ha estat Supervisor d’anàlisi de polítiques i
informació (2011) i des del 2011 fins avui, ocupa el càrrec de Subdirector general de
Seguretat Industrial.
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BALANÇ DE L’APLICACIÓ DE LA
DIRECTIVA SEVESO A CATALUNYA
Isidre Masalles
1. Marc general de
la seguretat industrial
L’any 2016 es va complir el quarantè
aniversari de l’accident a Seveso, població italiana de 17.000 habitants, que va
tenir lloc al 10 de juliol de 1976. L’accident es va produir a l’empresa ICMESA,
subsidiària de La Roche Group, degut a
què, per sobreescalfament erroni d’un reactor, va succeir una reacció química secundària exotèrmica que va provocar un
increment de la temperatura i la pressió
i va tenir com a resultat l’emissió per la
vàlvula de seguretat d’uns 2 kg de Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), un compost sintètic molt tòxic, d’entre unes 6 t
de diferents productes químics. Les conseqüències van ser molt greus i, tot i que
no s’hi van produir víctimes mortals, es
van hospitalitzar 15 infants amb inflamacions a la pell, es van contaminar uns 18
km2 de terreny i es van haver de sacrificar
80.000 animals. Enguany, la zona és un
parc natural protegit, anomenat il Bosco
delle Querce, que es va construir sobre
dues basses impermeabilitzades a les
quals s’hi va abocar el material de l’emplaçament industrial, les terres, els animals i les cases que van resultar contaminades, i va restar protegit per un sarcòfag
de formigó sobre el qual han quedat dos
turons que conformen el parc.
Més endavant, es van produir d’altres
accidents molt greus com el de Bhopal

Arran de l’accident de Seveso,
la CEE va establir una regulació
més exigent, 82/501/CEE
del Consell, de 24 de juny,
anomenada “Directiva Seveso”
l’any 1984, que va provocar 2.500 morts
i 150.000 afectats, i, més recentment,
d’altres com el de la planta AZF a Toulouse l’any 2001, amb 30 morts i 2.500 ferits
o el de Buncefield l’any 2005, sense cap
persona morta, però amb 40 de ferides.
Arran de l’accident de Seveso, l’aleshores
Comunitat Econòmica Europea va establir una nova regulació molt més exigent
mitjançant una directiva europea específica, la 82/501/CEE del Consell, de 24 de
juny, l’anomenada “Directiva Seveso”, la
qual ha sofert diferents modificacions al
llarg dels anys posteriors.
El concepte de seguretat industrial ha
evolucionat al llarg de la Història en la
mateixa mesura en què s’han anat produint avenços tecnològics en els processos industrials, les instal·lacions i els
productes. De la utilització de les instal·lacions o dels productes industrials
se’n deriven una sèrie d’avantatges que
no es qüestionen; tanmateix, tenen també uns inconvenients, entre els quals destaca que poden generar, a causa d’un mal
disseny, una instal·lació defectuosa o un
mal manteniment, unes conseqüències
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negatives per a la salut de les persones,
per al medi ambient o els béns. Així, poden donar lloc a riscos tradicionals com
accidents elèctrics, incendis, etc., però
també poden ocasionar, a major escala,
riscos greus que poden afectar un gran
nombre de persones.
La Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes, defineix la
seguretat industrial com: el servei públic
d’interès general que té per objecte prevenir els riscos industrials, limitar-los a
un nivell socialment acceptable i mitigar les conseqüències dels accidents, si
es produeixen, que puguin causar danys
o perjudicis a les persones, els béns o el
medi ambient, com a resultat de la utilització, el funcionament i el manteniment
de les instal·lacions o de la producció,
l’ús, el consum, l’emmagatzematge o el
rebuig dels productes. També defineix
establiment en què es poden produir accidents greus (en endavant establiment
AG) com: l’establiment que, com a conseqüència de la presència de substàncies perilloses, és objecte de la Directiva
1996/82/CE, del 9 de desembre, i les seves modificacions.
A Catalunya, malgrat que en la darrera
etapa de creixement econòmic la indústria hi va perdre pes relatiu en el conjunt

Font: http://www.unabrevehistoria.com/2008/05/el-desastre-de-seveso.html

de l’economia, continua tenint una bona
base industrial. La indústria catalana
aporta directament un 20% del PIB, el
nivell que la UE ha fixat pel conjunt de
la Unió per a l’any 2020. Un dels àmbits
estratègics a Catalunya és el relacionat
amb la indústria de la química, l’energia
i els productes energètics, un sector que
aporta en el seu conjunt més de 78.000
milions d’euros dels que gairebé 16.000
milions d’euros corresponen el sector
químic. Conjuntament amb el sector de
l’automoció, el sector químic lidera el
creixement de les exportacions catalanes amb xifres mensuals de creixement
al voltant del 7% en termes interanuals

La Llei 9/2014 defineix la
seguretat industrial com el
servei públic d’interès general
que té per objecte prevenir els
riscos industrials, limitar-los a
un nivell socialment acceptable
i mitigar les conseqüències dels
accidents
Font: http://www.unabrevehistoria.com/2008/05/el-desastre-de-seveso.html
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i en ocasions en què el creixement és superior al 10%. El 50% del sector químic
català està concentrat en la demarcació
de Tarragona, que constitueix el pol químic del sud d’Europa. Es tracta, doncs,
d’un sector que contribueix substancialment a l’economia catalana però que,
alhora, comporta uns riscos inherents a
la seva activitat. Aquesta doble condició
fa encara més necessària l’actuació de les
administracions públiques per establir
unes polítiques que facin compatibles els
beneficis econòmics vinculats a aquest
tipus d’establiments industrials amb la
seva seguretat. Aquestes polítiques públiques, enteses com a actuacions polítiques
dirigides als ciutadans o grups d’ells per
resoldre una situació social problemàtica
o respondre a una demanda social, han
de ser realistes, efectives i sostenibles i
requereixen dedicar-hi recursos humans
i materials.
En el camp de la seguretat, l’objectiu de
les polítiques públiques és reduir el risc
entès com la probabilitat que es produeixi un dany en un període de temps
determinat o sota unes circumstàncies
determinades.
Segons Narcís Mir, existeix el risc òptim
en termes econòmics que es pot plantejar
a partir de la minimització de l’augment
dels costos que comporten els recursos
econòmics que s’han d’emprar per tal
de reduir la freqüència o disminuir els
danys associats a uns accidents i el cost
dels danys esperats. Mitjançant una
anàlisi cost/benefici es poden avaluar
les polítiques públiques aplicables i
seleccionar la més adient.
Segons el mateix autor, es poden considerar tres tipus de polítiques públiques:
la utilització d’estàndards; centrar-se en
la responsabilitat del que ocasiona el risc

El sector de la indústria de
la química, l’energia i els
productes energètics de
Catalunya aporta en el seu
conjunt més de 78.000 milions
d’euros dels quals 16.000
milions d’euros corresponen al
sector químic.
i, per últim, la possibilitat per part de
l’Administració Pública d’incentivar la reducció del risc o, al revés, penalitzar-lo.
El model actual de la seguretat industrial
a Catalunya comporta l’aplicació de les
tres polítiques públiques esmentades. En
efecte, es fonamenta en un marc legal que
fixa diferents tipus d’estàndards de seguretat: els reglaments o les especificacions
tècniques a les quals estan sotmesos els
objectes productors de risc; defineix el
règim jurídic que han de complir els diferents agents amb funcions específiques,
els organitza i coordina; delimita les seves responsabilitats i estableix un règim
sancionador, en cas d’incompliment, per
garantir l’obtenció dels objectius perseguits. També existeix la possibilitat, en
determinats casos, d’establir incentius a
la reducció del risc amb subvencions per
a determinades actuacions o bé desenvolupar actuacions de difusió de les bones
pràctiques, etc.
En aquesta ponència es presenta un panorama dels establiments on es poden
produir accidents greus i un balanç de
l’aplicació de la Directiva Seveso a Catalunya.
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2. Normativa en matèria
d’accidents greus
2.1 Normativa general: evolució.
A la taula 1 es presenta l’evolució de la
normativa europea, estatal i catalana en
un ordre cronològic.
La Directiva 82/501/CE del Consell de
24 de juny relativa als riscos d’accidents
greus en determinades activitats, que ha
estat modificada en diverses ocasions.

Inicialment, mitjançant la Directiva
96/82/CE del Consell de 9 de desembre (“Directiva Seveso II”), i la Directiva
2003/105/CE de 16 de desembre. Posteriorment, amb l’aprovació de la Directiva
2012/18/UE del Parlament i del Consell
de 4 de juliol de 2012 (“Seveso III”), es
va establir la normativa europea vigent
en l’actualitat.
Aquestes directives han estat transposades successivament a l’ordenament jurídic de l’Estat de forma que el marc legal
estatal va quedar establert inicialment
pel RD 886/1988 de 15 de juliol.

Directiva

Normativa estatal

Normativa catalana

Directiva 82/501/CEE del Consell de
24 de juny de 1982 relativa al risc
d’accidents en determinades activitats industrials (“Seveso”) modificada per les directives 87/216/CEE
i 88/610/CEE

RD 886/1988, de 15 de juliol, modificat pel RD Decret 391/1988, de 27 de desembre, (auto952/1990 de 29 de juliol
ritats competents a Catalunya en matèria de
prevenció d’accidents majors en determinaResolució de la Subsecretaria del Ministeri de des activitats industrials).
l’Interior, de 30 de gener de 1991, per la qual
s’aprova la Directriu bàsica per la elaboració Ordre de 13 d’abril de 1989 dels Departai homologació dels plans especials del sector ments de Governació i d’Indústria i Energia sobre aplicació a Catalunya del Decret
químic
391/1988, modificada per la Ordre de 18 de
març de 1991

Directiva 96/82/CE del Consell de
9 de desembre de 1996 modificada
per la Directiva 2003/105/CE del
Parlament Europeu i del Consell de
9 de desembre de 1996

RD 1254/1999, de 16 de juliol , pel qual s’apro- Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es
ven mesures de control dels riscos inherents regula l’aplicació a Catalunya del Reial deals accidents greus en què intervinguin subs- cret 1254/1999, de 16 de juliol**
tàncies perilloses
Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat
RD 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual industrial
s’aprova la Directriu bàsica de protecció civil
pel control i planificació front al risc d’acci- Decret 30/21010, de 2 de març, pel qual
dents greus amb substàncies perilloses**
s’aprova el reglament de desplegament de
la Llei 12/2008
RD 119/2005 de 4 de febrer que modifica el
RD 1196/2003.
RD 948/2005 de 4 de juliol que modifica el
RD 1196/2003

2012/18/UE del Parlament i del RD 840/2015 de 21 de setembre pel que Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat inConsell de 4 de juliol de 2012. s’aproven les mesures de control dels ris- dustrial dels establiments, les instal·lacions i
“Seveso III”**
cos inherents als accidents greus en els els productes**
que intervinguin substàncies perilloses
**
** Textos en vigor
Taula 1. Evolució de la normativa d’accidents greus
Font: Elaboració pròpia
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Posteriorment la Directiva Seveso va ser
transposada pel RD 1254/1999 de 16 de
juliol i, més endavant, per les seves modificacions mitjançant els RD 119/2005,
de 4 de febrer, i el RD 948/2005, de 29
de juliol. La Directiva “Seveso III” ha estat transposada pel RD 840/2015, de 21
de setembre, pel que s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als
accidents greus en els que intervinguin
substàncies perilloses. Aquesta Directiva
s’adapta al Reglament (CE) 1272/2008,
del Parlament Europeu i del Consell, de
16 de desembre de 2008 sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies
i barreges (Reglament CLP) pel qual
s’adopta el Sistema Global Harmonitzat
(GHS) de la ONU. La nova Directiva, a
més, introdueix alguns canvis importants
i incorpora:
a) les millores en el nivell i la qualitat
de la informació al públic que es pugui
veure afectat per un accident greu, a
les autoritats competents, i als establiments dels voltants que es puguin veure perjudicats per l’efecte dòmino.
b) les noves categories de substàncies, els fueloils pesats, als quals els és
d’aplicació aquesta normativa des del
15 de febrer de 2014 en funció dels
llindars establerts per a aquestes substàncies.
c) les activitats d’emmagatzematge
subterrani terrestre de gas (amb els
mateixos llindars que el GLP o GNL)
en estrats naturals, aqüífers, cavitats
salines i mines en desús.
d) un pla d’inspeccions “in situ” que no
excedirà l’interval d’un any en les instal·lacions de nivell superior i de tres
anys per a les de nivell inferior.
En essència, la reglamentació considera
potencialment d’alt risc les activitats en
les que es trobin presents determinades
substàncies perilloses nomenades o categories de substàncies, per damunt d’uns

llindars indicats en l’annex 1 del RD
840/2015. De fet, es distingeixen dues
situacions d’afectació: l’afectació en nivell inferior, en el cas que les quantitats
de substàncies “classificades” superin els
llindars de la columna 2 de l’annex 1
d’aquest Reial Decret i l’afectació en nivell superior, per superar-se els llindars
de la columna 3 d’aquest annex o com
conseqüència, en tots dos casos, de la regla de l’addició que s’hi estableix.
Les substàncies esmentades poden donar
lloc a incendis, explosions, dispersions
tòxiques o contaminacions mediambientals accidentals, de tal forma que la reglamentació requereix dels titulars d’aquestes activitats que demostrin que controlen,
de forma adient, els seus riscos. Per altra
banda, per fer front a eventuals accidents
que podrien afectar les persones, béns i
medi que les envolten, s’han d’establir uns
plans d’emergència que s’han de sotmetre
a l’aprovació i revisió periòdica per part
de l’administració competent. En aquest
sentit, cal esmentar que el marc legal estatal es completa amb el RD 1196/2003, de
19 de setembre, pel que s’aprova la directriu bàsica de Protecció Civil pel control
i planificació enfront del risc d’accidents
greus en els què intervinguin substàncies
perilloses, ja que està directament vincu-

Aquestes substàncies
poden donar lloc a incendis,
explosions, dispersions
tòxiques o contaminacions
ambientals accidentals;
per això els titulars de les
activitats han de demostrar
que controlen, de forma adient,
els seus riscos
13
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lat a la resta de Reials Decrets anteriorment citats.
A Catalunya, el Decret 174/2001 de 26
de juny, DOGC núm. 3427 de 10 de juliol, que adaptava el RD 1254/1999 de
16 de juliol a les especificitats del marc
legal català, va ser la primera normativa
en aquest àmbit. Aquest decret presentava entre d’altres les següents particularitats:
- Els establiments afectats per la legislació d’accidents greus es trobaven classificats en l’annex I de la llei
3/1998, de 27 de febrer d’Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental,
de forma que els establiments nous
afectats per la legislació d’accidents
greus havien de sol·licitar una autorització ambiental en la tramitació de la
qual es comprovava el compliment de
les obligacions legals dels titulars en
matèria d’accidents greus.
- En aquest procediment s’establia com
a necessària la presentació de l’anàlisi
quantitativa de risc pels establiments
afectats en nivell alt. Aquesta anàlisi
té per objecte el traçat de les corbes
d’igual risc individual (o isorisc) que es
defineix com la probabilitat, referida a
un període d’un any, que una persona,
ubicada de forma permanent en un lloc
determinat i sense protecció específica,
sigui víctima mortal de l’activitat realitzada en l’establiment.
Posteriorment, la Llei 12/2008, de 31 de
juliol, de seguretat industrial, va desenvolupar les competències exclusives de la
Generalitat de Catalunya en matèria d’indústria, establertes a l’Estatut d’Autonomia de 2006. Finalment, la Llei 9/2014,
de 31 de juliol, de la seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes, estableix el marc normatiu actual en el seu Títol II. En resum, aquest
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Títol consta dels articles següents:
- L’Article 9 estableix el règim jurídic dels
establiments en què es poden produir
accidents greus. Disposa que els titulars
dels establiments AG han de presentar
la documentació preceptiva a l’òrgan de
l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial
que ha d’ésser elaborada d’acord amb la
normativa i instruccions de l’òrgan esmentat. Aquesta documentació ha d’ésser avaluada per l’òrgan competent i inclou, com a mínim l’anàlisi de risc (AR),
la informació bàsica per a l’elaboració
del pla d’emergència exterior i l’anàlisi
quantitativa de risc (AQR). En aquesta
avaluació s’han de quantificar les distàncies d’afectació en els casos en què
es generin efectes a l’exterior dels límits
dels establiments. També estableix que
els establiments AG, d’acord amb l’article 12 de la Directiva 1996/82/CE, estan subjectes als criteris de planejament
urbanístic i de prevenció de riscos industrials establerts pels articles 10 i 11
de la Llei.
- L’Article 10 fa referència al risc industrial acceptable i les condicions de
seguretat industrial. Remet al desenvolupament mitjançant un decret del
valor del risc industrial acceptable, els
elements vulnerables, els criteris per a
determinar les distàncies mínimes de
seguretat i el procediment d’adaptació,
total o parcial, dels establiments AG
existents, d’acord amb aquests criteris.
- L’Article 11, sobre el planejament
urbanístic i prevenció de riscos industrials, estableix que:
1.El planejament urbanístic ha d’evitar que les zones amb un risc superior
a l’acceptable siguin urbanitzades o
s’hi edifiquin elements vulnerables.
2. L’ordenació de la implantació i la
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distribució d’usos en el territori que
faci el planejament urbanístic ha de
respectar les distàncies mínimes de
seguretat entre els establiments AG
i les zones d’habitatge permanent,
les zones de concurrència pública,
les zones d’interès natural i la resta
d’elements vulnerables.
3. Simultàniament al tràmit d’informació pública dels plans urbanístics que permetin la implantació
d’establiments AG o que afectin als
voltants dels establiments existents,
s’ha de sol·licitar un informe preceptiu i vinculant a l’òrgan competent
en matèria de seguretat industrial.
Aquest òrgan, en casos justificats,
pot requerir als titulars dels establiments existents que presentin una
AQR que ha d’ésser avaluada d’acord
amb les seves instruccions.
4. Es requereix a l’òrgan competent
en matèria de seguretat industrial un
informe, preceptiu i vinculant, previ a la implantació de nous establiments AG i a la realització de canvis
o modificacions substancials en els
existents. A aquest efecte, els titulars han de presentar una AQR, elaborada d’acord amb les instruccions
d’aquest òrgan.
El desenvolupament normatiu previst en
l’article 10 es comenta en la ponència següent.

2.2 Instruccions publicades
En la darrera dècada, l’actual Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC)
ha completat l’aplicació de la normativa
mitjançant una sèrie de guies i instruccions, que es presenten en la taula 2.
Per últim, cal esmentar també que s’han
anat publicant en la web del DEMC una

Per complir amb les
disposicions del REACH les
empreses han d’identificar i
gestionar els riscos associats
a les substàncies que fabriquen
i comercialitzen a la Unió
Europea
sèrie d’estudis tècnics i guies que completen determinats aspectes puntuals. Se’n
presenta el resum a la taula 3.

2.3 Altres normatives
El Reglament (CE) 1907/2006 (denominat REACH, acrònim de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de substàncies i barreges químiques) va entrar en
vigor l’1 de juny de 2007 i té com a objectiu principal millorar la protecció per a la
salut humana i el medi ambient davant
del risc que pot comportar la fabricació,
comercialització i ús de les substàncies i
mescles químiques. El REACH és d’aplicació per a totes les substàncies químiques ja sigui com a tals, en forma de mescles o contingudes en articles.
Per complir amb les disposicions del
REACH les empreses han d’identificar i
gestionar els riscos associats a les substàncies que fabriquen i comercialitzen a
la Unió Europea. Han de demostrar com
utilitzar aquestes substàncies de manera
segura i comunicar tota aquella informació relativa a les mesures de gestió de riscos a les parts implicades.
L’1 de juny de 2015 va suposar un punt
d’inflexió per a la indústria química de
la UE pel que fa a la classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges
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Disposició
Instrucció
12/2001 DGCSI
Instrucció
15/2001 DGCSI

Contingut
Tramitació de la documentació relativa al Decret sobre accidents greus.
Per la qual s’estableixen models de resposta a la presentació del document d’avaluació en matèria
d’accidents greus, per a activitats existents.

Per la qual es dicten criteris de definició de “canvi substancial” en matèria d’accidents greus, per a
l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental.
Instrucció
Revisió del protocol EIC 10/2001 sobre dictamen de seguretat relatiu a les activitats industrials afec6/2003 DGCSI
tades pel reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven les mesures de control dels riscos
inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses i el decret 174/2001 pel qual
es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999.
Instrucció
Per la qual es dicten criteris d’actuació pel que fa a l’aplicació de “l’efecte dòmino” previst al Reial
13/2004 DGEMSI Decret 1254/1999 als establiments AG existents.
Instrucció
Sobre la presentació del pla d’autoprotecció (o pla d’emergència interior) pels establiments existents
5/2004 DGEMSI afectats per la legislació vigent en matèria d’accidents greus d’acord amb la Nova Directriu Bàsica (RD
1196/2003).
Instrucció
De modificació de la instrucció 2/2002 DGCSI per la qual es dicten criteris de definició de “canvi subs9/2005 DGEMSI tancial” en matèria d’accidents greus, per a l’aplicació de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de
l’administració ambiental.
Instrucció
Actuacions a realitzar pel Departament de Treball i Indústria en la tramitació de l’adequació de l’auto4/2006 SDI
rització ambiental i revisions periòdiques d’aquesta en el marc de la llei 3/1998 de 27 de febrer d’intervenció ambiental de l’administració ambiental i posteriors modificacions pels establiments afectats per
la legislació d’accidents greus vigent. (anul·la la instrucció 6/2002 DGCSI).
Instrucció
De tramesa de la documentació d’accidents greus al Departament de Medi Ambient i Habitatge (modifica
7/2007 SIE
les instruccions 12/2001 i 9/2005).
Instrucció
Creixements urbans als voltants d’establiments afectats per la legislació d’accidents greus existents
8/2007 SIE
(criteris per a l’elaboració de l’informe previst a l’article 83.5 del dl 1/2005, de 26 de juliol, pel que
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya).
Instrucció
De criteris per a l’elaboració de l’informe o decisió vinculant previstos als articles 7 i 10 del Decret
9/2007 SIE
174/2001 per la sol·licitud de l’autorització ambiental per establiments afectats per la legislació vigent
en matèria d’accidents greus nous o canvis substancials en els existents.
Instrucció
Modificació de la instrucció 6/2003 de revisió del protocol EIC 10/2001 sobre dictamen de seguretat
11/2008 SIE
relatiu a les activitats industrials afectades pel Reial Decret 1254/1999 de 16 de juliol pel qual s’aproven
les mesures de control dels riscos d’accidents en els que intervinguin substàncies perilloses i el Decret
174/2001 pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999.
Instrucció
Criteris per la realització de les anàlisis quantitatives de risc a Catalunya (Purple Book i criteris com14/2008 SIE
plementaris).
Instrucció
Requeriment de les anàlisis quantitatives de risc als establiments afectats per la legislació d’accidents
7/2009 SIE
greus a Catalunya.
Instrucció
Criteris per l’elaboració i l’avaluació de l’informe de seguretat a presentar pels establiments afectats en
11/2010 SIE
nivell alt per la legislació vigent en matèria d’accidents greus.
Instrucció 3/2011 Criteris per a l’elaboració, a sol·licitud dels ajuntaments, de l’informe del DEMO previst a l’apartat 5 de
DGEMSI
l’article 60 (informe urbanístic) de la Llei 20/2009 de 04-12-2009 de prevenció i control ambiental de
les activitats
Instrucció
2/2002 DGCSI

Taula 2. Instruccions en matèria d’accidents greus a Catalunya
Font: Elaboració pròpia
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Títol de l’estudi
Criteris per a l’anàlisi del risc mediambiental en el marc de la Directiva Seveso (revisió de CIRMA). *
Criteris per a la determinació de la contribució al risc individual de la dispersió de gasos tòxics
generats en un incendi de magatzem.
Criteris pel tractament de les solucions de substàncies classificades en les AR i AQR.
Equacions de Probit a emprar en les AR i AQR.

Data
Abril 2016
Novembre 2014

Criteris per la realització de les AR i AQR que involucren amoníac, òxid d’etilè i clorur de tionil.
Criteris relatius a les salvaguardes tecnològiques per minimitzar la possibilitat d’una BLEVE.
Procediment per incloure les prestacions de les cortines d’abatiment de gasos tòxics/inflamables
a l’AR/AQR.
Salvaguardes per a la reducció de l’evaporació en escapaments de substàncies líquides. Criteris per
a la seva consideració en els estudis AR i ARQ.
Recull de dades meteorològiques de 21 estacions de Catalunya

Desembre 2009
Desembre 2009
Octubre 2009

Setembre 2009
Juny 2009

Desembre 2009
2009

Taula 3. Estudis específics a disposició en la web del DEMC
Font: http://infonorma.gencat.cat/marc_acc_greu.html

químiques. En aquesta data va concloure
un llarg període de mesures transitòries
que va començar al desembre de 2008
amb l’aprovació del Reglament CLP esmentat a l’apartat 2.1, que va derogar les
directives de classificació de substàncies
perilloses (67/548 CEE i 1999/45/CE).
Inicialment era d’aplicació voluntària per
a tot tipus de productes, va seguir amb
l’obligació de compliment per a substàncies al desembre de 2010 i va finalitzar
amb la aplicació obligatòria per a mescles a partir de juny de 2015.
L’article 45 del Reglament CLP estableix
l’obligació de notificar les fitxes toxicològiques a l’organisme que cada Estat
Membre nomeni per coordinar l’atenció
davant d’emergències sanitàries. En el
cas d’Espanya, l’organisme responsable
de rebre aquesta informació és el INTCF
(Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses).

A partir de l’aplicació del CLP aquesta
obligatorietat es fa extensiva a qualsevol
producte que presenti riscos físics o riscos per a la salut (fins a la data, només
calia notificar les fitxes toxicològiques
dels productes en l’àmbit d’aplicació de
la legislació de detergents i netejadors).
Recentment s’ha publicat la versió consolidada d’1 de gener de 2017 modificada
pel Reglament (CE) 2017/542 de 22 de
març de 2017 que incorpora el nou annex VIII al Reglament CLP, i és aplicable a
partir de l’1 de gener de 2020. La publicació d’aquest Reglament suposa un pas
important per facilitar el compliment de
l’article 45 del CLP atès que s’harmonitza tota la informació requerida a nivell
europeu, però, el mètode de fer arribar
aquesta informació a cada organisme
responsable de rebre aquesta informació
encara no ha estat harmonitzat.
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3. Establiments sotmesos a la
normativa d’accidents greus
a Catalunya: distribució de
competències i agents.
3.1 Distribució de competències
A Catalunya, el Decret 174/2001, ja esmentat, va distribuir les competències
en matèria d’accidents greus entre el
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (ara Departament d’Empresa i Coneixement), i el Departament d’Interior.
Els aspectes competencials relatius a la
prevenció i la mitigació corresponen al
Departament d’Empresa i Coneixement,
mitjançant la Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial; els aspectes
relatius als plans d’emergència exterior
corresponen al Departament d’Interior
per mitjà de la Direcció General de Protecció Civil.
El Departament de Territori i Sostenibilitat també hi té competències en tres àmbits: la tramitació de les autoritzacions
ambientals, concretament mitjançant
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
(OGAU); l’avaluació ambiental estratègica de plans i programes, mitjançant les
Oficines Territorials d’Acció i Avaluació
Ambiental (OTAA) i la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental; així com en
matèria d’urbanisme, la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

Més del 95% de les AR i
AQR són elaborades per les
consultores, la resta les
elaboren els propis titulars.

18

Les administracions locals, en particular
els ajuntaments, a banda de les competències que els hi són pròpies en la planificació del seu territori, també hi juguen
un paper important en la implantació de
nous establiments. En efecte, han d’emetre els informes urbanístics, en el curs del
procediment de l’autorització ambiental
dels establiments AG, d’acord amb l’article 60 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats (LPCA).
Les competències corresponents al Departament d’Empresa i Coneixement es
distribueixen territorialment entre la
Subdirecció General de Seguretat Industrial (SDGSI) de la Direcció General
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
(DGEMSI), pel que fa a la demarcació de
Barcelona, i els Serveis Territorials del
Departament d’Empresa i Coneixement,
en les seves demarcacions respectives.

3.2 Agents
A més dels titulars dels establiments AG,
cal esmentar tres altres agents que treballen en aquest àmbit.
Organismes de control
De la mateixa manera que en la resta
de camps de reglamentaris de seguretat
industrial, les inspeccions preceptives
d’acord amb la Directiva Seveso, han
de ser realitzades, a càrrec del titular,
per organismes de control acreditats per
ENAC en aquest camp. Aquestes inspeccions, les actes de les quals es coneixen
com “dictàmens de seguretat”, són de
caràcter anual per als establiments afectats en nivell superior i triennal en els
d’afectació en nivell inferior. Després del
model concessionari fins a la publicació
de llei 12/2008 amb dues entitats de
control i posteriorment semiliberalitzat,
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en el model actual, totalment liberalitzat, són 5 en l’actualitat els organismes
de control que exerceixen aquesta tasca
a Catalunya seguint un protocol elaborat
per la SDGSI.
Posteriorment a la publicació de la llei
12/2208 i seguint el protocol de la SDGSI 5 organismes de control exerceixen les
inspeccions preceptives d’acord amb la
Directiva Seveso a Catalunya

tular abona una taxa en concepte d’avaluació. Cal dir que el perfil d’aquestes
entitats es continua mantenint en àmbits
universitaris als quals s’hi ha afegit darrerament una enginyeria, entitats totes
elles molt especialitzades en aquesta matèria. Addicionalment, cal destacar que,
amb la nova llei, s’ha simplificat la tasca
de l’avaluació, limitant-la a les hipòtesis
que puguin produir efectes a l’exterior
dels establiments.

Consultores
Aquestes entitats elaboren les AR i AQR
per als titulars dels establiments. Es tracta d’enginyeries molt especialitzades.
Més del 95% d’aquestes anàlisis són elaborats per les consultores mentre que la
resta les elaboren els propis titulars.

4. Establiments sotmesos a la
normativa d’accidents greus
a Catalunya: dades bàsiques i
evolució

Entitats d’avaluació de riscos
En el decret 174/2001 es preveia un règim d’autorització per les entitats avaluadores i se’n regulaven les funcions i
requisits. A més, aquesta avaluació era
contractada pel propi titular de l’establiment. Aquest model constituïa una particularitat del model català. Actualment,
amb la Llei 9/2014, el DEMC contracta
amb caràcter anual els serveis de les entitats que han de realitzar les avaluacions
de la documentació AG que es pugui presentar en el període de referència i el ti-

4.1 Establiments

Demarcació territorial

Nombre d’establiments AG

Total

Nivell superior

Nivell inferior

Barcelona

54

43

97

Girona

2

4

6

Lleida

3

9

12

Tarragona

29

10

39

Terres de l’Ebre
Total

3

1

4

91

67

158

Taula 4. Distribució geogràfica dels establiments AG de Catalunya (març 2016)
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.

Enguany, existeixen a Catalunya 158 establiments AG, 91 dels quals amb afectació de nivell superior i 67 de nivell
inferior. Majoritàriament, es concentren
en les demarcacions territorials de Barcelona i Tarragona, i afecten 80 municipis,
com es pot apreciar a la taula 4 i a la figura 1.
Al llarg de la dècada anterior, el nombre
d’establiments nous, o de modificacions
substancials en els existents, ha sofert
un lleuger increment, encara que bastant sostingut, d’entre dos a quatre establiments/any mentre que, en la darrera

A Catalunya existeixen 158
establiments AG concentrats
majoritàriament en les
demarcacions territorials
de Barcelona i Tarragona, i
afecten 80 municipis.
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   Nivell	
  superior
Nivell	
  inferior

Figura 1. Distribució geogràfica dels establiments AG a Catalunya
Font: Departament d’Empresa i Coneixement. Aplicatiu SIGRAG.

Gràfica 1. Evolució del nombre d’establiments nous o canvis substancials (2001 a 2017). Demarcació de Barcelona
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.
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Gràfica 2. Nombre de dictàmens realitzats per demarcació geogràfica. 1393 dictàmens. Període 2001-2016
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.

Gràfica 3. Nombre de dictàmens realitzats en el període 2001 2016 (amb o sense defectes de nivell II) agrupats per
nivell d’afectació de l’establiment. 1393 dictàmens. Període 2001-2016.
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.
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dècada, la variabilitat està resultant més
gran, com es pot apreciar en la gràfica 1.

4.2 Balanç de les inspeccions
periòdiques

5 es mostra la distribució dels defectes
en cadascuna de les 3 parts del protocol
d’inspecció: la part A, corresponent a la
situació reglamentària de l’establiment
respecte de tots els camps reglamen-

Durant el període 2001-2016, s’han realitzat 1.393 dictàmens de seguretat a Catalunya emprant el protocol d’inspecció
elaborat a tal efecte. Es mostren, en les
gràfiques 2 i 3, les distribucions geogràfiques per demarcació territorial d’aquests
dictàmens així com pel nivell d’afectació,
respectivament.
D’aquests 1.393 dictàmens, 761 inspeccions varen presentar defectes de nivell
II (amb un termini per a corregir-los). A
la gràfica 4 es mostra la distribució del
nombre de dictàmens agrupats per nombre de defectes. El valor mitjà és de 4,3
defectes per dictamen i la mitjana de 2
defectes per dictamen.
Quant a la tipologia dels defectes, es disposa de dades des del 2005. A la gràfica

Gràfica 5. Distribució percentual dels defectes de nivell II per
parts del protocol d’inspecció. 580 dictàmens amb defectes.
Període 2005 2016.
Font: Departament d’Empresa i Coneixement,
elaboració pròpia.

Gràfica 4. Distribució del nombre de dictàmens amb defectes de nivell II agrupats per nombre de defectes. 761 dictàmens
amb defectes. Període 2001-2016.
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.
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4.3 Anàlisis de Riscos

Gràfica 6. Distribució percentual en defectes de nivell II de la part A del protocol d’inspecció. Defectes reglamentaris. 580 dictàmens. Període 2005 2016.
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.

Les anàlisis de riscos (AR) s’utilitzen per
a l’elaboració dels Plans d’emergència
interior i exterior alhora que permeten
definir les Zones d’alerta i d’indefensió.
Els titulars d’establiments afectats en
nivell superior han hagut d’actualitzar els seus informes de seguretat en
tres ocasions: 2001/2002; 2006/2007 i
2011/2012. En el 2016 i durant aquest
any 2017 s’ha produït la quarta de les
actualitzacions, que es troba actualment
en curs d’avaluació. Per regla general,
els iniciadors d’accidents han esdevingut
cada cop més realistes i s’intenta tenir en
compte de forma més efectiva les salvaguardes tecnològiques existents. Com a
conseqüència, les distàncies corresponents a les zones d’intervenció s’han reduït.
En quant a l’avaluació de la documentació, s’ha simplificat limitant-se als supòsits amb efectes a l’exterior dels establiments tal com s’ha comentat en l’apartat
2.1.

4.4 Incidents i accidents
Gràfica 7. Distribució percentual en defectes de la part B del protocol d’inspecció. Defectes de PPAG/SGS. 580 dictàmens. Període 2005 2016
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.

taris de seguretat industrial que siguin
d’aplicació; la part B, pel que fa un dels
8 aspectes del sistema de gestió de la seguretat (SGS) i la política de prevenció
d’accidents greus (PPAG); per últim, la
part C relativa a les hipòtesis d’accidents.
En les gràfiques de 6 a 8 es mostra el detall del desglossament corresponent a cadascun d’aquests casos.

En la gràfica 9 es mostra la distribució
2001-2017 dels incidents/accidents dels
quals s’ha rebut notificació a la SDGSI en
la demarcació de Barcelona i que estan
relacionats amb el sector químic. S’hi
constaten dos pics al 2009 i 2011.
La gràfica indica també els que corresponen a establiments afectats per la Directiva: un total de 21 casos en un període de 16 anys. S’ha representat de les
gràfiques 10 a 14, a títol orientatiu, la
distribució d’aquests successos en funció
de diferents criteris: nivell d’afectació de
l’establiment, tipologia de conseqüències, danys personals, causes i efectes a
l’exterior.
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4.5 Anàlisis quantitatives de risc

Gràfica 8. Distribució percentual en defectes de
la part C del protocol d’inspecció. 580 dictàmens.
Període 2005 2016.
Font: Departament d’Empresa i Coneixement,
elaboració pròpia.

El model català es particularitza pel fet
que ha considerat des de l’origen, amb el
Decret 174/2001, la necessitat de disposar d’una informació objectiva sobre els
establiments AG a través de les Anàlisis
quantitatives de risc. Així, aquest Decret
fixa la necessitat de la presentació de
l’AQR en la tramitació de l’autorització
ambiental dels establiments nous o canvis substancials en els existents, inicialment només pels establiments afectats
en nivell superior. Posteriorment, es va
constatar que calia obtenir la informació
de la resta d’establiments per a poder implantar l’article 12 de la Directiva. Així es
va publicar la instrucció 7/2009 SIE, de
Requeriment de les anàlisis quantitatives
de risc als establiments AG. La instrucció
fixava l’obligació per part de tots els titulars d’establiments AG de Catalunya, fos
quin fos el nivell d’afectació, de presentar
les AQR dels seus establiments, marcava
les condicions i el calendari previst de lliurament. Al principi, el lliurament s’havia
d’acompanyar de la corresponent avaluació a càrrec del titular. Amb la Llei 9/2014
i el canvi de model el DEMC va assumir
de les avaluacions pendents de realitzar

Gràfica 9. Notificacions d’incidents/accidents sector químic DEMC. Demarcació de Barcelona
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració pròpia.
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Gràfica 10. Distribució per nivell afectació.
21 successos establiments AG.
Barcelona
Font: Departament d’Empresa i Coneixement,
elaboració pròpia.

Gràfica 11. Distribució per danys personals
21 successos establiments AG. Barcelona
Font: Departament d’Empresa i Coneixement,
elaboració pròpia.
Font: Departament d’Empresa i Coneixement,
elaboració pròpia.

Gràfica 12. Distribució per tipus de conseqüències.
21 successos establiments AG. Barcelona
Font: Departament d’Empresa i Coneixement, elaboració
pròpia.

Gràfica 13. Distribució per tipus de causes
21 successos establiments AG. Barcelona
Font: Departament d’Empresa i Coneixement,
elaboració pròpia.
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- El control intensiu de l’Administració
s’assumeix com un benefici.
- Existeix un diàleg permanent i de
col·laboració entre els titulars dels establiments, la resta d’agents i les autoritats públiques.
- S’han simplificat alguns requeriments
i la documentació que han de presentar els titulars dels establiments.

Gràfica 14. Distribució per efectes a l’exterior de l’establiment. 21 successos establiments AG. Barcelona
Font: Departament d’Empresa i Coneixement,
elaboració pròpia.

i per aquells establiments AG en funcionament a la data de publicació de la Llei
(disposició transitòria tercera de la Llei).
En breu es disposarà del 86 % de les AQR
i es calcula que estaran totes disponibles
en el 2017.

5. Conclusions
L’experiència de l’aplicació de la Directiva
Seveso a Catalunya, amb la perspectiva
del temps transcorregut, permet proposar-ne un balanç de punts forts i punts
febles o aspectes que es poden millorar.
Punts forts
- El nivell d’exigència dels estàndards
i requeriments de seguretat és elevat.
- Les empreses del sector tenen assimilada una cultura de la seguretat i incorporen les millors pràctiques als seus
sistemes de gestió de la seguretat.
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- En definitiva, l’enfocament del model
català de gestió de la seguretat dels establiments AG es pot considerar realista i equilibrat.
Punts febles
- El risc zero és impossible d’obtenir
malgrat les millores continues en els
procediments, els processos i en les
salvaguardes tecnològiques.
- La gestió de la seguretat front als accidents greus s’adapta pitjor a les empreses mitjanes i petites del sector. En efecte, els suposa una càrrega important.
- Complir tots els requeriments no és
suficient; existeix un perill de caure en
la rutina.
- L’autoclassificació CLP de les substàncies tòxiques i les substàncies amb
efectes mediambientals introdueix incertesa en la reglamentació europea i,
en ocasions, provoca canvis sobrevinguts en el nivell d’afectació inferior/
superior dels establiments o en la seva
incorporació com a nous establiments
AG.
- Gran complexitat del procés de planificació territorial als voltants d’establiments AG existents.
- Cal donar més seguretat jurídica a la
part de la normativa catalana en ma-
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tèria de planificació territorial al voltant d’establiments AG que ara està establerta mitjançant instruccions, amb
una norma de rang superior.
Enguany, els Departaments d’Empresa i
Coneixement i d’Interior estan treballant
en la tramitació del decret de desenvolupament reglamentari previst en el Títol
II de la Llei 9/2014. Aquest decret ha de
donar aquesta major seguretat jurídica
i millorar alguns dels punts febles anteriors. Els principals trets de l’esborrany
actual es presenten en la ponència següent.
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Sophie Tost
Responsable d’Establiments amb Risc d’Accidents Greus.
Departament d’Empresa i Coneixement
Enginyera Industrial per l’Escola de Barcelona, va ingressar l’any 2001 al Departament
d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya en qualitat d’inspectora
del Servei de Seguretat d’Instal·lacions; posteriorment ha estat responsable d’Anàlisi
de Seguretat en el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i cap de Secció
de Seguretat del Sector Químic de la Subdirecció General de Seguretat Industrial
(Departament d’Empresa i Coneixement). Actualment és responsable dels Establiments
amb Risc d’Accidents Greus a la Subdirecció General de Seguretat Industrial.
Abans d’ingressar a l’Administració ha treballat fent avaluació de risc en plantes nuclears
a l’Institut de Tècniques Energètiques de l’ETSEIB (patrocinat per ENHER) i a ATISAE.
Durant 12 anys va treballar a TEMA fent Anàlisi de risc en plantes químiques.
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PROPOSTA DE DECRET DE REGULACIÓ
DELS ESTABLIMENTS AFECTATS PER LA
NORMATIVA D’ACCIDENTS GREUS
I IMPLANTACIÓ TERRITORIAL
Sophie Tost
1. Antecedents i finalitat de la
proposta de decret
1.1 Antecedents de la
proposta de decret
Realitzat el balanç sobre l’aplicació de
la Directiva Seveso a Catalunya en la
presentació anterior, ens centrem, en
aquesta segona, en el cas particular de
la planificació del territori als voltants
dels establiments afectats per aquesta Directiva (establiments Seveso o AG,
d’ara endavant). La qüestió s’introdueix
per primera vegada en l’article 12 de la
Directiva 96/82/CE del Consell de 9 de
desembre de 1996, relativa al control
dels riscos inherents als accidents greus
en els que intervinguin substàncies perilloses, coneguda com Directiva Seveso II.
La figura 1 resumeix la filosofia d’aquesta Directiva considerant quatre capes
concèntriques de protecció. La primera
capa l’ocupa la tecnologia segura que
ha d’utilitzar el titular de l’establiment
mentre que la segona, també sota la responsabilitat d’aquest, consisteix en haver
implantat un sistema de gestió de la seguretat. El titular de l’establiment ha de
demostrar que compleix amb aquestes

obligacions mitjançant la presentació del
document de l’Anàlisi de Risc. La darrera
envoltant de l’esquema, sota la responsabilitat de l’administració, correspon la
gestió de les emergències, última barrera
front a les conseqüències dels accidents.
Doncs bé, la planificació del territori conforma la capa intermèdia central prèvia a
la gestió de les emergències, també sota
la responsabilitat de l’administració. Té
entitat pròpia i diferenciada respecte de
la faceta de la gestió de les emergències
amb un caràcter eminentment preventiu. Persegueix limitar els usos del sòl a
proximitat els establiments per reduir en

Els establiments Seveso o AG
s’introdueixen per primera
vegada en l’article 12 de la
Directiva 96/82/CE del Consell
de 9 de desembre de 1996,
relativa al control dels riscos
dels accidents greus en els
que intervenen substàncies
perilloses, coneguda com
Directiva Seveso II
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origen els hipotètics efectes d’un accident, al disminuir el nombre de persones
potencialment exposades. Completen la
figura dos elements addicionals: les inspeccions del sistema, ja comentades en la
ponència anterior, i la informació pública
que s’esmenta posteriorment.
El Reial Decret 1254/1999 de 16 de juliol, que va transposar la Directiva 96/82/
CE, transcriu de forma pràcticament literal l’article 12 però assigna les competències en aquesta matèria a les Comunitats
Autònomes. A Catalunya va ser el decret
174/2001 de 26 de juny pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret
1254/1999, que les va atorgar a l’òrgan
competent en matèria de seguretat industrial. En efecte, l’article 4, que descriu les
funcions del llavors Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, indica:
l) Les que els corresponguin com a
conseqüència de tenir en compte els
objectius de prevenció d’accidents greus i
de limitació de les seves conseqüències en
l’assignació i utilització del sòl.

Des de la publicació del decret 174/2001
i des del Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC d’ara endavant) i, en
especial la Subdirecció General de Seguretat Industrial, s’han anat elaborant i
aplicant una sèrie de textos, de diferent
valor jurídic, que configuren aquest model de planificació del territori i que són
els següents:
- Guia de criteris per a la planificació
del territori en l’entorn dels establiments industrials afectats per la legislació d’accidents greus (darrera versió
d’octubre 2007).
- Instrucció 8/2007 SIE, creixements
urbans als voltants d’establiments afectats per la legislació d’accidents greus
existents (criteris per a l’elaboració de
l’informe previst a l’article 83.5 del DL
1/2005, de 26 de juliol de 2005, pel
que s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya).
- Instrucció 9/2007 de criteris per a
l’elaboració de l’informe o decisió vin-

Figura 1: Esquema de la filosofia de la Directiva Seveso II
Font: Land use planning guidelines in the context of article 12 of the Seveso II Directive 96/82/EC as amended by
Directive 105/2003/EC. CHRISTOU, STRUCKL BIERMANN. 2006.
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culant previstos als articles 7 i 10 del
decret 174/2001 per la sol·licitud de
l’autorització ambiental per establiments afectats per la legislació vigent
en matèria d’accidents greus nous o
canvis substancials en els existents.
- Títol II de la Llei 12/2008 de 31 de
juliol de seguretat industrial, De la seguretat en les activitats industrials que
poden produir accidents greus i de les
limitacions urbanístiques al seu entorn,
derogat per la Llei 9/2014.
- Instrucció 3/2011 DGEMSI de criteris per a l’elaboració, a sol·licitud dels
ajuntaments, de l’informe del DEMO
previst a l’ apartat 5 de l’article 60 (informe urbanístic) de la Llei 20/2009
de 4 de desembre 2009 de prevenció i
control ambiental de les activitats.
- Títol II de la Llei 9/2014 del 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, De la seguretat en els establiments
en què es poden produir accidents greus
i de les limitacions urbanístiques al seu
entorn.
Per altra banda, la Directiva 96/82/
CE ha estat derogada per la Directiva
2012/18/UE que ha estat transposada
mitjançant el Reial decret 840/2015
de 21 de setembre. La modificació de
la Directiva respon essencialment a
la publicació i entrada en vigor del RE
1272/2008 del Parlament Europeu i
del Consell de 16 de desembre de 2008
sobre classificació, etiquetat i envasat de
substàncies i barreges pel qual s’adopta
el Sistema Global Harmonitzat de la
ONU. L’article 13 de la nova Directiva
és molt semblant a l’anterior article
12. Únicament es diferencia per la
introducció, entre altres, de referències
a les directives d’avaluació ambiental
estratègica i de projectes (Directiva

2011/92/UE i Directiva 2001/42/CE).
S’indica que, si bé aquestes directives
constitueixen procediments de consulta
independents, es poden coordinar amb la
planificació territorial Seveso per complir
els objectius perseguits. Per altra banda,
es fa esment específic al requeriment, per
part de l’administració, als titulars dels
establiments afectats en nivell inferior,
que no tenen obligació de presentar una
Anàlisi de Risc, de les dades necessàries
per a la planificació territorial. Aquesta
nova obligació ja està coberta a
Catalunya mitjançant el programa de
requeriment i avaluació de les Anàlisis
Quantitatives de Risc (AQR) que es va
iniciar ja al 2009. En quant a l’article
equivalent del RD 840/2015, article 14,
continua assignant competències a les
Comunitats Autònomes. Manté el text
de la Directiva amb la única diferència
que precisa que els criteris a seguir per
la planificació territorial als voltants dels
establiments de fabricació d’explosius
i d’articles pirotècnics han de seguir les
pautes d’aquestes normatives sectorial de
caràcter estatal.

1.2 Finalitat de la proposta de decret
En aquest context es planteja la necessitat d’actualitzar el decret 174/2001
d’acord amb la Directiva 2012/18/UE i
de consolidar el model de planificació del
territori mitjançant el desenvolupament
del títol II de la Llei 9/2014 amb la incorporació de les instruccions esmentades,
a la llum de l’experiència adquirida en la
seva aplicació durant més d’una dècada.
El projecte de Decret es troba actualment
en fase d’inici de la seva tramitació i és
molt probable que s’hi produeixin canvis.
Tanmateix, s’ha cregut convenient exposar-ne el punt de partida que no és altre
que la pràctica desenvolupada fins el moment actual en aquesta matèria.
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El nou decret pretén clarificar
i delimitar competències per
donar més seguretat jurídica
als agents
Addicionalment, cal indicar que el decret
174/2001 va ser fruit d’una col·laboració amb el Departament d’Interior (DINT
d’ara endavant), l’altre departament de
la Generalitat de Catalunya amb competències en aquesta matèria juntament
amb la Comissió de Protecció Civil. Es
pretén mantenir aquesta col·laboració
per aquest nou decret. En aquest sentit,
un dels objectius perseguits és clarificar i delimitar competències per donar
més seguretat jurídica als agents. Així,
s’integra en el decret l’Acord de Govern
IRP/971/2010, i posteriors modificacions, que regula els criteris del Departament d’Interior en els informes emesos
en matèria de gestionabilitat de les emergències.
Igualment, la tramitació compta amb la
participació activa del Departament de

Territori i Sostenibilitat (DTIS d’ara endavant) en les seves dues vessants relatives a Medi Ambient i Urbanisme pels lligams que s’estableixen amb tres normes
legals. El primer vincle es troba en la Llei
20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats de 4 de desembre i
posteriors modificacions (LPCA d’ara endavant) ja que els establiments afectats
per la normativa d’accidents greus estan sotmesos a un règim d’autorització
ambiental (annex I.2.a epígraf 12.1). El
segon nexe recau en el decret legislatiu
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC d’ara endavant). Per últim, cal esmentar la relació amb la Llei
6/2009 de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i projectes.

2. Estructura i contingut
2.1 Estructura general
El Decret es recolza i integra les instruccions anteriorment esmentades així com
l’Acord de Govern IRP/971/2010. Es
mostra en la figura 2 l’esquema general
que integra tots aquests elements.

Figura 2: Esquema del contingut de la proposta de decret de regulació dels establiments AG i implantació territorial
Font: DEMC, elaboració pròpia
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A més, convé tenir en compte que l’estructura del projecte de decret ve marcada per l’article 10 de la Llei 9/2014 que
conte el mandat al Govern de desenvolupar el títol II de la Llei en els següents
termes:

2.2.1 Capítols relatius a aspectes
generals

Article 10. Risc industrial acceptable i
condicions de seguretat industrial

- El capítol 1 del decret conté: l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i les definicions principals dels termes emprats en el text. Pel
que fa a l’objecte del decret, es persegueix: a) desenvolupar el títol II de la Llei
9/2014; b) desenvolupar els articles 60.4
i 60.5 de la LPCA; i c) actualitzar el decret 174/2001 d’acord amb la Directiva.
En quant a les definicions, destaquen les
relatives als elements molt vulnerables i
vulnerables. Són molt semblant a les incorporades en les instruccions 8/2007
SIE i 9/2007 SIE, encara que s’han intentat clarificar més. També conte la definició de les franges de seguretat concebudes com les distàncies mínimes entre les
instal·lacions de risc i els elements vulnerables. Són bàsicament les contingudes en les instruccions esmentades, tot i
que adequades a la nomenclatura del RE
1272/2008. A més, s’han incorporat algunes modificacions com ara: la reducció
de la temperatura d’ebullició per la definició dels cercles de seguretat de substàncies de toxicitat aguda; o l’augment
del percentatge de reducció dels cercles
de seguretat, si el risc individual queda
confinat dins de la franja de seguretat.

Als efectes del que estableix aquest títol, el
Govern ha de fixar, per mitjà d’un decret:
a) El valor del risc industrial acceptable.
b) Els elements vulnerables.
c) Els criteris per a determinar les
distàncies mínimes de seguretat.
d) El procediment d’adaptació, total o
parcial, dels establiments existents en
què es poden produir accidents greus,
d’acord amb els criteris i els valors a què
fa referència aquest article.

Els quatre aspectes relacionats estan desenvolupats en el decret tal com es podrà
constatar posteriorment.
En quant al detall d’aquesta estructura,
es pot apuntar que la proposta de Decret
està composta, en aquest moment, per 13
capítols i 10 annexos a més d’una sèrie
de disposicions addicionals, transitòries
i de derogació. En la figura 3 es mostra
la distribució en capítols d’aquest decret.

2.2 Contingut
En els apartats que segueixen es descriu,
de forma breu, el contingut dels capítols
del decret. S’han agrupat en tres parts:
els capítols relatius a aspectes generals;
aquells que regulen els establiments AG
en els àmbits previstos en la Directiva
2012/18/UE (Directiva d’ara endavant),
llevat de la planificació territorial als
voltants dels establiments afectats per
la normativa d’accidents greus vigent;
i, per últim, aquells capítols relacionats
amb aquesta matèria.

Els aspectes generals de la proposta de
decret són abordats en els capítols 1, 2
i 13.

La definició dels elements vulnerables i
la determinació dels criteris per determinar les distàncies mínimes de seguretat
donen respostes als punts b) i c) de l’article 10 de la Llei 9/2014.
En relació amb l’àmbit d’aplicació de la
proposta de decret, cal destacar que, si bé
aquesta es centra en establiments afectats
per la Directiva, s’introdueixen també
limitacions territorials pels titulars d’establiments amb substàncies de toxicitat
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Capítols

Capítol 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Capítol 2. Òrgans competents.
Capítol 3 Criteris per a la planificació del territori als voltants dels establiments afectats pel Decret
Capítol 4 Informe de l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial per a la compatibilitat
urbanística d’acord amb l’article 60.5 de la Llei 20/2009.
Capítol 5. Procediment administratiu per a l’autorització de la construcció i posada en servei
d’establiments afectats pel RD 840/2015.
Capítol 6. Procediment administratiu per a informar en cas de canvis en el planejament urbanístic
en els voltants dels establiments AG en funcionament.
Capítol 7. Procediment per a canvis, regularització administrativa i actualització periòdica de la
documentació dels establiments afectats pel RD 840/2015.
Capítol 8. Planificació d’emergències.
Capítol 9. Actuacions en cas d’accident greu.
Capítol 10. Inspeccions.
Capítol 11. Procediment de regularització urbanística dels establiments AG en funcionament.
Capítol 12. Procediment administratiu per a informar de la implantació d’una nova activitat a proximitat d’un establiment AG en funcionament.
Capítol 13. Règim de responsabilitats.
Figura 3. Estructura de la proposta de decret de regulació dels establiments AG i implantació territorial
Font: DEMC elaboració pròpia

aguda quan, tot i no estar afectats per la
Directiva, superen el rati de 0,75 respecte
dels llindars de la Directiva per aquestes
substàncies. Aquesta inclusió ja estava recollida en la instrucció 3/2011 DGEMSI.

2.2.2 Capítols relatius a àmbits
aliens a la planificació territorial
Aquests aspectes són els abordats en els
capítols 7, 8, 9 i 10.

- El capítol 2 del decret identifica les autoritats responsables que, com en el decret
174/2001, són els òrgans competents en
matèria de seguretat industrial, protecció
civil i la Comissió de Protecció Civil. Enumera les funcions assignades. Finalment
esmenta també els òrgans competents en
matèria de medi ambient i urbanisme.
- Per últim, el capítol 13 conté el règim
de responsabilitat aplicable, amb una remissió a la Llei 9/2014.

- El capítol 7 regula el procediment administratiu per a canvis, regularització
administrativa i actualització periòdica
de la documentació dels establiments
AG. Destaca la inclusió dels criteris de
substancialitat a efectes de la normativa
d’accidents greus ja incorporats en dues
instruccions 2/2002 DGCSI i 9/2005
DGEMSI. Es te en compte també la posterior definició de l’Estat en quant a
aquests criteris en l’article 11.3 del RD
840/2015. Es manté, igualment, la diferenciació en quant la naturalesa dels can-
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vis: per causa pròpia o externa. En el primer supòsit el canvi neix de la necessitat
del titular d’augmentar els inventaris de
substàncies classificades i l’establiment
s’ha de sotmetre a la tramitació d’una
nova autorització ambiental, si el canvi
és substancial. En el segon cas es donen
modificacions en el marc legal, com ara
reclassificacions de substàncies o modificacions en l’annex I de la Directiva, sense que el titular no hagi variat les seves
instal·lacions. Es tracta d’una situació sobrevinguda en la qual el DEMC es limita
a comprovar que el titular compleix amb
les seves noves obligacions. S’informa a
l’ajuntament de les limitacions urbanístiques generades a l’entorn de l’establiment, per tal que es tinguin en compte en
el futur per a no incrementar el risc. Al
mateix temps s’informa a DTIS/medi ambient que procedeix a una revisió anticipada de l’autorització ambiental d’acord
amb l’article 62.4 de la LPCA.
- Els capítols 8 a 10 contenen les previsions en matèria de planificació de la gestió de les emergències, les actuacions en
cas d’emergència i les inspeccions a realitzar. Ja previstos en el decret 174/2001,
aquests capítols no han variat substancialment. Tan sols es pot posar de relleu,
en matèria de planificació d’emergències,
la referència directa al PLASEQCAT com
envoltant de tots els Plans d’Emergència
Exterior dels establiments AG de Catalunya. De la mateixa manera, cal subratllar la referència al decret 30/2015 de 3
de març de protecció civil en matèria de
plans d’autoprotecció o PAU. Aquesta norma regula amb caràcter general aquests
plans per les activitats incloses en l’àmbit
d’aplicació. Ara bé, recalca la prevalença
de la normativa sectorial en quant a continguts mínims i periodicitat de la presentació dels documents (annex VII de complementarietat). S’equipara, en tot cas, el
concepte de PAU amb el de pla d’emergèn-

cia interior (PEI), tal com fa l’article 12
del RD 840/2015. Finalment, es consolida
la plataforma de protecció civil, HERMES,
com via d’entrada dels PAUs per evitar duplicitats, si bé internament es garanteix la
comunicació amb el DEMC, que fiscalitza
el compliment global de les obligacions
dels titulars dels establiments AG.
2.2.3 Capítols relatius a la
planificació territorial
Són 6 els capítols que aborden la qüestió
des de diferents vessants, capítols: 3, 4, 5,
6, 11 i 12. El primer, capítol 3, desenvolupa els criteris tècnics per delimitar les
zones de prohibició urbanística. Pel que
fa als capítols 4, 5, 6 i 11 descriuen els
procediments administratius a aplicar en
cadascuna de les tres facetes del model
de planificació del territori previstes tant
a l’article 13 de la Directiva com a la Llei
9/2014, tal com queden representades en
les figures 4 i 5.
Així, els capítols 4 i 5 se centren en el
procediment per a la implantació de
nous establiments AG en el territori
o canvis substancials en els que ja estan en funcionament -epígraf a) i b)
de l’apartat 1 de l’article 13 de la Directiva o article 11.4 de la Llei 9/2014.
El capítol 6 regula el procediment associat a les modificacions del planejament
a proximitat d’aquests establiments - epígraf c) de l’apartat 1 de l’article 13 de la
Directiva o article 11.3 de la Llei 9/2014).
Per últim, el procediment d’adaptació dels
establiments en funcionament - epígraf c)
de l’apartat 2 de l’article 13 de la Directiva o article 10.d) de la Llei 9/2014 – es
detalla en el capítol 11. El darrer, capítol
12, completa el model amb la previsió de
consultes urbanístiques dels ajuntaments
durant la fase transitòria d’adaptació del
planejament. Es descriuen cadascun d’ells
a continuació.
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Figura 4: Facetes del model de planificació del territori als voltants dels establiments AG.
Font: DEMC elaboració pròpia

- El capítol 3, de tipus introductori, explicita la definició dels criteris generals
per la planificació del territori als voltants dels establiments AG: risc individual, franges de seguretat i risc social.
El criteri del risc ja constava en el títol
II de la Llei 9/2014 com element clau
del model, si bé quedava pendent fixar
el valor de referència a emprar. Doncs
bé, el Decret fixa el llindar d’acceptabilitat del risc individual en el valor de
10-6 referit a un període d’un any. Es
fixa, doncs, com criteri general, que
els elements molt vulnerables i vulnerables situats a proximitat d’un establiment Seveso no poden tenir un risc
superior o igual a aquest valor. Tampoc
es poden trobar inclosos en l’interior
de la franja de seguretat. Tanmateix, es
preveu que en el procés de regularització urbanística dels establiments AG es
pugui admetre un risc llindar superior,
10-5/any, per elements vulnerables ja
existents o que puguin estar situats
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dins de la franja de seguretat, si les mesures per reduir el risc són incompatibles amb el manteniment de l’activitat.
La figura de 10-6/any ja constava en les
instruccions 8/2007 SIE i 9/2007 SIE.
La fixació del valor llindar d’acceptabilitat del risc dona resposta al requeriment del punt a) de l’article 10 de la
Llei 9/2014. En aquests moments, tal
com s’ha comentat en l’anterior ponència, es disposa de més del 85 % de les
Anàlisis Quantitatives de Risc (AQR)
de tots els establiments AG de Catalunya, de forma que les corbes de risc
individual ja estan incorporades al sistema d’informació geogràfica SIGRAG
del DEMC. En conseqüència, l’aplicació
dels criteris del risc individual i social
pot ser directe. Cal destacar que, en algun cas, serà necessari actualitzar les
franges de seguretat dels establiments,
com conseqüència de la variació d’algun criteri de definició, tal com s’ha

Els accidents greus. 40 anys després de Seveso
16 de juny de 2017

Figura 5: Il·lustració del model de planificació

Figura 6: Criteris de planificació del territori
Font: DEMC elaboració pròpia
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indicat en l’apartat 2.2.1. Per últim, en
quant al criteri del risc social, es manté l’inclòs en les instruccions 8/2007 i
9/2007 SIE. Ara bé, a diferència de la
regulació anterior, passa a ser un criteri
vinculant en determinades situacions:
implantació de nous establiments Seveso en el territori; canvis substancials
en establiments existents (sense aplicació a les instal·lacions ja existents);
finalment, per les respostes a consultes relatives a les modificacions en el
planejament urbanístic a proximitat
dels establiments Seveso. En la figura
6 s’esquematitzen els criteris descrits.

a l’entorn de l’establiment, per tal que
aquest/s es pugui/in pronunciar. L’informe de l’ajuntament només podrà ser
favorable en el cas en el qual el planejament urbanístic vigent sigui compatible amb aquestes limitacions. Es garanteix, d’aquesta manera, en una fase
primerenca dels projectes industrials,
que l’ajuntament assumeix que no existeixen tercers (existents o futurs) que
puguin veure els seus drets urbanístics
lesionats. En cas contrari, s’hauria de
renunciar a la iniciativa. Aquest capítol
recull essencialment el contingut de la
instrucció 3/2011 DGEMSI.

- El capítol 4 del Decret desenvolupa
els apartats 4 i 5 de l’article 60 de la
LPCA, relatiu a la certificació de la
compatibilitat urbanística. I és que l’article 17.1.d de la LPCA preveu que, en
la tramitació d’una nova autorització
ambiental, el titular presenti un informe urbanístic que atesti de la compatibilitat de l’activitat projectada amb el
planejament vigent. Aquest informe
l’ha d’emetre l’ajuntament a petició
del titular. En aquest context, l’apartat
4 de l’article 60 de la LPCA requereix
que els ajuntaments sol·licitin prèviament un informe al DEMC. L’apartat
5 de l’article 60 de la LPCA imposa
aquesta obligació si l’establiment projectat és Seveso o si tracta d’un canvi
substancial en un establiment Seveso
en funcionament. També és preceptiu
en el cas en què l’establiment no estigui afectat per la Directiva, però presenti un rati de substàncies de toxicitat
aguda superior o igual a 0,75. L’òrgan
competent en matèria de seguretat
industrial emet un informe favorable, si es compleixen els criteris fixats
de risc individual, risc social i franges
de seguretat respecte dels elements
vulnerables existents. A més, informa
l’ajuntament o ajuntaments de les zones de restricció urbanística associades

- El capítol 5 del Decret regula el procediment administratiu per a l’autorització i posada en servei d’establiments
AG o per la modificació substancial
d’establiments AG en funcionament. En
aquest cas, la LPCA preveu, en l’article
21, un informe preceptiu i vinculant
per part del DEMC. L’informe reitera
el pronunciament relatiu a la compatibilitat urbanística (veure descripció
anterior del capítol 4). En efecte, l’informe urbanístic favorable de l’ajuntament o ajuntaments resulta una condició necessària per a la concessió de
l’autorització ambiental amb caràcter
previ. En conseqüència, l’informe del
DEMC serà favorable si es compleixen
els criteris fixats respecte dels elements
vulnerables existents en l’entorn, sempre i quan l’ajuntament s’hagi pronunciat també favorablement respecte del
planejament vigent (elements vulnerables que es puguin projectar en el futur, en virtut del planejament vigent).
L’informe imposa, addicionalment, les
condicions a les quals s’ha de sotmetre l’establiment i que han de constar
en l’autorització ambiental, en quant
a obligacions inicials o periòdiques
respecte de la normativa d’accidents
greus. Aquest capítol recull el contingut de la instrucció 9/2007 SIE.
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- El capítol 6 del Decret es dedica al
procediment administratiu per a informar els canvis en el planejament urbanístic als voltants dels establiments
AG. Aquest informe dirigit a ajuntaments o al DTIS està previst en els articles 85.5 i 86bis 1.c) del TRLUC que,
respectivament, corresponen als procediments de tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i plans
urbanístics derivats i als procediments
d’avaluació ambiental dels instruments
de planejament urbanístic. En aquest
capítol es regulen dos informes: el
del DEMC i el del DINT. L’informe del
DEMC aplica els mateixos criteris que
els exposats anteriorment i recull el
contingut de la instrucció 8/2007 SIE.
És preceptiu i vinculant d’acord amb
l’article 11.4 de la Llei 9/2014. L’informe del DINT s’orienta a la gestionabilitat de les emergències, d’acord
amb l’Acord de Govern IRP/971/2010
i posteriors modificacions ja esmentat
i el decret li dona caràcter vinculant.
Aquests darrers criteris són resumits en
un annex del decret.
- El capítol 11 del decret determina els
criteris per la regularització urbanística dels establiments AG. Per una banda, el decret imposa als ajuntaments, a
partir de l’entrada en vigor del decret,
que impedeixin la implantació de nous
elements vulnerables en les zones de
limitació urbanística associades als establiments AG, en compliment de l’epígraf c) de l’apartat 2 de l’article 13 de
la Directiva o article 10.d) de la Llei
9/2014. Per altra banda, pel que fa als
elements vulnerables existents que no
compleixen amb els criteris establerts,
es fixa un període transitori durant el
qual els titulars d’establiments AG han
de reduir el seu risc tan raonablement
com pugui ser possible. Amb aquesta finalitat s’indiquen les pautes generals a
seguir, tot i que es requerirà una anàlisi

cas a cas. Addicionalment, es preveuen
actuacions sobre els propis elements
vulnerables si resulten factibles.
- Per últim, el capítol 12 regula el procediment administratiu per a informar
de la implantació d’una nova activitat a
proximitat d’un establiment AG en funcionament. La necessitat d’aquest capítol deriva del fet que, mentre el planejament no reculli de forma explicita
les limitacions en els usos del sòl derivades de la presència dels establiments
AG, es poden plantejar dubtes en la
tramitació de noves llicències ambientals o de noves activitats que siguin del
règim de comunicació que, tot i essent
compatibles amb el planejament, no
siguin compatibles amb els criteris del
decret. El DEMC informaria, amb fonament als criteris descrits, amb caràcter
no preceptiu però vinculant.
2.2.4 Altres aspectes
Cal indicar que, en quant als requisits
de la Directiva relatius a la participació
en la presa de decisió (article 16 del RD
840/2015), i en particular respecte de
l’article 13 de la Directiva, es considera
que aquests mecanismes ja estan coberts,
en l’actualitat, pels mateixos processos
previstos tant a la LPCA, com el TRLUC
i la Llei i 6/2009 de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i projectes, sense
que sigui necessari més provisions en el
propi decret. Tanmateix, serà ocasió per
assegurar i reforçar aquests mecanismes,
en tot cas, en els projectes de revisió del
TRLUC i LPCA, que es comenten en les
ponències següents.
En relació amb la informació al públic
(article 16 del RD 840/2015), s’assumeix
que les necessitats queden complertes
principalment en el marc del PLASEQCAT. Cal considerar que la creació de la
base de dades estatal del Departament
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d’Interior, BARQUIM, dona compliment
als requisits de l’epígraf c) d’aquest article. Actualment, s’està, de fet, treballant per a millorar la transferència d’informació des de les bases de dades del
DEMC i DINT, existents amb anterioritat, a la plataforma esmentada de forma
que sigui més senzill i complet el procés.

3. Estimació dels impactes de la
proposta de Decret
En aquesta segona part de la ponència i
en base a la memòria d’impacte que s’ha
preparat per la tramitació del Decret, es
presenta l’estimació dels impactes més
significatius que pot suposar l’aprovació
del decret amb referència a la situació
actual. En concret, en els apartats que segueixen s’analitzen les repercussions pels
destinataris directes: a) els titulars dels
establiments AG i aquells altres que, tot
i no ser Seveso, projecten tenir substàncies de toxicitat aguda per d’amunt del
rati de 0,75 (establiments no AG d’ara
endavant); b) els municipis que tenen
un o més establiment AG (municipi AG
d’ara endavant) i els veïns, que, tot i no
tenir-los, resten sota l’àrea d’influència
d’un establiment AG situat en un altre
municipi (municipi no AG). S’analitza
per separat el procés de regularització
urbanística.

3.1 Estimació dels impactes pels
titulars dels establiments AG
Es desglossa l’impacte segons tipologia
dels establiments: nous o canvis substancials per causa pròpia o externa i segons
el nivell d’afectació de l’establiment.
- Nous establiments o canvis substancials per causa pròpia en els establiments AG que ja estan en funcionament. D’acord amb el decret, en aquest

42

cas es requereix la tramitació d’una
nova autorització ambiental en el marc
de la LPCA. La càrrega econòmica correspon als titulars dels establiments
AG implicats. Es concreta en termes
de: preparació de la documentació que
se’ls requereix; la implantació del sistema de gestió de la seguretat; la realització de les inspeccions que preveu
la Directiva; les càrregues associades
a l’avaluació de la documentació AG
(taxa), a més del gravamen en matèria
de protecció civil per la implantació del
PLASEQCAT.
Cal destacar que la tramitació de la
compatibilitat urbanística amb caràcter previ suposa l’avançament de part
de la documentació preceptiva per la
l’obtenció de l’autorització ambiental,
sense cap càrrega econòmica addicional. L’objectiu és detectar de forma incipient la incompatibilitat de la nova
activitat o del canvi substancial amb el
seu entorn, evitant, precisament, perjudicis econòmics als titulars en fases
més avançades del projecte.
En la gràfica 1 es mostra l’evolució
del nombre d’establiments per causes
pròpies des del 2001 fins l’actualitat a la
demarcació de Barcelona. Es considera
reduït –un màxim de 10 a l’any per tot
el territori- i s’ha de constatar que no
depèn del decret, sinó, en tot cas, de la
conjuntura econòmica i de l’annex I de
la Directiva que conte la relació de les
substàncies classificades i llindars que
marquen l’afectació per la normativa.
En definitiva, aquest cas no introdueix
càrregues addicionals respecte del procediment regulat actualment pel decret 174/2001.
- Establiments en funcionament que
passin a estar afectats per la Directiva
per causa externa. El transitori per pre-

Gràfica 1. Evolució del nombre d’establiments nous o canvis substancials (2001 a 2017). Demarcació de Barcelona.
Font: DEMC elaboració pròpia

sentar la documentació va terminar, de
fet, el passat 15 d’octubre de 2016.
A conseqüència dels canvis en l’annex
I de la Directiva o en les classificacions
de les substàncies, s’han donat de alta
6 establiments afectats en nivell inferior i 1 en nivell superior, així com un
canvi d’afectació de nivell inferior a superior, tots ells únicament a la demarcació de Barcelona. Representa un 3,5
% de nous establiments. En aquest cas
l’impacte va associat al de la pròpia Directiva i es verifiquen les previsions inicials que indicaven una afectació molt
reduïda arreu d’Europa.
Cal recordar que els canvis es produeixen com conseqüència d’una causa
externa i no requereixen del titular de
la tramitació d’una nova autorització
ambiental, si bé es mantenen les càrregues econòmiques associades a l’afectació per la Directiva ja explicitades en
el primer paràgraf d’aquest apartat.
Amb tot, tampoc s’esperen canvis
respecte de la regulació del decret
174/2001.

- Establiments de nivell inferior. Pels
establiments afectats en nivell inferior,
la Directiva preveu una reducció de la
freqüència d’inspecció que es realitza
actualment cada 4 anys i que passa a ser
cada 3 anys. El nombre d’establiments
de nivell inferior, en aquests moment,
és de 68 i el dictamen de seguretat
suposa una despesa poc significativa.

3.2 Estimació dels impactes pels
titulars dels establiments no AG
Els establiments no AG estan sotmesos
al règim de llicència ambiental. El tràmit
que els afecta suposa la verificació inicial
de la compatibilitat de la nova activitat o
del canvi substancial amb el seu entorn.
Tanmateix, en aquest cas de llicència ambiental, l’informe urbanístic és potestatiu
de forma que la càrrega econòmica recau
en el titular que decideixi procedir voluntàriament a la sol·licitud de l’informe. El
nombre de titulars concernits s’estima de
l’ordre de 5 per any d’acord amb dades
històriques (2015).
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Finalment, en el cas de requerir-se l’informe, no suposa una despesa important ja
que, en tal cas, no es requereix una Anàlisi Quantitativa de Risc sinó la presentació
d’unes dades bàsiques. Es recorre a una
delimitació de les zones de risc mitjançant
unes franges de seguretat exclusivament.
En conseqüència, tampoc cal apreciar
impacte respecte de la situació actual ja
que la pràctica existia i el nombre d’establiments en aquesta situació es reduït.

3.3 Estimació dels impactes pels
municipis Seveso i veïns
D’entrada convé donar unes xifres
que permeten emmarcar la situació.
Catalunya compta en l’actualitat 948
municipis. El nombre de municipis Seveso
és 80, el que representa el 8,4 % del
total. El nombre municipis veïns és de 26
si es considera l’afectació per la franja de
seguretat o 12 si es considera l’afectació
pel risc individual, el que representa
un 2,7 % i 1,3 %, respectivament, del
nombre total de municipis. En les Taules
annexes 1 i 2 es descriu la distribució
territorial d’aquests municipis.
En la figura 7 també s’assenyala la distribució dels 92 municipis AG situats en un
radi de 1.500 m respecte dels centroides
d’un establiment AG.
En conclusió, són poc nombrosos els municipis afectats pel decret. S’analitzen els
possibles impactes en els apartats que segueixen.
En quant a les afectacions associades a
la implantació de nous establiments AG
en un municipi, el decret no introdueix
cap canvi respecte del procediment regulat actualment pel decret 174/2001. En
tot cas reforça la necessitat per part de
l’ajuntament d’assegurar que el projecte

és compatible amb el planejament vigent
en la fase de concessió de l’informe urbanístic, tenint en compte les zones d’afectació comunicades pel DEMC. L’ajuntament ha d’assumir el manteniment en el
temps del d’aquest planejament mentre
duri l’activitat. En cas d’incompatibilitat, s’ha de valorar l’interès general i les
eventuals càrregues econòmiques derivades les afectacions a tercers.

Demarcació
territorial

Nombre de municipis AG
AMB ALMENYS UN
AMB ALMENYS UN
ESTABLIMENT DE
ESTABLIMENT DE
NIVELL SUPERIOR
NIVELL INFERIOR
Barcelona
27
34
Girona
2
3
Lleida
3
8
Tarragona
7
6
Terres
de
3
1
l’Ebre
TOTAL
42
52

52
5
11
8
4
80

* Un ajuntament pot tenir més d’un establiment AG en el seu territori
i computar en les columnes 2 i 3, raó per la qual no coincideixen els
totals.
Taula 1. Distribució dels municipis AG de Catalunya. Proposta de memòria d’impacte del
Decret AG de març de 2016.
Font: DEMC elaboració pròpia

Demarcació NOMBRE DE MUNICIPIS NO
territorial AG INCLOSOS DINS DE LA
FRANJA DE SEGURETAT
D’UN ESTABLIMENT AG
Barcelona
20
Girona
2
Lleida
2
Tarragona
2
Terres de
l’Ebre
TOTAL
26

NOMBRE DE MUNICIPIS NO
AG INCLOSOS DINS DE LA
CORBA DEL RISC LÍMIT D’UN
ESTABLIMENT AG
8
2
2
12

Taula 2. Distribució dels municipis no AG de Catalunya. Proposta de memòria d’impacte
del Decret AG de març de 2016.
Font: DEMC elaboració pròpia
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En relació amb les modificacions en el
planejament, a iniciativa dels ajuntaments, es mostren, en les gràfiques 2 a
5, algunes dades que permeten avaluar
l’evolució i el volum de consultes generades. Es posa de manifest un augment en
el nombre de peticions degut a la divulgació de les obligacions de la Directiva.
Tanmateix, cal tenir en compte que una
part de les consultes prové d’ajuntaments
que no tenen establiments Seveso i tampoc en són veïns. A mesura que s’adeqüin
els planejaments es probable que aquestes peticions vagin disminuint.

Figura 7. Plànol de delimitació dels municipis situats en un
radi de 1.500 m des dels centroïdes dels establiments AG
(aplicatiu SIGRAG).
Font: DEMC, elaboració pròpia. Aplicatiu
SIGRAG

Per últim, les situacions més conflictives
són aquelles associades als municipis que
es troben amb una situació sobrevinguda
per causa d’un establiment que passa a
ser afectat per la Directiva per causa externa. Ja s’ha mencionat, anteriorment,
que la entrada en vigor de la Directiva
ha suposat 6 establiments nous que representen 2 nous municipis AG. El Decret
proposa un tractament d’aquests escassos
casos i dels que puguin aparèixer en el
futur, similar al procés de regularització.

Gràfica 2.Evolució del nombre d’informes de la SDGSI a ajuntaments per canvis de planejaments. Demarcació de Barcelona.
Font: DEMC, elaboració pròpia.
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Gràfica 3. Evolució del nombre d’informes de compatibiltat urbanística de la SDGSI (article 60.4 i 60.5 LPCA). Demarcació de
Barcelona.
Font: DEMC, elaboració pròpia.

Gràfica 4. Evolució del nombre d’informes AG de la SDGSI a la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
Font: DEMC, elaboració pròpia.

Gràfica 5. Evolució del nombre d’informes AG previs a les reunions de les Comissions d’Urbanisme. Demarcació de Barcelona
Font: DEMC, elaboració pròpia.

3.4 Estimació dels impactes del
procés de regularització.
El Decret preveu que el DEMC comuniqui
als ajuntaments Seveso o veïns les zones
de risc que imposen els establiments AG
implantats en els seus límits geogràfics
o a proximitat. Amb aquesta informació
els ajuntaments han de revisar els usos
futurs permesos en aquestes zones. Es
pretén impedir la implantació de nous
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elements molt vulnerables o vulnerables, projectats o projectables, encara
que puguin ser admesos pel planejament
urbanístic. Aquesta forma de regulació
no arriba a la imposició de la revisió del
planejament urbanístic municipal. Es la
contemplada, a tall d’exemple, i en relació amb el risc d’inundació, en la darrera
modificació de desembre 2016 del RD
849/1986 pel que s’aprova el Reglament
del Domini Públic Hidràulic. Cal considerar, a diferència d’aquest tipus de risc
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natural, que l’ocupació del sòl per un establiment industrial pot ésser més curta
en el temps.

les àrees de prohibició de la implantació
d’elements molt vulnerables o vulnerables en l’entorn dels establiments AG, en
concret: la delimitació dels recintes dels
establiments AG, les franges de seguretat
i la corba de risc individual 10-6/any associades a cadascun d’ells.

Pel que fa a les actuacions pels elements
molt vulnerables i vulnerables existents,
s’inicia un procediment esglaonat per intentar la seva adequació als criteris establerts, bé sigui per reducció del risc per
part del titular de l’establiment, bé sigui
per altres actuacions externes. Aquesta
fase és la que pot comportar càrregues
econòmiques, raó per la qual esdevé necessari determinar amb més detall el volum d’establiments que puguin incomplir
els criteris del Decret.

En la taula 3 és descriu aquest abast
territorial per demarcació. Es pot
constatar que resulta ser menor del 0,5%
de la superfície de Catalunya.
A continuació, l’estudi comparava el
territori així delimitat amb el mapa
territorial i urbanístic disponible en el
moment de la seva realització amb la
classificació del sòl (sòl urbà consolidat o
no consolidat, sòl urbanitzable delimitat
o no delimitat i sòl no urbanitzable) i les
qualificacions associades (nucli antic,
urbà tradicional, etc.)

3.4.1 Descripció de l’estudi base i
resultats.
Al març de 2015, la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge
de la Direcció General d’Ordenació del
Territori del Departament de Territori i
Sostenibilitat va realitzar, a petició del
DEMC, un estudi de l’impacte de les afectacions urbanístiques associades als establiments AG. L’estudi es fonamentava en

Demarcació
territorial
Alt Pirineu
Terres de l’Ebre
Terres de Ponent
Comarques
Gironines
Camp de Tarragona
Comarques centrals
Metropolità
de
Barcelona
TOTAL

Els resultats de l’estudi queden agrupats
en les taules 4 i 5 pel que fa a la classificació del sòl i les seves qualificacions.
S’indica la distribució percentual de cadascuna de les categories pels àmbits de

NOMBRE DE
MUNICIPIS
AG
2
4
4

NOMBRE
D’ESTABLIMENTS
AG
2
4
4

HECTARES GLOBALS
D’AFECTACIÓ
(HA)
114
337
95

10

7

245

0,07

12
13

38
12

1.553
542

0,49
0,20

59

86

7.012

1,96

104

153

9.902

0,29

% SOBRE EL
TOTAL
0,02
0,10
0,02

Taula 3. Superfície de Catalunya afectada per les limitacions urbanístiques associades als establiments AG (recinte, franja de
seguretat i risc)
Font: Estudi DTIS març 2015.
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les franges de seguretat, l’isorisc llindar i
els recintes dels establiments respecte de
la superfície total afectada.
En quant a establiments, l’estudi proporciona els resultats ressenyats en les taules 6 i 7.
3.4.2 Conclusions
El treball anteriorment comentat té en
compte com criteri de vulnerabilitat el
planejament vigent, el que constitueix
una aproximació, ja que caldria disposar dels usos concrets previstos en cada
POUM. Per altra banda, cal tenir en
compte que en el moment de l’estudi no
es disposava del 100% de les AQR, factor que podria alterar els resultats. Tanmateix, l’experiència demostra que, en
la majoria dels casos, el risc individual
queda cenyit a l’abast de les franges, raó
per la qual es preveu un efecte reduït
que es pot compensar amb un altre fac-

QUALIFICACIONS
Sòl urbà activitat econòmica
Sòl urbà residencial
Sistemes d’equipaments
Sistemes d’espai lliures
Sòl urbanitzable desenvolupament residencial
Sòl urbanitzable desenvolupament econòmic
Sòl urbanitzable de desenvolupament mixt
Sòl urbanitzable no delimitat
Altres qualificacions
Altres sistemes
Sòl no urbanitzable (sense sistemes)
TOTAL

CLASSIFICACIÓ
DEL SÒL
Sòl urbà consolidat
Sòl urbà no
consolidat
Sòl urbanitzable
delimitat
Sòl urbanitzable no
delimitat
Sòl no urbanitzable
TOTAL

FRANJA DE
SEGURETAT
(%)
51,24

ISORISC
LLINDAR
(%)
25,36

80,24

0,97

2,96

1,46

14,18

10,11

12,44

1,56

0,60

0,15

32,05
100,00

60,98
100,00

5,72
100,00

Taula 4. Distribució percentual en classificacions del sòl per àmbit dels espais associats
als establiments AG.
Font: Estudi DTIS març 2015

FRANJA DE
SEGURETAT
(%)
33,09
1,31
1,83
5,73
0,21
11,28
0,15
0,80
0,29
24,37
20,95
100,00

ISORISC
LLINDAR
(%)
14,41
4,33
1,28
3,29
2,67
5,63
0,05
0,58
0,18
12,89
54,68
100,00

Taula 5. Distribució en qualificacions per àmbit dels espais associats als establiments AG.
Font: Estudi DTIS març 2015.
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RECINTE
(%)

RECINTE
(%)
67,75
0,00
0,39
0,44
0,00
12,17
0,00
0,01
0,08
17,21
1,94
100,00
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DEMARCACIÓ
GEOGRÀFICA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
TOTAL

NOMBRE D’ESTABLIMENTS AMB LA FRANJA DE SEGURETAT:
EN SÒL RESIDENCIAL
EN SÒL URBANITZABLE
SÒL RESIDENCIAL
URBÀ
RESIDENCIAL
URBANITZABLE MIXT
23 (ajuntaments AG: 20)
10
2
1
1
1
27
10
1

(1) El nombre total d’establiments afectats pels tres casos i amb totes les demarcacions és de 30.
(2) El nombre d’ajuntaments conjunt implicat pels tres casos i amb totes les demarcacions és de 24.
(3) L’afectació pot ser parcial. La màxima per un establiment, en quant a superfície, és 15 Ha i la mitjana de 2,5 Ha.
(4) L’afectació conjunta suma 82,3 HA.
Taula 6. Nombre d’establiments AG amb sòl residencial urbà, urbanitzable residencial o urbanitzable mixt dins de la franja de seguretat.
Font: Estudi DTIS març 2015.

DEMARCACIÓ
GEOGRÀFICA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
TOTAL

NOMBRE D’ESTABLIMENTS AMB LA CORBA D’ISORISC ADMISSIBLE:
EN SÒL RESIDENCIAL
EN SÒL URBANITZABLE
SÒL RESIDENCIAL
URBÀ
RESIDENCIAL
URBANITZABLE MIXT
11
3
1
1
1
11
3
2

(1) El nombre total d’establiments afectats pels tres casos i amb totes les demarcacions és de 14.
(2) El nombre d’ajuntaments conjunt implicat pels tres casos i amb totes les demarcacions és de 11.
(3) L’afectació màxima per un establiment, en quant a superfície, és 205,29 Ha i la mitjana de 23,36 Ha.
(4) L’afectació conjunta suma 400,7 Ha
(5) El nombre d’ajuntaments que apareixen simultàniament en les relacions de les taules 6 i 7 anteriors és 25. Pel que
fa a establiments són 31.
Taula 7. Nombre d’establiments AG amb sòl residencial urbà, urbanitzable residencial o urbanitzable mixt dins de la corba de l’isorisc
admissible.
Font: Estudi DTIS març 2015.
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tor d’efecte oposat: les franges que fixa el
Decret han estat reduïdes respecte de les
emprades com referència en l’estudi.
Tot i així, a la vista dels resultats obtinguts en l’estudi del Departament de Territori i Sostenibilitat, es poden apuntar
algunes conclusions:
• Globalment, l’àmbit territorial total
afectat no arriba al 0,5 % de la superfície de Catalunya.
• Resulten ser 31 establiments AG que
podrien incomplir els criteris fixats pel
decret el que suposaria de l’ordre del
19 % de tots els establiments AG de
Catalunya i representaria uns 25 ajuntaments (2,6 % del total).
• Pel que fa a distribució territorial,
aquests establiments es concentren en
la demarcació de Barcelona amb tan
sols 5 establiments en la resta del territori.
• Són els titulars d’aquests 31 establiments els que es poden veure gravats
econòmicament pel decret ja que en
primera instància han de trobar solucions per minimitzar el risc.
• L’estimació d’aquest cost no és factible ja que depèn de les circumstàncies
concretes de cada establiment. Ara bé,
cal tenir en compte que la minimització del risc quedarà supeditada a la
viabilitat econòmica de les eventuals
inversions. A més, es tracta d’un procés que es pot esglaonar en el temps en
fins a 5 anys i, fins i tot, pot donar lloc
al manteniment de la situació existent,
si no existeix alternativa racional.
En definitiva, es pot concloure que l’impacte econòmic del procés de regularització serà de poca transcendència, tant
pel que fa al nombre d’establiments afectats com per la flexibilitat del procés.
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3.5 Estimació de l’impacte normatiu
La publicació del Decret generarà una
clarificació normativa ja que integra en
un sol text les instruccions tècniques que
s’han anat publicant i aplicant des del
2002. Així, es deixen sense aplicació 6
instruccions i quedaran molt succintes
unes 3 més per a cobrir aspectes administratius puntuals.
Addicionalment, la proposta de Decret
ha fusionat en un sol text l’adaptació
a Catalunya de la Directiva 2012/18/
UE i el desenvolupament de l’article 13
d’aquesta Directiva dedicat a la planificació urbanística a proximitat dels establiments AG, evitant, d’aquesta forma, la
publicació de dos normes que haurien fet
més complex el procés d’aprovació i que
dona major congruència i cohesió al tractament global dels establiments AG.
El Decret cobreix també, en matèria de
planejament a proximitat dels establiments AG, els informes de dos Departaments de la Generalitat de Catalunya,
Empresa i Coneixement i Interior, amb la
finalitat d’evitar duplicitats.
Per últim, cal destacar que la substitució de les instruccions per una norma de
rang reglamentari confereix al model un
valor jurídic de major entitat, totalment
necessari en el context urbanístic.

La publicació del Decret
generarà una clarificació
normativa ja que integra en
un sol text les instruccions
tècniques que s’han anat
publicant i aplicant des del 2002
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4. CONCLUSIONS
En la primera part d’aquesta ponència
s’ha descrit en el projecte de decret que
pretén regular els establiments afectats per la normativa d’accidents greus
i la seva implantació en el territori de
Catalunya. Ja s’ha iniciat la tramitació
d’aquesta decret mitjançant la fase prèvia d’informació pública per avaluar la
conveniència de l’elaboració i aprovació
d’aquesta disposició de caràcter general.
Si bé el contingut es pot veure modificat
durant la fase de tramitació, s’ha cregut
convenient exposar-ne el punt de partida. En la segona part de la ponència
s’han detallat els possibles impactes per
als destinataris finals: els titulars dels establiments i els ajuntaments afectats. A
mode de conclusió, es poden subratllar
els següents aspectes:
• La part del Decret que fa referència a la
transposició de la Directiva 2012/18/UE
no presenta gaires novetats respecte del
text del decret 174/2001 que es deroga,
en consonància amb el fet que l’objectiu
principal de la Directiva era l’adaptació
de l’annex I de les substàncies al sistema
de classificació de substancies previst en
el RE 1272/2008, sense voluntat d’ampliar l’àmbit d’afectació.
• La part més innovadora del projecte de Decret radica en la transposició
de l’article 13 de la Directiva relatiu a
la planificació del territori als voltants
dels establiments afectats.
• Aquesta matèria resulta complexa
perquè abasta sovint interessos contraposats i requereix del consens de la
societat pel que fa al llindar de risc que
està disposada a acceptar.
• Tanmateix, s’ha de destacar que la
proposta de Decret ha estat llargament
madurada ja que incorpora els procedi-

ments que s’han anat aplicant des del
2007, incloent-hi l’experiència adquirida en aquesta dècada.
• Per altra banda, la proposta de Decret és esperada pels implicats perquè
ha de donar més seguretat jurídica,
clarificar competències i evitar duplicitats.
• Pel que fa als impactes més negatius
previstos, s’espera que siguin reduïts.
• Es considera que el model proposat
compleix amb les exigències europees
en quant a: consistència (mateix tractament de situacions semblants), proporcionalitat (en relació amb el nivell
de risc) i transparència (del procés de
decisió).
• La seva aplicació requerirà realisme
i sentit comú així com la col·laboració
estreta entre totes les administracions
implicades i els titulars d’establiments,
en particular, pel procés de regularització.
• Per últim, cal evitar que les situacions
existents que no compleixin amb els
criteris adoptats es puguin deteriorar
i garantir que els mecanismes previstos per les noves implantacions siguin
efectius per la prevenció i protecció de
les persones front al risc químic associat a aquests establiments.
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L’ORDENACIÓ TERRITORIAL I
L’URBANISME EN RELACIÓ A LA
IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DELS
ESTABLIMENTS SUBJECTES A LA
LEGISLACIÓ DE RISCOS INHERENTS
ALS ACCIDENTS GREUS EN ELS
QUE INTERVINGUIN SUBSTÀNCIES
PERILLOSES
Lluís Laguna
1. INTRODUCCIÓ
Em permetran que iniciï aquesta exposició sobre la implantació territorial dels
establiments subjectes a la Directiva
2012/18/UE del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de juliol de
2012, relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses i per la
qual es modifica i ulteriorment es deroga
la Directiva 96/82/CE, coneguda com a
Directiva Seveso, amb unes consideracions prèvies.
Voldria esmentar que atenent que la
meva intervenció estarà bàsicament centrada en la implantació territorial dels
establiments subjectes a la Directiva
2012/18UE i a la legislació d’accidents
greus que desenvolupa aquesta Directiva

(d’ara en endavant, establiments Seveso)
i a partir de l’experiència i la col·laboració en diferents àmbits amb la Subdirecció General de Seguretat Industrial, una
part important de la meva intervenció
se centrarà en l’exposició dels aspectes
més rellevants de la legislació en matèria
d’ordenació del territori i l’urbanisme
que tenen una incidència en l’entorn dels
establiments Seveso, sense pretendre
en cap cas establir un posicionament o
unes conclusions en un tema transversal
i complex com aquest.
Aquesta informació urbanística, bàsica
però extensa, que segurament pot resultar feixuga, pot ajudar a comprendre la
complexitat del tema que ens ocupa en
el marc de l’ordenació territorial dels establiments Seveso en una Jornada que,
per la seva durada i per l’amplitud dels
temes que s’hi desenvoluparan, no pot
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aprofundir en cada una d’aquestes matèries. Amb tot, és possible que els aspectes més tècnics de l’ordenació territorial i
l’urbanisme sigui prou coneguda per part
dels professionals que hagin intervingut
en l’àmbit de l’urbanisme.
Per altra part, atenent al major coneixement i experiència de l’ordenació territorial en els riscos per inundacions que
de forma progressiva ja s’han vingut incorporant en els diferents instruments de
planejament, he considerat convenient,
en el moment de donar una visió gràfica
de les diferents figures de planejament
territorial i urbanístic, incorporar alguns
exemples reals amb figures de planejament amb les respectives zones subjectes
als diferents graus de riscos per inundacions que tot i les diferències amb la matèria que ens ocupa gràficament resulten
prou eloqüents.
Amb tot, a requeriment de la Subdirecció
General de Seguretat Industrial, la Sudirecció General d’Estratègies Territorials i
Coneixement he confeccionat un primer
document l’Anàlisi de les afectacions de
les indústries Seveso II realitzat per l’Observatori del Territori de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, que ha contribuït a disposar d’unes
dades preliminars sobre la possible incidència territorial dels establiments Seveso existents, i que ha servit per iniciar els
treballs de l’Avantprojecte del Decret pel
qual es regularan els establiments amb
risc d’accidents greus i la seva implantació urbanística al territori.

A Catalunya en aquest moment
disposem d’un sistema
d’ordenació territorial complex.
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2. MARC LEGAL
a) En matèria d’ordenació del territori i
urbanisme:
-Llei 23/1983, de 21 de novembre, de
política territorial
-Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost (TRLU)
b) En matèria d’accidents greus
- La Directiva 2012/18/UE del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 4 de juliol de 2012, relativa al control dels riscos inherents als accidents
greus en els que intervinguin substàncies perilloses i per la que es modifica i ulteriorment deroga la Directiva
96/82/CE. (Directiva Seveso)
-Llei 9/2014, de 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i el sproductes.
-El Real Decreto 840/2015, de 21 de setiembre, por el que se aprueban medidas
de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.
c) Normativa ambiental:
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el
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Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y
otros reglamentos en materia de gestión
de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de
aguas residuales.

3. L’ORDENACIÓ TERRITORIAL
I L’URBANISME EN FRONT
DELS RISCOS NATURALS I
TECNOLÒGICS
El considerant 18 de la Directiva
2012/18/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 4 de juliol de 2012 (en endavant Directiva Seveso) ens serveix per
centrar el motiu de la meva exposició:
“Para proporcionar una mayor protección a las zonas habitadas, a las zonas
frecuentadas por el público y al medio
ambiente, incluidas las zonas naturales de interés o sensibilidad especial, es
necesario que las políticas de ordenación territorial u otras políticas pertinentes aplicadas en los Estados miembros garanticen distancias adecuadas
entre dichas zonas y los establecimientos que presenten tales peligros y, en
el caso de establecimientos existentes,
que apliquen, en caso necesario, medidas técnicas complementarias a fin
de mantener en un nivel aceptable los
riesgos para las personas o para el medio ambiente. La toma de decisiones
debe estar basada en una información
suficiente sobre los riesgos y en el dictamen técnico sobre los mismos.(...)”
Per tant, es considera la necessitat que
l’ordenació del territori i els instruments
urbanístics dels diferents estats membres
estableixin, tal i com es determina en l’article 13 de la Directiva Seveso, distàncies
adequades entre establiments i els usos
vulnerables i molt vulnerables que la mateixa Directiva Seveso i la legislació que

la desenvolupen consideren com a vulnerables o molt vulnerables. Mentre que en
els supòsits dels establiments existents es
considera la necessitat de l’aplicació de
mesures tècniques complementàries, mesures tècniques que es remeten a l’article
5 de la mateixa Directiva.
A Catalunya en aquest moment disposem
d’un sistema d’ordenació territorial
complex. Per una part s’ha de considerar
la Llei 23/1983, de 21 de novembre,
de política territorial (en endavant
LPT), que regula entre altres aspectes
les directrius d’ordenació del territori
català i les accions administratives amb
incidència territorial a Catalunya, per
tal de corregir els desequilibris que s’hi
produeixen i assolir un benestar més
gran de la població.
Aquestes mesures d’acció territorial s’han
de dur a la pràctica d’acord amb els diversos instruments de planificació que
desenvolupa l’esmentada Llei, entre els
quals voldria destacar, als efectes que
posteriorment exposaré, els plans territorials sectorials previstos en l’article 18.
En segon lloc hem de considerar el Text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en
endavant TRLU), amb les diferents adaptacions que s’han vingut produint de forma continuada i que defineix l’urbanisme
com la funció pública que abasta l’ordenació, la transformació, la conservació i
el control de l’ús del sòl, del subsòl i del
vol, llur urbanització i llur edificació, i la
regulació de l’ús, de la conservació i de la
rehabilitació de les obres, els edificis i les
instal·lacions.
Aquesta activitat urbanística comprèn un
ampli conjunt de funcions (article 1.2. del
TRLU), però als efectes que ens interessen
en aquesta exposició, ens centraren en la
vinculació territorial que comporta el risc
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d’accidents en l’entorn immediat dels establiments subjectes a l’esmentada Directiva 2012/18, i, per tant, cal destacar:
a) El règim urbanístic del sòl amb les
diferents tipologies de sòl urbà, de sòl
urbanitzable i de sòl no urbanitzable,
així mateix el règim dels sistemes urbanístics generals i locals. Aquest règim, entre d’altres aspectes determina
el contingut del dret de la propietat del
sòl, amb els drets i els deures dels propietaris i les diferents qualificacions
d’aquest sòl que determinarà el règim
dels usos permesos, compatibles i prohibits.

impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, determina que:

b) El planejament urbanístic, amb
les diferents modalitats d’ordenació.
Plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística territorial o les
normes de planejament urbanístic, i
els plans derivats com els plans parcials, plans especials i plans de millora
urbana, que determinen entre d’altres
aspectes el règim del sòl, la classificació, la qualificació i els seus usos.

Amb anterioritat a l’esmentada modificació l’article 9.2 determinava:

La prevenció dels riscos naturals i tecnològics en l’urbanisme la trobem regulada en l’article 9 del TRLU, referent a les
directrius per al planejament urbanístic,
en el qual es determina que les administracions amb competències en matèria
urbanística han de vetllar perquè les
determinacions i l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les
persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i
de preservació enfront dels riscs naturals
i tecnològics.
De forma més precisa i específica l’apartat segon d’aquest article, que per cert
ha estat modificat recentment per la Llei
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic i de creació i regulació dels
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“en els terrenys situats en zones de
risc d’inundació o d’altres riscos quan,
d’acord amb la legislació sectorial
(que en aquest cas seria la legislació
en matèria d’accidents greus), puguin
produir-se danys a les persones o béns,
regeixen les limitacions d’ús del sòl
que estableix la dita legislació”.

“...està prohibit urbanitzar i edificar
en zones inundables i en altres zones
de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres
vinculades a la protecció i la prevenció
del risc.”
Com es pot observar s’ha passat d’una
prohibició quasi absoluta d’urbanitzar i
edificar en zones de risc a les limitacions
d’usos del sòl que determini la legislació sectorial en matèries de riscos: inundacions, accidents greus, sísmics, etc.
D’aquí la importància del nou decret que
regularà els establiments amb risc d’accidents greus
Aquesta modificació, en part, s’ha produït pel fet que en matèria dels riscos derivats de la inundació que afecten a l’ordenació del territori i a l’urbanisme es va
aprovar al Real Decreto 638/2016, de 9
de diciembre, por el que se modifica el Re-

La prevenció dels riscos naturals
i tecnològics en l’urbanisme la
trobem regulada en l’article 9 del
TRLU
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glamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros
reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos,
reservas hidrológicas y vertidos de aguas
residuales. Aquest Real decret en molts
aspectes entrava en contradicció amb
l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol, que havia desenvolupat
els aspectes urbanístics dels riscos en les
zones inundables, i que en conseqüència
es va derogar.
Per altra part l’actual article 9, preveu que:
“...en el cas que la legislació sectorial
no reguli les limitacions d’ús, no es pot
admetre en les zones de risc greu dur
a terme actuacions de nova urbanització, ni incrementar l’edificabilitat o la
intensitat de l’ús previstes pel planejament en sòl urbà, ni edificar en els terrenys situats en sòl no urbanitzable,
llevat que es tracti d’una actuació urbanística que inclogui entre les obres
d’urbanització les infraestructures o
altres mesures que l’administració sectorial consideri necessàries.”
Finalment aquesta modificació addiciona
un apartat 2 bis. En el qual s’especifica
que:

Després d’un llarg i ampli
procés de treballs de
participació previs, s’ha iniciat
la tramitació administrativa
de l’avantprojecte de Llei del
territori

“El planejament urbanístic no pot establir determinacions que contravinguin o dificultin l’execució dels plans
sectorials que gestionin els riscos, i, en
particular, ha d’adaptar-ne les determinacions al que estableixin aquests
plans amb relació a les edificacions i
els usos preexistents.”
Com veurem posteriorment, en el moment d’exposar les actuacions en relació
als elements vulnerables i molt vulnerables existents, s’hauria de considerar
l’opció de desenvolupar plans sectorials
per tal de determinar la gestió dels risc.
En l’actualitat, després d’un llarg i ampli
procés de treballs de participació previs,
s’ha iniciat la tramitació administrativa
l’avantprojecte de Llei del territori,
avantprojecte que planteja una reforma
profunda de l’actual legislació d’ordenació
territorial, urbanística, i d’ordenació
del paisatge, i que vol respondre a la
necessitat de disposar d’un nou model
per tal de remuntar la situació social
i econòmica relacionada directament
amb les necessitats de la població en
matèria d’accés a un habitatge digne
i adequat. Així mateix, vol incidir al
desenvolupament de l’activitat productiva
o dels serveis públics que es precisen, i
per altra part, respondre a les condicions
que van agreujar els efectes de la crisi
econòmica que encara perduren, amb
la consciència clara que la bona marxa
del sector immobiliari és tributària de la
bona marxa de l’economia productiva, la
qual aporta valor afegit en la creació i
subministrament de productes i serveis, i
no a la inversa.
En l’article 29 aquest avantprojecte, on
es desenvolupen les directrius generals
per a la planificació, regula de forma
similar a l’actual article 9, les limitacions
als terrenys situats en zones de risc,
adaptant però, les vigents classificacions
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del sòl als nous règims d’assentaments
urbans i d’espais oberts que estableix
l’avantprojecte de Llei.

4. CONCEPTES D’ORDENACIÓ
TERRITORIAL I URBANISME AMB
INCIDÈNCIA EN L’ENTORN DELS
ESTABLIMENTS SEVESO.
4.1. Els règims urbanístics del sòl
Un primer aspecte que cal considerar en
el moment de valorar l’ordenació territorial de l’entorn dels establiments Seveso
són els diferents règims urbanístics del
sòl, que, entre d’altres aspectes, determinen el contingut del dret de la propietat
del sòl, amb els drets i els deures dels
propietaris i les diferents qualificacions
d’aquest sòl que determinarà el règim
dels usos permesos, compatibles i prohibits.
4.1.1. El sòl urbà
El sòl urbà pot ser consolidat o no
consolidat segons les situació fàctica dels
terrenys.
4.1.1.a) Sòl urbà consolidat

Constitueixen el sòl urbà consolidat:
Primer: Els terrenys que tenen la condició de solar, d’acord amb l’article 27.1 i
29 del TRLU, per disposar de tots els ser-

Els diferents règims
urbanístics del sòl, entre
d’altres aspectes, determinen
el contingut del dret de
propietat del sòl, amb els drets
i deures dels propietaris del sòl
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veis urbanístics en haver completat tot el
procés urbanístic: han materialitzat la reparcel·lació dels solars, les cessions dels
sistemes generals o locals i dels sòls de
cessió amb aprofitament a l’Administració, la urbanització, i en el seu cas l’edificació. Aquests propietaris han patrimonialitzat els drets urbanístics.
Els serveis urbanístics bàsics són:
- La xarxa viària que tingui un nivell de
consolidació suficient per permetre la
connectivitat amb la trama viària bàsica
municipal.
- Les xarxes d’abastament d’aigua i de
sanejament.
- El subministrament d’energia elèctrica.
Aquests serveis urbanístics (articles 27.1
i 29.a. del TRLU) han de tenir les característiques adequades per a l’ús del sòl
previst pel planejament urbanístic que el
classifica.
Per altra part aquests terrenys han de limitar amb una via que disposi d’enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants;
han de tenir assenyalades alineacions i
rasants, si el planejament urbanístic les
defineix; i han de ser susceptibles de
llicència immediata perquè no han estat
inclosos en un sector subjecte a un pla
de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.
Segon: Els terrenys als quals només
manca, per assolir la condició de solar,
assenyalar les alineacions o les rasants, o
bé, completar o acabar la urbanització en
els termes assenyalats per l’article 29.a.
del TRLU, tant si han estat inclosos amb
aquesta finalitat en un polígon d’actuació
urbanística o en sector subjecte a un
pla de millora urbana, com si no hi han
estat inclosos. Aquests propietaris han
patrimonialitzat els drets urbanístics,
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tot i que estan subjectes a completar
les determinacions o mancances que
corresponguin.
4.1.1.b) Sòl urbà no consolidat

Constitueixen el sòl urbà no consolidat:
El sòl urbà que tot i disposar de serveis
urbanístics no compleix les condicions
dels articles 27.1 i 29.a. del TRLU.
El sòl urbà consolidat pot esdevenir no
consolidat quan el planejament urbanístic
general el sotmet a actuacions de transformació urbanística incorporant-lo en
sectors subjectes a un pla de millora urbana o en polígons d’actuació urbanística,
o quan deixa de complir les condicions de
les lletres b i d de l’article 29 com a conseqüència de la nova ordenació.
Aquests propietaris han patrimonialitzat
parcialment els drets urbanístics, però
resten pendents per a la seva consolidació la transformació urbanística dels
sector, que amb caràcter general estarà
subjecte a l’aprovació i execució d’un pla
de millora urbana.
4.1.2. El sòl no urbanitzable
Constitueixen el sòl no urbanitzable:
a) Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar com
a no urbanitzables per raó dels factors
següents, entre d’altres:
Primer. Un règim especial de protecció,
aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial, que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de
la necessitat o la conveniència d’evitar
la transformació dels terrenys per protegir-ne l’interès connector, natural, agrari,
paisatgístic, forestal o d’un altre tipus.
Segon. Les determinacions dels plans directors, d’acord amb el que estableix l’article 56.

Tercer. La subjecció dels terrenys a limitacions o servituds per a la protecció del
domini públic.
b) Els terrenys que el pla d’ordenació urbanística municipal considera necessari
classificar com a sòl no urbanitzable per
raó de:
Primer. La concurrència dels valors considerats per la legislació aplicable en matèria de sòl.
Segon. L’objectiu de garantir la utilització
racional del territori i la qualitat de vida,
d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible o d’altres criteris objectius establerts pel planejament
territorial o urbanístic.
Tercer. El valor agrícola dels terrenys inclosos en indicacions geogràfiques protegides o denominacions d’origen.
c) Els terrenys reservats per a sistemes
urbanístics generals no inclosos en sòl
urbà ni en sòl urbanitzable.
Els titulars del sòl no urbanitzable tenen
el dret d’ús, de gaudi i de disposició de
llurs propietats, d’acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota
els imperatius derivats del principi d’utilització racional dels recursos naturals
i dins els límits establerts per aquesta
Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que
sigui aplicable a l’exercici de les facultats
de disposició d’aquesta classe de sòl.
4.1.3. El sòl urbanitzable
Constitueixen el sòl urbanitzable
els terrenys que, d’acord amb el que
estableix el TRLU, i que el pla d’ordenació
urbanística municipal corresponent
considera necessaris i adequats per a
garantir el creixement de la població i de
l’activitat econòmica, i els terrenys que
els plans directors urbanístics delimiten
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com a àrees residencials estratègiques o
com a sectors d’interès supramunicipal
dins d’aquesta classe de sòl.
Els plans d’ordenació urbanística municipal poden distingir entre sòl urbanitzable
delimitat i sòl urbanitzable no delimitat.
Per a la transformació urbanística d’un
sector de sòl urbanitzable delimitat, en
caràcter general, cal la formulació, la tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla
parcial urbanístic.
Si es tracta de sòl urbanitzable no delimitat, el pla parcial urbanístic ha d’ésser
de delimitació, s’ha d’haver aprovat definitivament i ha d’acreditar que l’actuació
sigui coherent amb els paràmetres determinats, d’acord amb les determinacions
del TRLU i pel pla d’ordenació urbanística municipal corresponent.
Els titulars d’aquest sòl tenen unes expectatives urbanístiques amb uns drets i
deures per promoure la seva transformació amb la tramitació de planejament derivat corresponent, la gestió urbanística
i l’execució de les obres i en els seu cas

	
  Figura 1. Estructura dels plans territorials

l’edificació en uns determinats terminis
establerts en el planejament urbanístic
general (articles 52 i 115 del TRLU).
4.1.4. Els sistemes urbanístics
generals i locals
Integren els sistemes urbanístics generals
els terrenys que el planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per
als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de servei és d’abast municipal o superior. Els
sistemes urbanístics generals configuren
l’estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà.
Integren els sistemes urbanístics locals
els terrenys que el planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per
als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur nivell de servei
és un àmbit d’actuació de sòl urbà o de
sòl urbanitzable o el conjunt de sòl urbà
d’un municipi, d’acord amb el que estableixin, en aquest darrer cas, el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística municipal.

Font: Frederic Ximeno. Avaluació Ambiental Estratègica Conferència al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports (26.03.2008)
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4.2. Els plans d’ordenació territorial
i els plans urbanístics

ments d’interès general i indica àrees del
territori en les quals cal promoure usos
específics (article 5 de la Llei 23/1983).

Un segon aspecte que incideix en l’entorn
dels establiments Seveso és la planificació territorial i urbanística que afecta el
seu àmbit territorial i que determinen
entre d’altres aspectes el règim del sòl,
la classificació, la qualificació i els seus
usos. Aquest planejament es diferencia
entre el planejament territorial i el planejament urbanístic.

Aquest PTG va ser aprovat per la Llei
1/1995, de 16 de març. El Pla territorial
general fixa els continguts dels PTP. L’article 7 incorpora previsions pel que fa a la
planificació hidrològica.

4.2.1. Planejament territorial
La planificació territorial desenvolupa les
polítiques territorials de tot l’àmbit territorial català i mitjançant el plans parcials
en què es divideix el país i està ordenada
jeràrquicament de conformitat amb Llei
23/1983, de 21 de novembre, de política
territorial. Es pot visualitzar aquesta jerarquia a la figura 1.
4.2.1.a) Planejament Territorial General

El Pla territorial general inclou entre d’altres extrems la determinació dels espais i
dels elements naturals que cal conservar
per raó d’interès general referida a tot
el territori, preveu l’emplaçament de les
grans infraestructures de comunicacions,
sanejament, energètiques i d’equipa-

Un aspecte que incideix en
l’entorn dels establiments
Seveso és la planificació
territorial i urbanística que
afecta el seu àmbit territorial
i que determinen entre d’altres
aspectes el règim del sòl, la
classificació, la qualificació i els
seus usos.

4.2.1.b) Planejament Territorial
Parcial o Plans Directors Territorials

Els set plans territorials parcials defineixen l’esquema dels sòls destinats a
acollir els diferents usos, les infraestructures bàsiques i els espais objecte de protecció en funció de llur interès especial i
de llur valor de situació.
Els Plans Territorials Parcials són més
concrets ja que han d’assenyalar els espais d’interès natural, l’emplaçament
d’infraestructures i molt especialment les
determinacions de la planificació urbanística (article 3 de la Llei 1/1995. de 16 de
març, per la qual s’aprova el Pla territorial
general de Catalunya). En aquest sentit
contenen un apartat d’espais oberts on
s’inclouen les directrius de preservació en
funció del risc d’inundació i els valors ambientals dels espais fluvials.
Concretament, la Llei 1/1995, obliga
que els Plans Territorials Parcials hagin
de quantificar els paràmetres urbanístics
bàsics com ara el nombre d’habitatges,
el sostre industrial i terciari i el sòl per
equipaments, però a més, quan defineix
els diversos sistemes de proposta, ho han
de fer tenint en compte els espais objecte
de protecció en funció de llur interès especial i de llur valor de situació.
Els set Plans territorials parcials varen
ser aprovats entre els anys 2006 i 2010
i, majoritàriament i amb poques diferències entre ells, inclouen els sòls afectats
per riscos d’inundació dins els “espais
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oberts” i concretament com a “sòl de protecció territorial” de manera que no es
possibilita la seva transformació urbanística en sòls urbans o urbanitzables.
Tot i així, han reconegut les classificacions de sòls previstes en els planejaments municipals vigents de manera que,
els sòls inundables que estaven classificats per a la seva transformació han mantingut aquesta possibilitat.

	
  

4.2.1.c) Plans Territorials Sectorials

Són els plans d’incidència territorial que
elaboren els diferents departaments en
àmbits temàtics de la seva competència.
El seu àmbit d’aplicació és tot el territori
de Catalunya.
Aquests plans han de contenir una estimació dels recursos disponibles, de les
necessitats i dels dèficits, territorialitzats
en el sector corresponent. També han de
contenir la determinació de les prioritats
d’actuació i la definició d’estàndards i
normes de distribució territorial.

Figura 2. Estat dels Plans Directors urbanístics
Font: Direcció General d’Ordenació Territorial Urbanisme de Catalunya. DGOTU

Es pot considerar que aquests Plans Sectorials, en relació a l’objecte que ens ocupa, han de “dibuixar” emplaçaments i
reserves dins les seves respectives competències que s’han d’introduir en els
planejaments urbanístics, treballant a
una escala més acotada de manera que
són aquests últims els que han de concretar les determinacions en relació als
riscos naturals i tecnològics, i poden ser
els instruments adequats per determinar
la compatibilitat dels establiments Seveso en relació a les edificacions i els usos
preexistents.
4. 2. 2. El planejament urbanístic
Les figures de planejament urbanístic regulades per el Text refós de la Llei d’urbanisme són:

Figura 3. Estadis de desenvolupament del planejament urbanístic general.
Font: Direcció General d’Ordenació Territorial Urbanisme de Catalunya. DGOTU
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4. 2. 2. a) Plans Directors Urbanístics

Són els plans a través dels quals es porta a terme la planificació urbanística del
territori en coherència amb el planejament territorial. Els correspon establir
les directrius per a coordinar l’ordenació
urbanística d’un territori d’abast supramunicipal, el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i
mercaderies i el transport públic, les mesures de protecció del sòl no urbanitzable
i els criteris per a la seva estructuració
orgànica, la concreció de les grans infraestructures i la programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge
(figura 2).
Els Plans directors, amb diferents objectius i abast sobre el territori, no garanteixen el planejament de base amb cobertura sobre el territori de Catalunya,
tot i que si que han tingut en compte les
determinacions del Reglament de la Llei
d’urbanisme per a la seva redacció.

Els documents de propòsit general i normalment d’abast comarcal, així com els
Plans directors de sistemes urbans, poden arribar a determinar amb un grau de
concreció major les prevencions front el
risc d’inundació.
4. 2. 2. b) El planejament urbanístic
general

El constitueixen els plans d’ordenació urbanística municipal, les Normes de planejament, els plans generals municipals,
i les normes subsidiaries de planejament.
Tots ells són l’instrument d’ordenació
urbanística integral del territori i poden
abastar un o més d’un terme municipal
(figura 3).
4. 2. 2. b1) Plans d’ordenació urbanística
municipal (POUM)

Correspon als plans d’ordenació urbanística municipal, com a mínim:

Figura: 4. Exemple amb informació d’inundabilitat on el POUM preveu uns desenvolupaments.
Font: Direcció General d’Ordenació Territorial Urbanisme de Catalunya. DGOTU
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a) Classificar el sòl, amb vista a l’establiment del règim jurídic corresponent.
b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, d’acord amb el
que estableix l’article 3.
c) Definir l’estructura general que cal
adoptar per a l’ordenació urbanística
del territori i establir les pautes per a
fer-ne el desenvolupament, sense que
aquesta definició impedeixi implantar
altres elements integrants de l’estructura general del territori mitjançant
plans especials urbanístics autònoms
per l’article 68 del TRLU.
d) Determinar les circumstàncies que
en poden produir la modificació o la
revisió.

i en els àmbits o les superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius
de desenvolupament i de la complexitat
urbanística del municipi, estableixen les
determinacions que corresponen a cada
classe de sòl per aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu i desenvolupen
per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del territori.
Especialment, pel que fa al sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no
consolidat no inclosos en sectors subjectes a un pla de millora urbana, els plans
d’ordenació urbanística municipal detallen l’ordenació urbanística del sòl, fixen
els paràmetres urbanístics necessaris per
a l’atorgament de llicències d’edificació i
assenyalen les alineacions. Pel que fa a
l’ordenació de volums, el pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives.

Són per tant aquest plans, els que classifiquen el territori en les classes de sòl

Figura 5. Exemple de TM amb informació d’inundabilitat on el PGO preveu uns desenvolupaments.
Font: DGOTU

66

Els accidents greus. 40 anys després de Seveso
16 de juny de 2017

4. 2. 2. b2) Les normes de planejament
urbanístic

Són instruments del planejament urbanístic general que supleixen els plans
d’ordenació urbanística municipal en els
supòsits de suspensió determinats per
l’article 63 i en els supòsits de pèrdua de
vigència, o en municipis sense planejament.
2. Les normes de planejament urbanístic,
a més del que disposa l’apartat 1, poden
complementar les determinacions dels
plans d’ordenació urbanística municipal.
En aquest cas, les normes es poden referir a una pluralitat de municipis, i també
poden establir determinacions d’interès
supramunicipal, amb vista a satisfer objectius establerts en el planejament territorial o en les directrius d’un pla director
urbanístic.
4. 2. 2. b3) Plans Generals d’Ordenació (PGO)
i les Normes subsidiàries de planejament

Redactats de conformitat acord amb l’anterior Text refós de la Llei d’urbanisme,

aprovat pel Decret legislatiu 1/1990,
són instruments d’ ordenació urbanística
que regulen integralment l’ordenació del
territori d’un municipi.
4. 2. 2. c) Planejament urbanístic derivat1

Aquests plans tenen per objecte desenvolupar el planejament urbanístic general i
contenen totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable.
4. 2. 2. c1) Els plans parcials urbanístics

Aquest plans tenen per objecte determinar en el sòl urbanitzable:
a) Qualifiquen el sòl.
b) Regulen els usos i els paràmetres de
l’edificació que han de permetre l’atorgament de llicències.
c) Assenyalen les alineacions i les rasants.

Figura 6. Exemple de Pla parcial previst per a un planejament no adaptat d’un sector industrial proper a la Tordera i a la zona sud
travessat per dues rieres, amb implantacions industrials existents; es proposa un nou braç del riu, basses de laminació aigües amunt,
elevació dels terrenys per minorar la inudabilitat, una gran infraestructura elevada d’accés. El sector és inviable econòmicament i
ambientalment.
Font: DGOTU
En aquesta exposició únicament considerem els plans derivats amb major incidència en l’àmbit que ens ocupa, tenint en compte que
en determinats supòsits els Plans Especials Urbanístics o Catàleg de Béns Protegits podrien incidir en les franges de seguretat per
risc d’accidents greus.
1
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d) Defineixen els paràmetres bàsics de
l’ordenació de volums. El pla en pot
preveure una amb caràcter obligatori o diverses d’alternatives. En aquest
darrer supòsit, el pla pot especificar
gràficament les dites alternatives, o bé
concretar els paràmetres de l’edificació
que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, admeten
variació.
e) Poden precisar directament les característiques i el traçat de les obres
d’urbanització bàsiques a què fa referència l’apartat 2 de l’article 72. f)
del TRLU.
f) Estableixen les condicions de gestió
i els terminis per promoure els instruments corresponents i per executar les
obres d’urbanització i d’edificació.
g) Preveuen la localització concreta
dels terrenys on s’ha de materialitzar,
si s’escau, la reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública,
d’acord amb el TRLU i el planejament
general, i estableixen els terminis obligatoris en els quals s’han d’iniciar i acabar l’edificació de dits habitatges.
4.2.2.c2) Els plans de millora urbana

Aquests plans tenen per objecte:
a) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d’acomplir
operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de
transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars.
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Figura 7. Exemple de TM amb informació d’inundabilitat on el
pla urbanístic derivat preveu uns desenvolupaments.
Font: DGOTU

b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els
termes assenyalats per la lletra b de
l’article 30 del TRLU, i regular la composició volumètrica i de façanes.
Els plans de millora urbana que tinguin
per objectiu la reforma interior, la remodelació urbana, la transformació d’usos,
la reurbanització o completar el teixit
urbà poden determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model urbanístic de l’àmbit
de què es tracti o bé la seva reconversió
quant a l’estructura fonamental, l’edificació existent o els usos principals.
Així mateix aquests plans poden establir
la substitució integral o parcial de les infraestructures d’urbanització i la implantació de noves infraestructures, per raons
d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les existents o per les exigències
del desenvolupament econòmic i social.
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5. DIRECTIVA 2012/18/UE (SEVESO)
I LA LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE
SEGURETAT INDUSTRIAL EN LA
IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DELS
ESTABLIMENTS SEVESO.
5.1. La Directiva 2012/18/UE i
l’ordenació del territori.
2.1. La vinculació entre l’esmentat article
9 del TRLU la Directiva 2012/18/UE la
trobem en l’article 13, àmpliament exposat en aquesta jornada, el qual de determina:
“1. Los Estados miembros velarán por
que se tengan en cuenta los objetivos
de prevención de accidentes graves y de
limitación de sus consecuencias para
la salud humana y el medio ambiente
en sus políticas de ocupación del suelo
y en otras políticas pertinentes. Procurarán alcanzar tales objetivos mediante el control de:
a) el emplazamiento de los establecimientos nuevos;
b) las modificaciones de los establecimientos contempladas en el artículo 11;
c) las nuevas obras, tales como vías de
comunicación, lugares de uso público
y zonas de viviendas, realizadas en las
inmediaciones de los establecimientos,
cuando el emplazamiento o las obras
ejecutadas puedan originar o aumentar el riesgo o las consecuencias de un
accidente grave.”
De forma més precisa, en el segon
apartat d’aquest article es determina
de forma precisa que:

“2. Los Estados miembros velarán por
que su política de asignación o utilización del suelo y otras políticas pertinentes, así como los procedimientos de
aplicación de dichas políticas, tengan
en cuenta la necesidad, a largo plazo:
a) de mantener las distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados en la presente
Directiva y, por otra, las zonas de vivienda, las zonas frecuentadas por el
público, las áreas recreativas y, en la
medida de lo posible, las grandes vías
de transporte;
b) de proteger las zonas que presenten
un interés natural particular o tengan
un carácter especialmente sensible en
las inmediaciones de establecimientos,
manteniendo, cuando proceda, las
distancias de seguridad apropiadas u
otras medidas pertinentes;
c) en el caso de los establecimientos
existentes, de tomar medidas técnicas
adicionales, de conformidad con el artículo 5, para no incrementar los riesgos para la salud humana y el medio
ambiente.”
Aquesta obligació dels estats membres
de tenir en compte les necessitats a llarg
termini és factible en els supòsits de nous
establiments en què és procedent en el
supòsit a) i b) el manteniment de les
franges de seguretat per risc en l’entorn
dels establiments Seveso que en el seu
moment s’han establert o s’establiran,
però resulta especialment complexa en
els establiments existents que estan convivint amb la realitat dels usos urbanístics existents, com després analitzarem.
Per altra part, en l’apartat tercer d’aquest
mateix article es regulen les obligacions
d’informació d’aquests establiments en
ordre a l’ordenació del territori:
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“3. /.../ Los procedimientos serán tales que en el momento de tomar las
decisiones se disponga de suficiente
información proporcionada por los industriales sobre los riesgos vinculados
al establecimiento y de un dictamen
técnico al respecto, basado en el estudio de casos concretos o en criterios
generales.”
Finalment en l’apartat quart es vinculen
les mesures dels apartats anteriors
d’aquest article amb l’avaluació de
determinats plans i projectes i/o de
plans i programes en el medi ambient
determinats en l’actual Llei d’Avaluació
d’Impacte Ambiental:
“4. Los requisitos de los apartados
1, 2 y 3 del presente artículo se
aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto
en la Directiva 2011/92/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011, relativa
a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente , en la
Directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de junio
de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente
y en la demás legislación pertinente
de la Unión. Siempre que sea posible
y apropiado, los Estados miembros
podrán organizar procedimientos
coordinados o conjuntos para cumplir
los requisitos del presente artículo y los
de dicha legislación, entre otras cosas,
con el fin de evitar la duplicación de
evaluaciones y consultas.”
En conseqüència, tant en la implantació
de nous establiments Seveso com en les
polítiques d’ocupació de sòl dels entorns
d’aquests establiments, els diferents
instruments d’ordenació del territori
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hauran d’estar coordinats, tal i com ja
preveuen les respectives legislacions
urbanístiques i ambientals, amb els
instruments
d’avaluació
d’impacte
ambiental d’aquests establiments.

5.2. La legislació en matèria
d’establiments Seveso i l’ordenació
del territori
A Catalunya, l’Article11 de la Llei 9/2014,
del 31 de juliol, de seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes, determina en el seu apartat 1:
“1. El planejament urbanístic ha
d’evitar que les zones amb un risc
industrial superior a l’acceptable,
siguin urbanitzades o s’hi edifiquin
elements vulnerables, llevat del cas
de les obres que tinguin per finalitat
la prevenció d’aquest risc, en els
termes que estableix la normativa
d’urbanisme.”
Aquest article preveu en el seu apartat
segon que l’ordenació de la implantació
i la distribució dels usos en el territori
que faci el planejament urbanístic ha
de respectar les distàncies de seguretat,
fixades d’acord amb el que estableix
l’article 8.c, entre els establiments
industrials en què es poden produir
accidents greus i les zones d’habitatge
permanent, les zones de concurrència
pública, les zones d’interès natural i els
elements vulnerables, d’acord amb el que
estableix l’article 8.b.
Per altre part l’article 10 d’aquesta
Llei, determina que als efectes del que
estableix aquest títol, el Govern ha de
fixar, per mitjà d’un decret:
a) El valor del risc industrial acceptable.
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b) Els elements vulnerables
c) Els criteris per a determinar les
distàncies mínimes de seguretat
d) El procediment d’adaptació, total o
parcial, dels establiments existents en
què es poden produir accidents greus,
d’acord amb els criteris i els valors a
què fa referència aquest article.
Aspectes tots ells que es contemplen
en l’Avantprojecte del Decret pel qual
es regularan els establiments amb risc
d’accidents greus i la seva implantació
urbanística en el territori.
Finalment una referència al Real Decreto
840/2015, de 21 de septiembre, por el
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Figura: 8. Franges de risc d’accidents greus de la nova activitat

que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, els qual ha incorporat la
Directiva 2012/18/UE a l’ordenament
estatal sense incorporar grans novetats
en relació als aspectes fins ara exposats.

6. LA COMPATIBILITAT DE LA
IMPLANTACIÓ DELS ESTABLIMENTS
AG AMB L’ORDENACIÓ TERRITORIAL
I L’URBANISME
6. 1. La implantació dels nous
establiments Seveso
Una primera actuació, en el marc de
l’esmentat article 9.2 del TRLU i en
l’apart a) de l’article 13 de la Directiva
Seveso i en la legislació en matèria
de seguretat industrial referent els
establiments Seveso i en concordança
amb l’article 33.2 de la Llei 21/2013, de
9 de desembre d’avaluació ambiental,
seria incidir d’una forma preventiva en
el control de la implantació dels nous
establiments Seveso en un determinat
àmbit territorial. És imprescindible que
s’estudiïn les diferents opcions en la
ubicació de l’establiment en el moment
en què encara no estan adoptades
definitivament les decisions i encara
estan obertes diferents alternatives.
A aquest efecte és convenient que el
promotor, a partir de l’estudi de l’Anàlisi
Quantitatiu de Riscos preliminar de
l’establiment, pugui determinar les
possibles franges de risc per accidents
greus de la nova activitat (figura 8) i es
pot comprovar:

Figura 9. Classificacions del sòl. Supòsit d’implantació en sòl
urbà consolidat (DGOTU).

a) Si en l’entorn de l’emplaçament
o emplaçaments possibles del nou
establiment
Seveso
existeixen
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Figura 11. Qualificacions del sòl urbà o urbanitzable.

usos i activitats vulnerables o molt
vulnerables dintre de les franges de
seguretat per risc d’accidents greus del
nou establiment.
b) Si els planejaments territorial i
urbanístic existents en l’àmbit o el
sector en el qual es pretén la seva
ubicació permeten implantar nous
usos vulnerables o molt vulnerables
en l’entorn comprès en les franges de
seguretat per risc d’accidents greus del
nou establiment.
En aquesta actuació preliminar es podrà
comprovar, a part de l’existència d’usos i
activitats vulnerables o molt vulnerables
existents, les diferents classificacions
urbanístiques del sòl que es determina
en el planejament territorial i urbanístic
anteriorment exposats, i en conseqüència
el grau de consolidació urbanística i dels
drets dels diferents titulars del sòl en
l’entorn de l’establiment Seveso projectat
(figures 9 a 11).
En el sol urbà consolidat i en els plans
de millora urbana, en el sòl urbà no
consolidat, i en els plans parcials en el
sòl no urbanitzable, es podrà constatar el
grau de definició dels usos i activitats que
s’hi podran desenvolupar atenent el grau
de consolidació dels drets urbanístics ja
adquirits en cada sector (figura 11).
Aquesta
actuació
preliminar
d’estudiar i justificar les diferents
opcions en la ubicació de l’establiment
en el moment en què encara estan
obertes les diferents alternatives ha
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de donar resposta a la necessària
justificació de la compatibilitat de la
instal·lació del nou establiment Seveso
en relació a l’ordenació territorial i
urbanística del seu entorn (Article 13
de la Directiva Seveso i la legislació de
seguretat industrial amb coherència
amb l’Article 9 del TRLU)
En el moment
de la tramitació
inicial d’un establiment Seveso en el
procediment d’autorització ambiental,
s’ha de considerar la necessitat de
l’Informe de compatibilitat urbanística i
d’idoneïtat en matèria d’accidents greus
previst en l’Article 60 de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de Prevenció i control
ambiental de les activitats (PCAA).
De conformitat amb aquest article,
l’informe urbanístic s’ha de sol·licitar a
l’ajuntament presentant la documentació
establerta pel reglament.
Aquest mateix requeriment el determina
l’apartat de l’article 11 de la Llei 9/2014,
del 31 de juliol, de seguretat industrial
dels establiments, les instal·lacions i els
productes
De conformitat amb l’article 60 de
la Llei 20/2009 (PCAA), en els casos
d’establiments Seveso que tenen algunes
de les substàncies químiques o categoria
de substàncies tòxiques o molt tòxiques
incloses en aquesta legislació d’accidents
greus, de conformitat amb els llindars
que estableix la normativa de seguretat
industrial, la sol·licitud ha de contenir
la informació que determini aquesta
legislació.
L’ajuntament, en els supòsits dels
establiments Seveso, ha de demanar un
informe al departament competent en
matèria de seguretat industrial. Aquest
informe, ha d’acompanyar l’informe
urbanístic i s’ha d’emetre en un termini
màxim de quinze dies.
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Aquest informe de compatibilitat
urbanística hauria de valorar:
1. Si en les noves franges de risc dels
nou establiment Seveso existeixen
edificis vulnerables o molt vulnerables.
2. Si les noves franges de risc afecten
sòls urbans, consolidats o no, sòls
urbanitzables o sistemes generals on
el planejament territorial i urbanístic
vigent (general o derivat) permet els
usos vulnerables o molt vulnerables,
en tant no s’adapti l’esmentat
planejament.
3. Si en el sòl no urbanitzable està
limitada, o es pot limitar, la possibilitat
d’instal·lar
usos
o
activitats
vulnerables o molt vulnerables en les
franges de risc.

6. 2. Establiments Seveso existents
Més complexa és la situació en
les franges de risc en l’entorn dels
establiments Seveso existents en els
quals existeixen diferents situacions de
classificacions i qualificacions de sòl i
d’usos i activitats preexistens o previstos
en el planejament general (POUM, PGM;
Normes subsidiàries de planejament) o
en el planejament derivat (pla de millora
urbana en el sòl urbà no consolidat o
pla parcial en el sòl urbanitzable), per la
qual cosa ens poden situar de nou en les
figures núms. 9,10 i 11.
De conformitat amb la definició de
l’apartat 7 de l’article 3 del Real Decreto
840/2015 de 21 de septiembre, por el
que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan substancias
peligrosas, s’entén per:
“Establecimiento
existente:
un
establecimiento que hasta la fecha de
entrada en vigor de este real decreto
está incluido en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 1254/1999, de 16 de
julio, y que a partir de dicha fecha de
entrada en vigor queda incluido en
el ámbito de aplicación de este real
decreto sin cambiar su clasificación
como establecimiento de nivel inferior
o establecimiento de nivel superior”

Figura 12. Establiments Seveso existents
Font: Observatori del Territori. DGOTU i Subdirecció General de Seguretat Industrial

Segons les dades preliminars del treball
l’Anàlisi de les afectacions de les indústries
Seveso II realitzat per l’Observatori
del Territori de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del
Departament de Territori i Sostenibilitat
(figura 12), a partir de les dades
facilitades per la Subdirecció General
de Seguretat Industrial de la Direcció
General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, del Departament d’Empresa
i Coneixement, les franges estimades
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de seguretat a l’entorn de les 153
empreses que consten en el seu inventari,
ubicades en 104 municipis, suposarien,
de forma estimativa, uns àmbits de:
2.539,86 Ha.
47,84 Ha.
702,93 Ha.
77,34 Ha.

1.588,64 Ha.

sòl urbà consolidat
sòl urbà no consolidat
sòl urbanitzable
delimitat
sòl urbanitzable no
delimitat
sòl no urbanitzable

Del text de l’article 13 de la Directiva
Seveso no es desprèn que es requereixi
cap activitat en el cas de situacions
existents en què no hi hagi un factor
catalitzador, com pot ser la modificació
d’un establiment o l’establiment d’un nou
desenvolupament en la franja de risc a
l’entorn de l’establiment Seveso2. Aquesta
consideració però, no modifica l’existència
d’una potencial situació de risc.
Davant d’aquesta situació de coexistència
d’establiments Seveso amb activitats
vulnerables o molt vulnerables existents
àmpliament estesa en el nostre país, cal
determinar diferents prioritats3 entre les
quals podem destacar:
- Identificació
- Prioritat a la prevenció i reducció del
risc en origen.

- Acceptabilitat del risc
- Implicació de les administracions i les
parts afectades.
- Ordenació del territori
- Equilibri entre l’ordenació del territori
i la reducció del risc.
- Coordinació de les polítiques de
prevenció dels riscos.
Prioritats i polítiques que s’hauran
de desenvolupar en el futur projecte
de Decret pel qual es regularan els
establiments amb risc d’accidents greus
i la seva implantació urbanística en
el territori, que en aquests moments
tot just està iniciant la seva tramitació
administrativa i que haurà de determinar
d’una forma proactiva els procediments,
les actuacions davant de les situacions
compatibles
o
incompatibles,
la
periodificació temporal de les actuacions,
la viabilitat social i econòmica i la gestió
del risc.
Atès que no em correspon incidir més
sobre aquests aspectes, només voldria
finalitzar aquest apartat amb una parell
de consideracions:
a) De la Guía de Ordenación Territorial,
Aplicación del art. 12 de la Directiva
Seveso II4 entre els aspectes importants
que destaca en relació a les situacions
existens i la directiva Seveso, considera:
“- Equilibrio entre la acción en el
territorio y reducción del riesgo en

Guía para la Ordenación Territorial en el Marco del Articulo 12 de la Directiva Seveso II 96/82/CE, Modificada por la directiva
105/2003/CE. Dirección General de Protección Civil i Emergencias. Ministerio del Interior. Traducció del document original de la
Comissió Europea, Joint Research Center, Instituto para la Protección y Seguridad del Ciudadano, del Centro Común de Investigación
de la Comisión Europea en el sitio Web de la Oficina de Riesgos de Accidentes Graves. Comunidades Europeas, 2006. Desenvolupat
per Michalis Chistou, Michael Struckl i Tobias Biermann.
3
Aplicación del Art. 12 de la Directiva Seveso II. Descripción de vias de actuación para la ordenación territorial en diversos estados
miembros. Dirección General de Protección Civil i Emergencias. Ministerio del Interior. Traducció del document original del Centro
Común de Investigación de la Comisión Europea en el sitio Web de la Oficina de Riesgos de Accidentes Graves. Comunidades Europeas,
200. Editadt per Claudia Basta, Michael Struckl i Michalis Chistou.
4
Guía para la Ordenación Territorial en el Marco del Articulo 12 de la Directiva Seveso II 96/82/CE, Modificada por la directiva
105/2003/CE. Dirección General de Protección Civil i Emergencias. Ministerio del Interior. Traducció del document original de la
Comissió Europea, Joint Research Center, Instituto para la Protección y Seguridad del Ciudadano, del Centro Común de Investigación
de la Comisión Europea en el sitio Web de la Oficina de Riesgos de Accidentes Graves. Comunidades Europeas, 2006. Desenvolupat
per Michalis Chistou, Michael Struckl i Tobias Biermann.
2
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su fuente. El procedimiento de acción
territorial deberá facilitar el desarrollo
de medidas regulatorias equitativas
para los diferentes agentes locales
implicados, por medio de la obtención
de un equilibrio entre benefició/costo
entre las acciones en el territorio i
la reducción del riesgo en la fuente.”
b) Cal una presa de decisions
proactiva, per tal que les mesures en
l’ordenació del territori i l’urbanisme
es puguin adoptar de forma preventiva
i no reactiva, i amb la necessària
periodificació
temporal
de
les
actuacions.
c) A tall de referència, i salvant totes
les diferències entre la matèria que
ens ocupa i els riscos per inundacions,
en l’apartat 4 de l’article 9 bis,
referent a les limitacions en sòl rural,
o en l’apartat 3 de l’article 9 tercer.
referent a obres i construccions en
la zona de flux preferent, en els sòls
en situació de sòl urbanitzat, de
l’esmentat Real Decreto 638/2016, de
9 de diciembre, por el que se modifica

el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, es determina: “4. Para los
supuestos excepcionales anteriores, y
para las edificaciones ya existentes,
las
administraciones
competentes
fomentarán la adopción de medidas
de disminución de la vulnerabilidad y
autoprotección, todo ello de acuerdo con
lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección
Civil y la normativa de las comunidades
autónomas.”
d) De forma similar a d’altres països,
com es el cas de França, on es
defineixen Plans per la Prevenció de
Riscos Tecnològics que mitiguen el risc
residual per les situacions existents,
seria interesant valorar la conveniència
de desenvolupar plans estratègics o els
plans territorials sectorials descrits en
l’apartat 5.2.a) d’aquesta exposició, que
de conformitat amb l’article 9.2.bis del
TRLU establirien les determinacions
que, amb independència dels protocols
d’actuació i les mesures exteriors dels
establiments Seveso, incideixin en les
edificacions i el usos preexistents.
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Mercè Rius
Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
És doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i tècnica en prevenció de riscos laborals. També va completar el Programa de Desenvolupament Directiu
(PDD) per l’IESE.
Ha format part de l’equip municipal de la ciutat de Badalona, on va ser tinent d’alcalde
i regidora de Medi Ambient i Mobilitat (entre 2007 i 2011) i regidora del districte 1 (de
2011 a 2015). Ha estat directora de l’Institut Català d’Energia (de 2014 a 2016).
A partir de 2011 fins a maig de 2015, va ser Diputada Adjunta de Medi Ambient a la
Diputació de Barcelona. Al 2011, va ser nomenada vicepresidenta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Vicepresidenta de la Xarxa de Ciutats Espanyoles en
Bicicleta i Patró de la Fundació Fòrum Ambiental. Va ser membre del Comitè Executiu
d’ICLEI Europa.
Des de 1997, va desenvolupar la seva trajectòria professional en el camp de les aigües
residuals urbanes en empreses com Abensur-Abengoa i UTE Emte Service com a Gerent
de Planta de diverses plantes de tractament d’aigües residuals urbanes a la conca del riu
Llobregat. Des de 2001 va treballar com a cap de diversos contractes i també en qüestions relacionades amb l’enginyeria de tractament d’aigües residuals en PAYMACOTAS
SAU i Assessoria Tècnica i Control, SA.
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LA SEGURETAT INDUSTRIAL,
MÉS ENLLÀ DE LES PERSONES I DELS
BÉNS. LA PERSPECTIVA AMBIENTAL
Mercè Rius
Les persones, els béns i
l’entorn. Podem destruir el
Planeta?
En una cultura antropocèntrica com la de
l’actual societat occidental, les persones
es troben en els estadis més elevats de
la piràmide de valoració de la vida. Els
béns econòmics, ocupen els estadis d’interès següents; més avall, es comença a
difuminar l’ordre de prioritats: potser el
patrimoni històric i cultural, potser determinades espècies animals més reconegudes, potser algun paisatge determinat
pot ocupar els llocs següents d’interès,
però el global dels ecosistemes, la importància dels sistemes naturals o la integritat dels paisatges no tenen el nivell
de consideració que es mereixen per la
incidència que tenen precisament, en la
salvaguarda de la vida de les persones
i de la seva qualitat, i la protecció dels
seus béns.
Posaré un exemple. A finals d’octubre de
l’any passat (2016) un incendi de baixa
intensitat, amb un perímetre de 16 quilòmetres d’amplada, va cremar durant
quinze dies quasi 500 ha (una superfície
equivalent al 70% de l’Eixample de Bar-

celona) de matolls i pastures a més de
2.500 metres d’altura, una quarta part de
les quals dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Els bombers van destinar-hi força
recursos amb mitjans aeris i equips especialitzats dels GRAF amb l’objectiu d’anar
dirigint el foc, de manera que no baixés
a les valls ni a les zones habitades. “El
foc no preocupa i és lluny de qualsevol
lloc habitat del municipi” -va afirmar l’alcalde del municipi- “per aquest motiu no
s’ha hagut de desallotjar ningú”.
D’exemples similars en trobaríem molts
més; si no hi ha en risc ni vides humanes,
ni edificis, ni altres béns, la catàstrofe
no importa tant. Però la degradació dels
sòls, l’erosió, la desaparició de vertebrats
–i invertebrats-, l’aturada dels processos
ecològics –especialment greu si es tractat
d’incendis recurrents-, estan en la primera fase de la degradació ambiental i, això,
tenint en compte que el foc forestal, de
totes les pertorbacions ecològiques, és la
que la natura assimila millor, a diferència
del vessaments de productes químics o
de les emissions a l’atmosfera.
Tots estem d’acord que les persones, la
seva vida i la seva integritat, són el més
important, però després d’això, la distància que hi ha entre els béns privats i els
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béns públics i valors immaterials a l’hora
de prioritzar les actuacions, no hauria de
ser tan abismal.
Això em fa pensar en l’enyorat professor
Ramon Margalef, mestre d’ecòlegs, quan
deia, amb un somriure burleta, que les
persones som força il·luses quan creiem
que podem destruir el planeta. No, deia
ell, les persones el que poden destruir,
com a màxim, és la pròpia Humanitat,
però el planeta Terra continuarà la seva
evolució ecològica, i la desaparició de la
Humanitat no serà més que una anècdota.
Aquesta llarga introducció és per posar
de relleu la necessària transversalitat
amb que s’ha de considerar els riscos
industrials. Evidentment, en el nostre
ordre de valors, la prioritat principal
és la protecció de la salut i de la vida
humana en la seva integritat; seguida per
la protecció de béns i el funcionament
dels serveis. Però les possibles
conseqüències ambientals dels riscos
industrials van immediatament després,
no només en l’afectació puntual als
diferents vectors, siguin aquests aigua,
atmosfera, sòls o la pròpia biodiversitat,
sinó en la seva integritat és a dir, en la
relació que s’estableix entre aquests
vectors i la vida, també la vida de les
persones: el que entenem per ecologia.

Un abans i un després en la
valoració dels riscos: l’accident
de Seveso
Altres capítols d’aquesta memòria presenten la seguretat industrial des del punt
de vista de la implantació al territori de
les instal·lacions susceptibles d’ocasionar
un accident i, també, des de l’òptica de
la resposta que es dóna en les situacions
d’emergència. Ha aflorat, doncs, la transcendència d’integrar les qüestions de se-
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guretat industrial en el planejament urbanístic i la importància de la prevenció i
la planificació per dur a terme actuacions
d’emergències el més efectives possible.
Aquest apartat està encaminat a afegir, a
aquests dos vessants, un tercer relacionat
amb l’impacte ambiental d’aquests danys,
ja que en determinats casos poden ser els
més importants, és a dir, quan no hi ha
afecció directa a la salut de les persones
ni danys a les instal·lacions.
Al juliol de 1976, l’accident de Seveso
va posar de manifest la necessitat d’establir unes regles de seguretat comunes
i d’obligat compliment per totes aquelles
instal·lacions susceptibles d’ocasionar accidents greus a tot Europa. Vull aprofitar
l’oportunitat que em brinda el títol del
fòrum “40 anys després de Seveso” per
recordar algunes dades d’aquell lamentable accident que il·lustren la importància que pot arribar a tenir un accident
d’aquestes característiques en els vectors
ambientals.
Són coneguts els greus problemes de salut ocasionats a més de 400 persones amb
efectes, que han perdurat en el temps, i
que, malgrat aquesta greu incidència en
la salut dels afectats, no es va haver de
lamentar la pèrdua de cap vida humana causada directament per l’accident.
En canvi, no són tan conegudes altres
dades relacionades amb l’impacte ambiental. Per exemple, l’accident va causar directament per ingestió de vegetals
o terra contaminada, la mort de més de
3.000 animals, als que s’hi hauria d’afe-

El planeta Terra continuarà la
seva evolució ecològica, i la
desaparició de la Humanitat no
seria més que una anècdota.
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gir 80.000 més sacrificats posteriorment
per assegurar que el compost químic que
s’havia alliberat a l’atmosfera no s’incorporés a la cadena tròfica.
Els efectes sobre els vegetals de la zona
van ser devastadors, molts arbres i plantes van morir o van quedar greument
afectats i contaminats. El sòl en la zona
més afectada encara presenta indicis de
contaminació després de 4 dècades malgrat els intensos treballs de remediació
de sòls que s’hi han dut a terme.
Així doncs, les conseqüències pel medi
ambient dels accidents greus poden ser
també molt importants i es produeixen
pràcticament en el 100% dels accidents.
La convicció que aquestes situacions
de risc industrial tenen normalment
efectes sobre el medi ambient s’ha
traduït en la normativa durant els últims
anys, en aspectes com la integració en
les autoritzacions ambientals de les
condicions i prescripcions tècniques
derivades de l’aplicació de la normativa
de prevenció d’accidents greus, fins
al punt que la normativa ambiental
preveu en un epígraf específic,
qualsevol instal·lació, sigui del sector
que sigui, pel sol fet d’estar afectada
per la normativa d’accidents greus.
Per tant, per evitar conseqüències
com les que hem descrit, una activitat
industrial d’aquest tipus, avui resta
sotmesa al màxim nivell d’intervenció
ambiental de la normativa catalana de
prevenció i control ambiental d’activitats.

L’accident va causar
directament la mort de més
de 3.000 animals, als que s’hi
hauria d’afegir 80.000 més
sacrificats posteriorment

Aquesta intervenció integrada medi
ambient/seguretat industrial, no es duu
a terme únicament en els supòsits de
noves activitats sinó que també en les
modificacions d’aquestes, de manera que
el document de criteris de substancialitat
a tenir en compte en les modificacions
de les activitats, aprovat el passat
octubre per la Ponència Ambiental,
incorpora implícitament els criteris de
les instruccions de seguretat industrial
que tracten sobre el mateix tema.

L’evolució de la normativa
ambiental, de les activitats
molestes, insalubres, nocives
i perilloses a la prevenció i
control integrat de les activitats.
Cal tenir en compte que aquestes activitats ja havien estat intervingudes com
activitats, que es podien qualificar de perilloses, mitjançant Decret 2.414, de 30
de novembre, de 1961, que va aprovar
el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, bàsicament per risc d’incendi. El Reglament
allunyava les activitats perilloses dels nuclis urbans. Ara s’ha canviat de concepte
amb l’anàlisi del risc i mesures tècniques
de prevenció per reduir aquest risc.
Sent així que, posteriorment, la regulació a Catalunya de la intervenció integral
en l’àmbit de les activitats susceptibles
d’afectar el medi ambient, la seguretat i
la salut de les persones, mitjançant la Llei
3/1998, de 27 de febrer, va incloure en el
seu annex I aquelles activitats i instal·lacions afectades per la normativa sobre
accidents majors.
Actualment, en aplicació de la Directiva
d’Emissions Industrials 75/2010 UE, la
qual, igual que la seva antecessora la Di-
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Els efectes sobre els vegetals
de la zona van ser devastadors.
El sòl en la zona més afectada
encara presenta indicis de
contaminació després de 4
dècades.
rectiva anomenada IPPC, integra la prevenció i el control de la contaminació en
tots els fronts, per evitar les transferències de contaminació d’un medi a l’altre i,
d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats, aquests establiments, requereixen, com dèiem, autorització ambiental integrada.
Al respecte, en primer lloc indiquem
que el total d’establiments afectats
a Catalunya per aquesta intervenció
administrativa s’eleva a 158.
Així mateix cal diferenciar-los en dues
tipologies; d’una banda els que desenvolupen activitats que són únicament d’emmagatzematge i distribució, és a dir centres logístics, que per les característiques
i naturalesa de les substàncies que emmagatzemen i distribueixen estan afectats
per la Normativa SEVESO, i les altres activitats de naturalesa productiva, com poden ser indústries químiques, bàsicament,
que utilitzen també substàncies afectades per la Normativa d’Accidents Greus.
Aquests darrers establiments, un centenar, són els que tenen un regim d’intervenció més estricte, de manera que, entre
altres obligacions, han de passar inspeccions amb una freqüència que pot arribar
a ser anual depenent de l’annex en què
es troba classificada a la Llei 20/2009, de
4 de desembre, per tal de comprovar el
compliment dels nivells d’emissió i pres-
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cripcions de la seva autorització ambiental i els requeriments documentals en
l’àmbit de la normativa sobre prevenció
d’accidents greus.
D’altra banda, i tal com he destacat
abans, en el procediment d’integració
d’aquesta matèria dins les autoritzacions
ambientals, que s’inicia l’any 1999 amb
l’entrada en vigor de l’anterior Llei 3/1998
i continua amb l’actual Llei 20/2009 del 4
de desembre, que adapta la incorporació
de la Directiva d’Emissions Industrials
(DEI), ha millorat la coordinació dels
procediments administratius d’accidents
greus i els tràmits de l’autorització
ambiental, de manera que per les
activitats noves afectades per Accidents
Greus, els articles 60.4 i 60.5 de la Llei
20/2009 del 4 de desembre, relatius a
l’informe urbanístic de caràcter previ a
la sol·licitud de l’autorització ambiental,
estableixen que:
“Article 60.4.- En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de
les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt
tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la
normativa de seguretat industrial, la
sol·licitud ha de contenir la informació que determini aquesta legislació.

El total d’establiments afectats
a Catalunya per la intervenció
administrativa regulada pel
procediment de prevenció
i control ambiental de les
activitats s’eleva a 158.
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Article 60.5.- En el cas de l’article
60.4, l’ajuntament ha de demanar un
informe al departament competent
en matèria de seguretat industrial.
Aquest informe, que ha d’acompanyar
l’informe urbanístic, s’ha d’emetre en
un termini màxim de quinze dies.”
Així mateix pel cas d’activitats existents
que passen a estar afectades per Accidents
Greus, la Llei 20/2009 del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, ens proporciona un procediment
administratiu més àgil i simplificat per
tal de tramitar la corresponent autorització ambiental integrant les prescripcions
relatives a aquesta matèria. Es tracta del
procediment de revisió anticipada d’ofici
de les llicències ambientals, quan escau,
o bé de les autoritzacions ambientals si
l’activitat que passa a estar afectada ja
disposa de la corresponent autorització.
En aquest sentit, els dos darrers anys
s’han iniciat unes deu revisions anticipades que es troben en tràmit per obtenir
la corresponent autorització ambiental.

El concepte de responsabilitat
ambiental
Les activitats econòmiques i professionals
tenien assumits, des de fa temps,
diferents tipus de responsabilitats com,
per exemple, la responsabilitat civil per
danys a les persones i propietats o la
responsabilitat pel que fa a la seguretat i

Un centenar d’establiments,
són els que tenen un règim
d’intervenció més estricte, han
de passar inspeccions amb una
freqüència que pot arribar a
ser anual.

les condicions laborals.
Des d’abans de l’any 2000, la Comissió
Europea va començar a treballar en un
innovador concepte de responsabilitat,
la responsabilitat ambiental. Aquest
concepte atribueix una responsabilitat a
totes les activitats envers la prevenció i la
reparació dels danys que puguin causar
als béns ambientals i als serveis que
aquests béns proporcionen.
La Unió Europea, amb la finalitat
de garantir un bon nivell de qualitat
ambiental, ha promulgat diverses
normatives, recomanacions i directives
encaminades a minimitzar l’impacte que
produeix l’activitat humana. En seria un
exemple la darrera Directiva 2010/75/
UE del Parlament europeu i del Consell,
de 24 de novembre de 2010, sobre les
emissions industrials (prevenció i el
control integrats de la contaminació).
No obstant això, tot i aquestes mesures
preventives, és possible causar danys al
medi per un funcionament anòmal de
les activitats o per causes fortuïtes o no
esperades. Per aquest motiu, l’any 2004
es va aprovar la Directiva 2004/35/CE
del Parlament europeu i del Consell (de
21 d’abril de 2004), sobre responsabilitat
ambiental en relació amb la prevenció i la
reparació de danys ambientals.
L’Estat espanyol va transposar la Directiva
mitjançant la Llei 26/2007, de 23
d’octubre, de responsabilitat ambiental.
Aquesta Llei pretén, bàsicament, fomentar
la prevenció mitjançant l’adopció de
pràctiques i mesures preventives pel que
fa als professionals i responsables de les
activitats econòmiques i professionals, ja
siguin públiques o privades (anomenats
operadors). També pretén garantir que el
medi natural que hagi patit un dany sigui
restaurat i retornat a l’estat bàsic (estat
del medi abans del dany), i aquesta
responsabilitat l’assumeix l’operador
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causant del dany (responsabilitat
d’actuació i responsabilitat econòmica
il·limitada). Per tant, l’esperit de la Llei
és essencialment preventiu i reparador.
La Llei també incorpora un règim
sancionador aplicable a les situacions
d’incompliment de les obligacions que
la Llei assigna als operadors. Aquestes
sancions no alliberen l’operador de
la responsabilitat econòmica ni del
compliment de la legalitat vigent i
d’actuació d’acord amb la Llei. Per tot
això, cal pensar en temes directament
associats a aquesta qüestió, com ara els
riscos ambientals associats a les activitats
i la seva avaluació; la reducció d’aquests
riscos mitjançant una gestió responsable,
i l’aplicació, en la gestió de tots els
processos de l’activitat, del principi de
prevenció.
Així mateix, la Llei 26/2007 estableix que
determinades activitats econòmiques
disposin d’una garantia financera mínima
obligatòria que asseguri els recursos
econòmics necessaris per fer front a les
responsabilitats dels operadors.
Normativa de referència en matèria
de responsabilitat ambiental
- Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de
responsabilitat ambiental.

El criteri de responsabilitat
ambiental atribueix una
responsabilitat a totes les
activitats envers la prevenció
i la reparació dels danys
que puguin causar als béns
ambientals i als serveis que
aquests béns proporcionen.
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- Reial decret 2090/2008, de 22
de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament parcial
de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de
responsabilitat ambiental.
- Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la
qual es modifica la Llei 26/2007, de 23
d’octubre, de responsabilitat ambiental.
- Reial decret 183/2015, de 13
de març, pel qual es modifica el
Reglament
de
desenvolupament
parcial de la Llei 26/2007, de
23 d’octubre, de responsabilitat
ambiental, aprovat pel Reial decret
2090/2008, de 22 de desembre.
Naturalesa de la responsabilitat
Es tracta d’un règim administratiu de
responsabilitat ambiental, diferenciada
d’altres tipus de responsabilitat com,
per exemple, la responsabilitat civil
o la responsabilitat patrimonial. S’ha
d’entendre que aquesta Llei està orientada
a evitar, minimitzar o, en el pitjor dels
casos, reparar els danys significatius
causats per les activitats econòmiques o
professionals.
Determinació de l’operador
responsable
Es presumirà, tret de prova en contra, que
una activitat econòmica o professional
inclosa a l’annex III de la Llei ha causat
el dany o l’amenaça imminent que aquest
dany es produeixi quan, d’acord amb la
naturalesa intrínseca o la manera en què
s’ha desenvolupat, sigui apropiada per
causar-lo.
Obligacions administratives
Comunicar immediatament a l’autoritat
competent:
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- Qualsevol situació d’amenaça imminent de dany ambiental.
- Qualsevol situació de dany ambiental.
Aplicar immediatament:
- Les mesures preventives necessàries
davant d’una amenaça imminent
de dany ambiental amb la finalitat
d’evitar la seva producció o de
reduir al màxim aquest dany.
- Les mesures d’evitació necessàries en
cas d’haver causat un dany ambiental a
fi d’evitar danys majors o altres danys.
- En el cas de dany ambiental
significatiu, els operadors inclosos a
l’annex III de la Llei i els operadors no
inclosos a l’annex III que hagin actuat
amb dol, culpa o negligència, hauran
d’adoptar i sufragar, amb la conformitat
prèvia de l’autoritat competent, les
mesures reparadores adients.
Obligacions econòmiques
Sufragar les despeses (il·limitades*)
corresponents a:
- Les mesures preventives.
- Les mesures d’evitació.
- Les mesures reparadores (per a tots
els operadors inclosos en l’annex III i
en el cas dels operadors no inclosos a
l’annex III, només si han actuat amb
dol, culpa o negligència).
- Sufragar les despeses generades per
a la determinació i la disposició de la
garantia financera mínima obligatòria,
en els casos que sigui exigible.

Una aplicació concreta: la
participació del Departament
de Territori i Sostenibilitat en
el Pla d’emergència exterior
del sector químic al Camp de
Tarragona
La connexió entre els accidents greus
i els efectes mediambientals és encara
més immediata i molt més clara i
freqüent quan parlem dels efectes
sobre l’atmosfera, ja que en la pràctica
totalitat de tipologies d’accidents, ja sigui
explosions, incendis, o en major mesura,
fuites químiques, el medi immediatament
afectat és l’atmosfèric.
El Pla d’emergència exterior és el marc
orgànic i funcional per fer front a les
emergències per accidents greus amb
substàncies
perilloses
prèviament
analitzats, classificats i majoritàriament
avaluats. En ell s’estableix l’esquema de
coordinació de les autoritats, organismes
i serveis cridats a intervenir, els recursos
humans i materials necessaris per a la
seva aplicació i les mesures de protecció
més idònies.
L’abast territorial del Pla és tot el territori
de Catalunya, i per criteris operatius i de
risc, aquest territori es divideix en sectors
de risc. Un dels sectors més rellevants,
per l’elevada densitat d’establiments industrials, és el corresponent al Camp de
Tarragona
El Pla es pot activar en qualsevol tipus
d’establiment industrial, quan es
produeixi un accident que requereixi
l’aplicació de mesures de protecció a la
població i en el què es vegin involucrades

* Excepte quan la relació cost-benefici ambiental de les mesures de reparació sigui desproporcionat (punt 1.3.3, 2n, de l'annex II de
la Llei, aleshores, s'aplicaran altres mesures alternatives).
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substàncies perilloses (presents a la
planta o generades durant l’accident),
com a conseqüència de l’emanació de
gasos o fums tòxics, incendi, explosió
o qualsevol altre efecte físic o químic
derivat de l’accident. Per tant, tot i que
l’anàlisi de risc del Pla se centra en
establiments concrets, l’operativitat del
mateix és més àmplia.

Als efectes del Pla d’emergència exterior del sector químic al Camp de
Tarragona, es defineix com a accident
qualsevol succés incontrolat en una activitat industrial que sigui capaç de produir
dany. S’entén per dany la pèrdua de vides
humanes, les lesions corporals o intoxicacions, els perjudicis materials i el deteriorament greu del medi ambient.

El Pla es pot activar en qualsevol tipus
d’instal·lació industrial (no només del
sector químic) quan es produeixi un
accident en que es vegin involucrades
substàncies perilloses i que requereixi
l’aplicació de mesures de protecció a la
població.

Per accident greu, s’entén un succés tal
com emissió en forma de fuita o vessament, incendi o explosió important que
resulti d’un procés no controlat que suposi un perill greu, immediat o diferit,
per les persones, els béns o el medi ambient, ja sigui a l’interior o a l’exterior de
l’establiment.

Els serveis i entitats que intervenen
en l’operativitat del Pla d’emergència
exterior del sector químic a Catalunya
són:
- Ajuntaments, Consell Comarcals i
Diputacions
- Departament
Sostenibilitat

de

Territori

i

- Entitats gestores de la xarxa viària i
ferroviària, públiques i privades
- Entitats responsables de la gestió dels
serveis bàsics
- Entitats responsables de la regulació
del trànsit per carretera i ferrocarril.

Els grups d’actuació previstos
en el Pla d’emergència exterior
del sector químic al Camp de
Tarragona
Els Grups d’Actuació són grups organitzats amb la preparació i els mitjans materials pertinents per fer front a l’emergència de manera coordinada i d’acord amb
les funcions que tenen encomanades.
Actuen sempre sota la direcció dels seus
comandaments jeràrquics. El Pla preveu
cinc grups d’actuació:
- Grup d’Intervenció
- Grup de Control Ambiental
- Grup Sanitari

- Servei meteorològic de Catalunya
- Grup d’Ordre
- Forces i cossos de seguretat, Serveis
de Bombers
- Serveis de protecció civil
- Serveis sanitaris
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- Grup Logístic
El Departament de Territori i Sostenibilitat actua de manera operativa a Tarragona en el Grup de Control Ambiental.
Aquest té com a objectiu mesurar l’afectació de l’accident ocasionat en una empre-
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sa per a les persones i el medi ambient.
La tasca del Grup de Control Ambiental
és important a l’hora de desactivar un
episodi i finalitzar amb el confinament
de la població, en cas que aquest s’hagi
activat. Els integrants col·laboren en la
investigació de l’accident i sobretot en la
determinació dels potencials impactes en
el territori.

real de la planta i les possibles
zones afectades a cada moment.
- En col·laboració amb el personal
tècnic de la indústria i els experts, fer
la predicció i recomanar al Comitè
de Direcció les mesures de protecció
més adients a cada moment tant per
la població, com per al medi ambient,
els grups d’actuació i els béns.

Els components del grup previstos són:
- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

- Verificar, amb el cap del Grup
d’Intervenció, que el Pla d’emergència
posat en marxa, es pot desactivar per
finalització de l’emergència.

- Agència de Residus de Catalunya
- Agència Catalana de l’Aigua
- Altres entitats que disposin de recursos
Les funcions del Grup de Control Ambiental són:
- Avaluació i seguiment, en el lloc de
l’accident, de les conseqüències per les
persones segons l’evolució dels fets.
- Avaluar l’expansió i afectació de
l’accident en matèria mediambiental,
a través de l’estudi del clavegueram
adjacent, canals de rec, pous de
captació d’aigua potable, rius i rieres,
litoral marítim, etc., mitjançant la
presa de mostres d’aquests llocs, per
un estudi analític més exhaustiu,
així com la utilització dels mitjans
de valoració analítica ràpida de
camp i preveure l’estudi de les
conseqüències a més llarg termini.
- Notificar al director del Pla (a través
del Centre Comandament Avançat i
el Centre Coordinació Operativa de
Catalunya), mitjançant les mesures
de camp que siguin possibles en
el lloc de l’accident, la situació

En el cas del Camp de Tarragona, quan
té lloc un accident, el personal tècnic
dels Serveis Territorials del Departament
de Territori i Sostenibilitat a Tarragona,
duen a terme les seves funcions in-situ.
A banda del fet anterior, la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic del Departament de Territori
i Sostenibilitat disposa d’equipament
distribuït al territori de Catalunya per
realitzar la vigilància de la qualitat
de l’aire i el control de les emissions
industrials. Les dues xarxes que serveixen
com a elements de suport en la gestió

Per accident greu, s’entén
un succés tal com emissió en
forma de fuita o vessament,
incendi o explosió important
que resulti d’un procés no
controlat que suposi un perill
greu, immediat o diferit, per les
persones, els béns o el medi
ambient, ja sigui a l’interior o a
l’exterior de l’establiment.
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de qualsevol incident a Catalunya són
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya
(XVPCA) i la Xarxa d’Emissions
Atmosfèriques de Catalunya (XEAC).
Xarxa de Vigilància i Previsió de
la Contaminació Atmosfèrica de
Catalunya (XVPCA)
La xarxa és una eina per avaluar la
qualitat de l’aire. Va ser creada per
la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
definida per l’Ordre de 20 de juny de
1986 i adscrita administrativament al
Departament de Territori i Sostenibilitat.
El marc normatiu actual estableix que
l’administració competent ha de zonificar
el territori per tal d’avaluar la qualitat de
l’aire (article 5, Reial decret 102/2011,
de 28 de gener, relatiu a la millora
de la qualitat de l’aire; article 11, Llei
34/2007, de 15 de novembre, de qualitat
de l’aire i protecció de l’atmosfera). El
resultat d’aquest procés és la delimitació
de Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA)
Una Zona de Qualitat de l’Aire (ZQA) es
defineix com una fracció del territori amb
una qualitat de l’aire comparable entre
tots els punts d’un mateix tipus d’àrea, de
forma que les mesures que es fan en un
punt siguin representatives de la qualitat
de l’aire de tota l’àrea que la comprèn.
A Catalunya es delimiten les 15
zones de qualitat de l’aire següents:
Dins de cada zona de qualitat de l’aire es
poden identificar diferents àrees, segons
l’ocupació del sòl (nivell 1: urbanes,
suburbanes o rurals) i el tipus de fonts
emissores de contaminants a l’atmosfera
de les quals reben més influència (nivell
2: trànsit, industrial o fons). D’acord amb
aquests criteris cada punt del territori
pertany a una zona de qualitat de l’aire
i està caracteritzat per un tipus d’àrea.
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Aquest fet comporta que, per tal d’avaluar
la qualitat de l’aire, no sigui necessari
disposar de punts de mesurament a tots
els municipis, sinó que, d’acord amb la
normativa, n’hi ha prou amb disposar
de dades per a cada tipus d’àrea existent
dins d’una zona.
La xarxa de mesuraments que serveix
per realitzar l’avaluació de la qualitat
de l’aire a Catalunya (XVPCA) s’adapta
tant als canvis del territori com als
canvis de normativa, per optimitzar
els recursos i per millorar la qualitat
d’aquesta avaluació. La xarxa que va
servir per avaluar la qualitat de l’aire
durant l’any 2016 té les característiques
que es mostren en la taula següent.
Donada la convivència d’una àmplia
zona industrials amb zones habitades en
el Camp de Tarragona, es disposa d’una
extensa xarxa de vigilància tant pel que
fa al nombre de punts de mesuraments
com als compostos que es determinen.
La Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica al Camp de
Tarragona disposa de l’equipament que
es mostra a la taula 1.
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Pel que fa als resultats de l’avaluació de la
qualitat de l’aire de l’any 2016 al Camp de
Tarragona, dels contaminants legislats en
el Reial decret 102/2011, de 28 de gener,
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire,
que tenen un valor límit i que es mesuren
al Camp de Tarragona (diòxid de sofre,
diòxid de nitrogen i òxids de nitrogen,
ozó, sulfur d’hidrogen, partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 10
micres, partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 2.5 micres, monòxid
de carboni, benzè, plom, arsènic, cadmi,
níquel i benzo(a)pirè), l’any 2016 no es
va produir cap superació dels objectius
de qualitat de l’aire.
A més dels compostos esmentats a
l’anterior paràgraf, es van determinar els
nivells de 97 compostos orgànics volàtils.
També, durant el mateix període, s’han
determinat
diferents
hidrocarburs
aromàtics policíclics.
Xarxa d’Emissions Atmosfèriques
de Catalunya (XEAC)
La XEAC és l’instrument d’anàlisi i
control del Departament de Territori
i Sostenibilitat que permet fer el
seguiment en continu i a temps real
dels contaminants emesos pels focus
que tenen més potencial d’incidència a
l’atmosfera.

ESTADÍSTIQUES DE L’XVPCA A 31 DE DESEMBRE DE 2016
Nombre de punts de mesurament
Nombre de paràmetres automàtics
Nombre de dades automàtiques
Nombre de paràmetres manuals
Nombre de dades manuals
Municipis on hi ha punts de mesurament de
l’XVPCA

127
673
35.469.792
1.011
50.677
82

Ateses les característiques de la distribució
a Catalunya de les indústries amb un fort
impacte en matèria de contaminació
atmosfèrica, els punts de mesurament
es concentren en els polígons industrials
del camp de Tarragona, que apleguen la
indústria petroquímica; en determinats
punts del Baix Llobregat i del Barcelonès,
i puntualment, en altres indrets del
territori català on hi ha indústries
d’aquestes característiques, empreses
cimenteres i centres de producció
d’energia.
Actualment, amb la XEAC es gestiona
les dades de més de 40 establiments
industrials repartits per tot el territori de
Catalunya i de més de 100 focus emissors.
Per cada focus, es recullen diàriament els
arxius horaris amb les dades minutals
corresponents als diferents contaminants
i paràmetres (més de 600 en total) i es
tracten de manera que es pugui avaluar
el compliment dels valors límit establerts.
El procediment de funcionament
consisteix que la mateixa empresa, amb
la supervisió de la Direcció General de

La Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic
disposa d’equipament distribuït
al territori de Catalunya per
realitzar la vigilància de la
qualitat de l’aire i el control de
les emissions industrials a la
Xarxa de Vigilància i Previsió
de la Contaminació Atmosfèrica
de Catalunya (XVPCA) i la Xarxa
d’Emissions Atmosfèriques de
Catalunya (XEAC).
89

FÒRUM DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL

Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic,
disposi dels sistemes automàtics de
mesurament (SAM). Aquests sistemes,
associats als focus emissors, proporcionen
les dades que tracta el seu sistema de
gestió, segons la normativa aplicable, i es
trameten al centre de control de la XEAC.
Conclusió: no podem destruir el
Planeta, però sí fer la vida molt
difícil a la humanitat
Al tractar del medi ambient ens referim a
la suma d’allò que ens envolta, expressat
especialment en els vectors aigua, sòl,
aire i vida. Només per això, la protecció
de l’entorn ja és important pels seus
propis valors.

MUNICIPI

UBICACIÓ

Però per si amb això no en tinguéssim
prou, si ens calgués uns arguments
implicatius, hem d’entendre que l’entorn
no es tracta només de l’espai en què es
desenvolupa la vida sinó que comprèn els
éssers vius, entre els quals, les persones,
l’aigua, el sòl, l’aire i les relacions entre
ells, així com elements intangibles com
la cultura. Anant més enllà, és el conjunt
de valors naturals, socials i culturals que
influeixen en la vida de l’home actual i
en les generacions venidores, inclosa la
seva economia; en les actuals visions
de l’ecologia, l’economia i la sociologia,
la defensa del medi està unida al
desenvolupament sostenible. Per tant,
també hi ha arguments estrictament
econòmics per la defensa de l’entorn
tant en termes d’eficiència en l’ús dels

EQUIPS AUTOMÀTICS

EQUIPS MANUALS

Alcover

Polígon Industrial Roques Roges
(C/ Mestral s/n)

SO2, O3, NOx, H2S, CO

Constantí

C/ de Gaudí

NOx, O3, SO2, H2S, Benzè

El Morell

Deixalleria municipal

COV

La Canonja *

Deixalleria municipal

COV, HAP

Perafort (Puigdelfí)

C/ Major

NOx, SO2, H2S, Benzè

COV

Reus

C/ de M.Tallapedra-c/ M. Ossos

NOx, CO, H2S,
PM10, O3

Benzè

Tarragona

Barri Bonavista

NOx, SO2, H2S,
PM10, PM2,5

PM10

Tarragona

C/ de Montsant (San Salvador)

NOx, SO2, H2S

Benzè

Tarragona

SSTT Salut
(Av. de la Reina Maria Cristina,54)

Tarragona

Parc de la Ciutat

NOx, O3, SO2, H2S, CO

COV

Tarragona

Universitat Laboral

NOx, SO2, H2S

PM10, PM2,5, Benzè

Vila-Seca

Estació Renfe

NOx, O3, SO2, H2S, PM10, PM2,5

Vila-seca*

La Pineda

PM10, PM2,5, HCl, metalls, HAP,
COV

PM10

PM10, metalls, COV
COV, HAP

Taula 1. Equipament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica al Camp de Tarragona
*Punts disponibles a partir de l’abril del 2017.
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Tots hi tenim responsabilitats
mitjançat un procés continuat
de millora que incorpori
la dimensió ambiental i no
esperar a que es produeixi un
nou cas Seveso.
recursos, especialment de l’energia, com
per prevenir, evitar i, si és el cas, remeiar
accidents industrials amb incidència
ambiental.
Dissortadament el risc 0 en matèria de
seguretat industrial no existeix, però això

no vol dir que no hi haguem de tendir,
i aquí tots hi tenim responsabilitats
mitjançat un procés continuat de millora
que incorpori la dimensió ambiental,
de manera que no haguem d’avançar
a cop d’accident: l’avenç en matèria de
seguretat ambiental no ha d’esperar a
que es produeixi un nou cas Seveso.
Més enllà dels processos preventius i
de millora tecnològica de les pròpies
empreses, la inspecció efectiva de les
activitats és el primer pas per a minimitzar
els riscos i evitar accidents. I si finalment
l’accident es produís, cal actuar a fons i
aplicar els mecanismes previstos en la
normativa de responsabilitat ambiental
per posar-hi remei.
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Núria Gasulla
Subdirectora general de programes en protecció civil
Llicenciada en ciències físiques (especialitat Astronomia i Astrofísica) per la Universitat
de Barcelona (UB).
A l’Administració ha desenvolupat diverses responsabilitats: cap del Servei de Planificació de la Subdirecció General de Prevenció i Avaluació de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, subdirectora general de Prevenció i Avaluació de la Direcció
General d’Emergències i Seguretat Civil, Subdirectora general de Programes en Protecció Civil a la Direcció General de Protecció Civil, secretaria de la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya, dins la subdirecció general de Programes de Protecció Civil. I des el
setembre del 2015, subdirectora general de Programes en Protecció Civil a la Direcció
General de Protecció Civil.
Des del 1992 professora i conferenciant a molts cursos (acadèmics i/o professionals),
jornades, sessions obertes amb població, etc., sobre riscos tecnològics, seguretat, autoprotecció i protecció civil en general a institucions com l’Institut Català de Tecnologia,
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Escola d’Electes AMC, UPC (Màster en
protecció civil), Escuela Nacional de Protección Civil, Universitat de Barcelona (Escola
d’Estiu) Universitat d’Alacant (Escola d’estiu 2005), Universidade da Coruña (Instituto
Universitario de Estudios Marítimos) etc.
Professora fins a l’any 2008 de l’assignatura “Detecció i càlcul de risc” del Graduat de
Prevenció i Seguretat Integral de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, EPSI (UAB).
Autora del mòdul didàctic de Protecció Civil del Màster en polítiques de seguretat
(UOC).
Autora o co-autora de múltiples guies i materials de referència per a cursos en matèria
de protecció civil (cossos operatius, tècnics municipals, tècnics competents en matèria
d’autoprotecció, càrrecs electes, etc.).
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LA RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES.
PLANIFICACIÓ I ACTUACIÓ
Núria Gasulla
La qualitat en la planificació de la resposta és, d’inici, un dels eixos estratègics de
prevenció dels accidents greus per les directives europees de regulació d’aquesta
matèria.
Els accidents greus es caracteritzen en
general per ésser de ràpid desencadenament i evolució, és de preveure una
afectació molt immediata a l’entorn més
proper. Poden ser crítics en les conseqüències, afectant de forma important la vida
i la salut de les persones per efectes de
toxicitat, radiació tèrmica o sobrepressió. Pel que fa a la gestió, són situacions
de risc tecnològic i per tant tècnicament
complexes. El procés industrial i les substàncies implicades requereixen d’un coneixement especialitzat i una traducció
eficaç en el missatge als efectes d’una
comprensió adequada per part de tots els
implicats, i de forma especial el ciutadà.
Les estratègies de prevenció d’aquest ti-

Els tres elements de
gravetat, incertesa i
rapidesa que convergeixen
en el desencadenament dels
accidents greus configuren
l’estratègia de resposta.

pus d’accidents fan que siguin poc probables, fet essencial per una banda perquè
el risc dels processos industrials associats
sigui acceptable. Per l’altra, però, es requereix un entrenament continuat i de
detall que permeti un desplegament eficaç dels procediments de resposta.
Quan es materialitzen, els accidents són
mitigables a través de la intervenció.
Això ens planteja la importància de la
resposta primerenca, en origen, d’una
banda, i de la preparació i els recursos
dels cossos d’intervenció als efectes de
minimitzar els efectes.
Finalment, és possible avaluar-los a priori i a partir de l’ús d’eines de simulació
dels efectes i de la vulnerabilitat, determinar l’abast, i la població en risc.
Els tres elements de gravetat, incertesa i
rapidesa que convergeixen en el desencadenament d’aquests accidents configuren
l’estratègia de resposta. En aquest sentit,
cal haver estudiat prèviament els escenaris possibles i representatius que permetin desplegar automatismes que condueixin ràpidament al refugi de la població
a l’interior de recintes estancs (confinament en edificis propers) on aïllar-se
de l’ambient agressiu de l’exterior. Així,
doncs, és essencial en la detecció i comunicació de l’existència i potencialitat de
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l’accident, la identificació de l’escenari
més representatiu i ràpid desplegament
de les actuacions de protecció automàtiques en la població potencialment afectada sota dos perspectives:
- La viabilitat de la protecció: la millor
tecnologia de detecció i avís requereix
d’un temps mínim de resposta pel que
fa al temps de propagació i la intensitat dels efectes. No tot escenari amb
població és gestionable pel que fa al
temps d’afectació i capacitat d’autoprotecció, i des d’aquest punt de vista
és important valorar les situacions i/o
distàncies de potencial indefensió.
- La rapidesa i gravetat dels efectes
requereix una intervenció professionalitzada en origen, a partir de l’existència de bombers d’empresa o equips
de tercera intervenció en el propi establiment.
Els primers Plans d’Emergència Exterior
es van desenvolupar a partir de la publicació de la primera directiva 82/501/
CCE (Seveso) i les diferents normatives
de transposició (RD 886/88), de tècnica
directriu (Directriz básica para la elaboración y homologación de los planes especiales del sector químico) i d’aplicació a
Catalunya (Ordre de 13 d’abril de 1989).
Els primers Plans de la Generalitat daten
de principis de la dècada dels 90. L’any
1999 hi ha 134 establiments afectats, 40
de nivell alt i 94 de nivell baix d’acord
amb els llindars establers per la normativa. En destaquen els plans de polígon
com el Plaseqta, elaborat per primera vegada el 1993 o el Plaseqtor, el 1997.
Aquesta xifra s’incrementa de forma
important a partir de la publicació de
la nova directiva 96/82/CE (Seveso II)
fins a les 162 (80 de nivell alt i 82 de
nivell baix). El molt important volum de
dades sobre instal·lacions, substàncies,
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Figura 1. Plaseqcat (2007, caràtula de l’exemplar digital de
difusió)

escenaris, etc., i la necessitat de
mantenir-la al dia, propicia necessària la
creació d’una eina per la gestió global de
les emergències per accidents greus, que
alhora suposa un sistema d’informació
sobre el risc químic a Catalunya. El
febrer de l’any 2007 s’aprova el Pla
Especial per emergències pel risc químic
a Catalunya (PlaseqCat). En aquest pla,
als establiments afectats per la directiva
s’hi afegeixen les d’explosius i pirotècnia
i els aparcaments de classificació de
mercaderies perilloses.
El Plaseqcat és doncs un pla que s’actualitza de manera contínua en la denominació dels establiments, substàncies noves
o donades de baixa a cada establiment,
accidents possibles (noves hipòtesis o
hipòtesis descartades per l’Avaluació de
l’Estudi de Seguretat), noves distàncies
d’afectació, afectació municipal, etc.

El Plaseqcat és un pla que
s’actualitza de manera contínua
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Figura 2. Mapa d’instal·lacions del Plaseqcat (Mapa de Protecció civil de Catalunya, 2017)

En el moment actual:
- Nombre d’instal·lacions de nivell alt:
101
- Nombre d’instal·lacions de nivell
baix: 72
- Aparcaments de mercaderies perilloses ADIF: 5

- Altres: 10
Podem resumir l’estratègia de preparació
de la resposta del PlaseqCat:
- Suposa un sistema d’informació sobre
el risc químic, en base a la informació sobre les instal·lacions, processos i
substàncies, la seva anàlisi de perillositat (càlcul de conseqüències) i el seu

Taula 1. Establiments del Plaseqcat per demarcacions territorials (2017)
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estudi de vulnerabilitat amb base cartogràfica consultable al Mapa de Protecció Civil de Catalunya (http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/
proteccio_civil/mapa_de_proteccio_civil/).
- L’operativitat del pla es basa en l’anàlisi del risc, a partir de la predeterminació d’escenaris representatius i criteris
indicadors per primera resposta: els
escenaris de categoria 3 classificats
com a 3A, 3B, 3C, amb gravetat i abast
creixent.
- Aquests escenaris representatius determinen les zones d’afectació per a
l’avís i protecció automàtics, en primera resposta, a la població:
• En base a la viabilitat del confinament. La gestionabilitat de les emergències s’inclou en els processos de
planejament de l’ús del territori sota
criteris associats als objectius de protecció civil.
• A partir de la detecció, avís i inducció a l’autoprotecció
• Assegurament d’una zona de seguretat a partir del control d’accessos a
la zona d’intervenció
- El desenvolupament normatiu requereix una resposta de qualitat i professionalitzada en origen. El Pla d’autoprotecció de qualitat ha de proveir
d’un sistema fiable de detecció-avís i
resposta i de mitjans d’autoprotecció
professionalitzats.
- S’estableix un sistema de coordinació
de plans amb els de resposta municipal
i els plans d’autoprotecció que hi siguin
vinculats.
- El sistema d’informació sobre el risc
químic fa possible un plantejament de
qualitat en base a la definició de pro-
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cediments operatius de detall personalitzats a cada establiment i també per a
l’autoprotecció dels actuants.
- Dins la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions, es configura una infraestructura d’avís a la població per sirenes que
també compta amb elements per a la
detecció i informació meteorològica.
- La protecció al ciutadà parteix en general de l’autoprotecció a partir dels
sistemes d’avís. La informació en campanyes de sensibilització personalitzades sobre el risc, els sons de les sirenes
i el confinament n’és la base.
- Alhora, s’hi integren els plans d’autoprotecció de determinades activitats
vulnerables que cooperen en l’autoprotecció dels elements dependents: escoles, centres assistencials i sanitaris,
activitats amb pública concurrència o
turístiques, etc.
- Els mitjans de comunicació tenen una
participació operativa en el procés d’informació al ciutadà posterior a l’avís.

1. Planificació municipal
D’acord amb el Decret 155/2014, els municipis han de redactar dins el document
únic de protecció civil municipal (Duprocim) els corresponents procediments de
resposta per al risc químic. El Plaseqcat
estableix el criteri d’obligatorietat en base
a l’afectació de zones de risc (zona d’intervenció i d’alerta) a nuclis de població.

Obligats
Recomanats
Informar
Voluntaris

Municipis afectats
91
75
1
780

Taula 2. Municipis afectats pel Plaseqcat (2017)
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Figura 3. Evolució de la planificació municipal per al risc químic 2007-2017

2. Planificació d’autoprotecció

3. Informació a la població

Els establiments industrials afectats per
la normativa d’accidents greus han de
realitzar i tramitar per homologació els
corresponents Plans d’Autoprotecció, formant part del Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció d’acord amb l’annex I.A.a) del
decret 30/2015.
Han de dotar-se dels mitjans que s’estableixen en l’annex III d’aquest decret.

La Directiva 2012/18/UE estableix en el
seu article 14 la necessitat de millorar
l’accés dels ciutadans a la informació sobre riscos: “els Estats membres s’han d’assegurar de que la informació de l’annex
V estigui a disposició del públic de forma
permanent, també electrònicament”.
En el web del Departament d’Interior es
pot accedir al Plaseqcat i a informació sobre els establiments industrials afectats.
D’altra banda, des de l’inici de la implantació dels primers Plans d’emergència
exterior, s’han realitzat gran nombre de
campanyes de sensibilització a la població. El seu objectiu bàsic és donar a
conèixer el so de les sirenes en cas d’una
emergència química i difondre els consells d’autoprotecció.
Els consells d’autoprotecció responen a
les següents preguntes:

Figura 4. http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/
proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/

• Com s’avisa a la població de que hi ha
una situació de risc com a conseqüència d’un accident químic?
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• Què cal fer mentre dura l’emergència
o el simulacre?
• Com se sap que ha finalitzat la situació d’emergència?
• Què cal fer una vegada ha finalitzat
l’emergència?
Aquest treball de sensibilització s’ha de
mantenir de forma continuada als efectes
de no perdre efectivitat en la capacitat
d’autoprotecció en el ciutadà.

4. Sistemes d’avís a la població
Les primeres sirenes es van instal·lar a
mitjans dels anys 90. En el moment actual són operatives 82 sirenes per al risc
químic a 36 municipis, que es posen a
prova dos cops a l’any. Aquestes proves
serveixen per comprovar el funcionament de les sirenes (si sonen bé i la zona
en què es pot escoltar el so amb claredat,
ja que pot variar en funció del vent i altres factors) i també per familiaritzar a la
ciutadania amb el so d’avís de risc químic
i els consells a seguir en cas d’accident
real. La majoria d’escoles i altres centres
amb elements vulnerables dins l’abast de
les sirenes fan simulacres de confinament
sistemàtics aprofitant les proves de sirenes.

Figura 5. Imatge de la campanya de sensibilització pel risc
químic

Des de l’inici de la implantació
dels primers Plans, s’han
realitzat gran nombre de
campanyes de sensibilització a
la població

Figura 6. Evolució de la Xarxa d’alarmes i comunicacions (sirenes per al risc químic) 1997-2017
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Figura 7. Document informatiu de la prova de sirenes a les
escoles

Figura 8. Pòster informatiu proves de sirenes 2017

5. Simulacres

Entre els anys 2007 i 2017 s’han realitzat
67 simulacres parcials, 14 simulacres generals i 24 proves de sirenes.
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Organitza

Hi col·labora

Membres protectors

Amb el suport i la col·laboració de:

