PROTECCIÓ CIVIL

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A ACCIDENTS EN EL
TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER
CARRETERA I FERROCARRIL

El Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies
perilloses per carretera i ferrocarril de Catalunya (TRANSCAT) indica que l’autopista AP-7 i
la via del ferrocarril presenta un risc molt alt respecte als accidents en el transport de
mercaderies perilloses. I és de risc alt la carretera C-66 (Besalú-Palafrugell). El risc a la
Carretera Nacional-II i a la C-65 (Sant Feliu de Guíxols – Accés Sud AP-7) és baix.
Princjpals vies per on poden transitar mercaderies perilloses:
Autopista AP-7

(La Jonquera – Tarragona)

Carretera Nacional – II (Madrid - La Jonquera) (variant)
Carretera C-65 (St. Feliu de Guíxols- N-II-a Accés N-II-a a AP-7 (Girona Sud)
Carretera C-66 (Besalú – Palafrugell)
Ferrocarril. Línia tren convencional

Sant Andreu Comtal -Cervera

Ferrocarril. Línia d’Alta Velocitat.

Madrid- Barcelona – accés internacional

Girona té un pla d’actuació municipal vinculat al Pla especial d’emergències per
accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Catalunya
(TRANSCAT).
L’afectació sobre el territori i la població d’un possible accident d’un transport de
mercaderia perillosa variarà segons les característiques de la matèria concreta (perillositat,
estat, reacció...), la quantitat dispersa o vessada, les condicions meteorològiques del
moment i el lloc de l’accident.
En qualsevol cas, en un accident d’aquestes característiques, segueixi les
instruccions que donin les Administracions públiques.
Tingui present que la majoria de vegades l’ordre que donen les autoritats, a proposta
dels bombers, és el confinament de les persones dins d’edificacions, es tracta d’aïllar-se el
màxim possible de l’ambient exterior, potser d’un núvol o fum tòxic o molest, fins que es
produeixi la seva dispersió.
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Transport de mercaderies perilloses:
El transport de mercaderies perilloses pot comportar riscos greus per a les persones
i el medi ambient si es produeix un accident durant el transport o la distribució.
Els vehicles de transport de mercaderies perilloses es poden reconèixer per un
panell de color taronja, quasi quadrat, amb uns números que identifiquen la substància
concreta que transporta i la seva perillositat.
Es pot donar el cas d’un camió caixa porti un panell taronja sense número, això vol
dir que transporta diverses matèries perilloses en una mateixa càrrega.
Si circula darrera d’un vehicle de transport de mercaderies perilloses, cal augmentar
la distància de seguretat entre els vehicles.

En cas de trobar un accident d’un transport de mercaderies perilloses:
• Truqui immediatament al telèfon 112, indiqui el lloc de l’accident i si el vehicle porta un
panell taronja. Si és possible, indiqui els números que apareixen dins del panell. Si ho
sap, també comuniqui si hi ha persones ferides.
• El conductor hauria de senyalitzar l'accident (llums, triangles d'emergència, persones).
• Si condueix i veu un accident, no badi. Pensi amb l'efecte "badoc" = descuidant la
conducció del seu vehicle pot provocar-ne un altre.
• Si s’atura per socórrer a algú, vigili on deixa el seu vehicle, no provoqui un altre
accident. Surti amb precaució del seu vehicle i porti posada l'armilla reflectant
reglamentària.
• En el cas que detecti una fuita del producte del camió o de la càrrega o un incendi, per
a la seva seguretat, allunyi’s immediatament del lloc en sentit contrari a la direcció del
vent.
• Si hi ha serveis d'emergència actuant, vostè ja no hi fa res allí, el millor és marxar. Si ha
estat testimoni de l’accident posi’s a disposició de la policia.
• No fumi. No hi tiri aigua, hi ha substàncies que reaccionen perillosament amb el seu
contacte.
• No toqui el possible material o substància vessada, pot ser perillós.
• No toqui als ferits llevat que es cali foc.
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Mesures d'autoprotecció en cas de confinament:
• Tanqui’s a l’edifici més proper. Un cotxe no és un lloc segur per refugiar-s'hi.
• Tanqui portes i finestres i aturi els aparells de climatització.
• Segueixi les recomanacions d’autoprotecció i l’evolució de l’emergència que puguin

difondre les principals emissores de ràdio, especialment d’abast local i de Catalunya.
• No surti de casa o de l’edifici en el que estigui confinat fins que les autoritats no ho

autoritzin per ràdio o mitjançant la policia.

Panell taronja identificador del perill i de la matèria en un transport de mercaderies
perilloses:

Número d’identificació del perill
(2 o 3 xifres)

Número d’identificació de la matèria
(4 xifres)

Més informació:
• Transport de mercaderies perilloses. Generalitat de Catalunya. (accés a web)
http://interior.gencat.cat/mercaderiesperilloses
• Mercaderies perilloses. Fitxes primera actuació. Ministerio del Interior. (accés a web)

http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta21/fise2004/fise2004_00.htm
•

Ajuntament de Girona. Web
https://web.girona.cat/

•

Ajuntament de Girona. Twitter
@girona_cat

•

Generalitat de Catalunya. Protecció Civil. Twitter
@emergenciescat
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