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Presentació de l’estudi 

L’energia 󠅺nuclear 󠅺és 󠅺 la 󠅺principal 󠅺 tecnologia 󠅺energètica 󠅺dins 󠅺el 󠅺mix 󠅺de 󠅺generació 󠅺elèctrica 󠅺a 

Catalunya. 󠅺L’any 󠅺2017 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺d’origen 󠅺nuclear 󠅺va 󠅺suposar 󠅺el 󠅺53,5 % 

del 󠅺 total 󠅺 de 󠅺 l’energia 󠅺 elèctrica 󠅺 generada 󠅺 a 󠅺Catalunya, la qual va ser produïda en les tres 

centrals nuclears actualment en funcionament: Ascó I, Ascó II i Vandellós II. Totes tres són de 

tecnologia PWR (Pressurized Water Reactor) i tenen una potència elèctrica bruta instal·lada 

global de 3.146,8 MW (ANAV 2018). Al llarg de la seva vida operativa el grau 󠅺d’utilització 󠅺

d’aquestes 󠅺centrals 󠅺ha 󠅺estat 󠅺molt 󠅺elevat, assolint uns factors de càrrega al voltant del 87 % en 

el període 2010-2016 (ICAEN 2018a). 

Actualment el Govern de Catalunya es troba en un procés de discussió i desenvolupament 

d’un 󠅺nou 󠅺model 󠅺energètic, 󠅺el 󠅺qual 󠅺es 󠅺fonamenta 󠅺en 󠅺la 󠅺seguretat 󠅺i 󠅺equitat 󠅺en 󠅺l’accés a 󠅺l’energia, 󠅺

l’ús de tecnologies baixes en carboni, i l’ús racional i eficient dels recursos naturals i 

tecnològics. Aquests principis es fonamenten en els Objectius del Desenvolupament 

Sostenible promoguts pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) 

(PNUD 2018), i 󠅺els 󠅺acords 󠅺de 󠅺reducció 󠅺d’emissions 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺definits en l’Acord 󠅺de 󠅺

París (COP21) l’any 2015 (UNFCCC 2015). En aquesta línia, l’any 󠅺 2017 󠅺 el 󠅺 Parlament 󠅺 de 󠅺

Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del Canvi Climàtic (a 󠅺partir 󠅺d’ara 󠅺Llei 󠅺del 󠅺

Canvi Climàtic), en la qual s’estableix com a objectiu principal assolir en l’horitzó 󠅺de 󠅺l’any 󠅺2050 

un model energètic basat 100 % en tecnologies renovables, sempre i quan sigui factible des 

del punt de vista tècnic, ambiental i econòmic.  

En aquest context, 󠅺 l’Institut 󠅺Català 󠅺d’Energia 󠅺 (ICAEN) 󠅺va iniciar en el mateix any el procés 

d’elaboració 󠅺de 󠅺la 󠅺Prospectiva Energètica de Catalunya en base als objectius marcats per la 

Llei del Canvi Climàtic (ICAEN 2018b). Aquest procés de prospectiva, denominat PROENCAT 

2050, té per objectiu modelitzar i traçar, de forma participativa, la ruta de transformació del 

mix 󠅺elèctric 󠅺català 󠅺cap 󠅺a 󠅺un 󠅺model 󠅺descarbonitzat, 󠅺desnuclearitzat 󠅺i 󠅺renovable. 󠅺Per 󠅺tal 󠅺d’assolir 󠅺

aquest repte, és de gran rellevància conèixer i reflexionar en torn a les implicacions tècniques, 

mediambientals, econòmiques i socials que aquest procés de transformació comporta, per tal 

d’avaluar 󠅺 la 󠅺 seva 󠅺 viabilitat, 󠅺 i 󠅺 identificar 󠅺 els 󠅺 punts 󠅺 crítics 󠅺 que 󠅺 requeriran 󠅺 d’una 󠅺 anàlisi 󠅺 més 

profunda 󠅺i 󠅺d’un 󠅺treball 󠅺articulat 󠅺de 󠅺les 󠅺institucions 󠅺catalanes 󠅺i 󠅺en 󠅺col·laboració 󠅺amb 󠅺la 󠅺indústria 󠅺

elèctrica i els diferents actors que conformen la seva cadena de valor.  

Un 󠅺 dels 󠅺 punts 󠅺 clau 󠅺 de 󠅺 discussió 󠅺 per 󠅺 a 󠅺 l’elaboració 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 PROENCAT 󠅺 2050 󠅺 és 󠅺 el 󠅺 rol que 

desenvoluparà 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺el 󠅺procés 󠅺de 󠅺transició 󠅺energètica (ICAEN 2018b). Per tal 

de donar resposta a aquesta qüestió, l’ICAEN 󠅺va 󠅺encarregar 󠅺l’any 󠅺2017 󠅺un 󠅺estudi 󠅺sobre 󠅺l’estat 󠅺

actual 󠅺de 󠅺 l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺 la 󠅺generació 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a Catalunya (Tapia i Cortès 

2017). 󠅺 L’estudi 󠅺va avaluar diferents escenaris de durada de vida operativa de les centrals 

nuclears, i els resultats obtinguts van determinar que és viable tècnicament allargar la vida útil 

de les centrals nuclears catalanes fins als 60 anys. Malgrat això, la Llei del Canvi Climàtic 
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proposa un pla de transició per al tancament de les centrals nuclears catalanes no més enllà 

de l’any 2027. 

En aquest context, l’ICAEN 󠅺ha 󠅺detectat la necessitat de dur a terme un estudi detallat des del 

punt de vista tècnic, econòmic, ambiental i social de l’escenari 󠅺de 󠅺tancament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺

nuclears catalanes en finalitzar els 40 anys de vida útil, així com 󠅺de 󠅺l’hipotètic 󠅺allargament 󠅺de 󠅺

les seves respectives vides operatives fins als 50 i 60 anys. Així, 󠅺a 󠅺través 󠅺de 󠅺l’expedient 󠅺de 󠅺

contractació ICAEN-2018-00234, l’ICAEN 󠅺ha 󠅺 licitat 󠅺 l’estudi 󠅺que 󠅺té 󠅺per 󠅺 títol 󠅺 “Elaboració 󠅺d’un 󠅺

estudi 󠅺sobre 󠅺els 󠅺escenaris 󠅺de 󠅺futur 󠅺en 󠅺relació 󠅺al 󠅺paper 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺la 󠅺generació 󠅺

d’energia 󠅺 elèctrica 󠅺 en 󠅺 la 󠅺 transició 󠅺 energètica 󠅺 de 󠅺 Catalunya”. 󠅺 Amphos 󠅺 21 󠅺 Consulting S.L., 

empresa 󠅺adjudicatària 󠅺del 󠅺contracte, 󠅺presenta 󠅺a 󠅺continuació 󠅺 l’informe 󠅺 final de 󠅺resultats 󠅺de 󠅺l’ 

estudi.  

El present estudi consta de 6 capítols. En el primer capítol s’exposen 󠅺els antecedents del 

treball, els quals es centren en les mesures de governança implementades a nivell estatal i 

europeu per tal de promoure el procés de transició energètica necessari per fer front al repte 

del canvi climàtic. El capítol 2 exposa els objectius que han marcat el present estudi. El capítol 

3 introdueix la metodologia emprada, basada en els 󠅺estudis 󠅺d’escenaris 󠅺de 󠅺 futur, 󠅺així com 

delimita 󠅺 l’abast 󠅺de 󠅺l’estudi 󠅺 i 󠅺descriu 󠅺 les 󠅺tasques 󠅺dutes 󠅺a 󠅺terme 󠅺per 󠅺tal 󠅺d’assolir 󠅺els 󠅺objectius 󠅺

establerts. El quart capítol, el més extens, presenta els resultats obtinguts. Es divideix en 

quatre seccions, corresponents als diferents escenaris analitzats: la situació actual, en base 

a 󠅺dades 󠅺de 󠅺l’any 󠅺2017, 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺i 󠅺l’Escenari 󠅺3. 󠅺En 󠅺cada 󠅺secció 󠅺s’ha 󠅺dut 󠅺a 󠅺terme 󠅺

la descripció general 󠅺 de 󠅺 l’escenari, 󠅺 l’anàlisi 󠅺 tècnica, 󠅺 l’anàlisi 󠅺 econòmica, 󠅺 l’anàlisi 󠅺

mediambiental 󠅺i 󠅺l’anàlisi 󠅺social. 󠅺El 󠅺cinquè 󠅺capítol 󠅺consisteix 󠅺en 󠅺l’anàlisi 󠅺comparativa 󠅺dels 󠅺tres 󠅺

escenaris, 󠅺d’acord 󠅺amb 󠅺els 󠅺resultats 󠅺obtinguts 󠅺en 󠅺el 󠅺capítol 󠅺anterior. 󠅺Finalment, en el capítol 6 

es presenten les conclusions. 

1 Antecedents 

El canvi climàtic constitueix un dels majors reptes que la societat ha 󠅺d’enfrontar 󠅺avui 󠅺en 󠅺dia, 

donats 󠅺 els 󠅺 riscos 󠅺 sense 󠅺 precedents 󠅺 que 󠅺 els 󠅺 seus 󠅺 efectes 󠅺 impliquen 󠅺 per 󠅺 a 󠅺 l’estabilitat 󠅺 dels 󠅺

sistemes naturals 󠅺 i 󠅺 humans. 󠅺 Abordar 󠅺 aquesta 󠅺 problemàtica 󠅺 requereix 󠅺 d’una 󠅺 resposta 󠅺

multifacètica i integrada per part dels governs i dels àmbits científic, tecnològic i social, la qual 

s’enfoqui a fomentar estratègies de mitigació i adaptació en 󠅺el 󠅺marc 󠅺d’un desenvolupament 

sostenible. D’acord 󠅺amb 󠅺la 󠅺definició 󠅺del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), 

la mitigació del canvi climàtic s'entén com "una intervenció antropogènica per reduir l'alteració 

antropogènica del sistema climàtic. Inclou estratègies per abatre les fonts de gasos d'efecte 

hivernacle (GEH) i les seves corresponents emissions, així com fomentar l’existència 󠅺

d’embornals de GEH” (IPCC 2014a).  
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L'Acord de Copenhaguen de la Quinzena Conferència de les Parts (COP15) de la Convenció 

Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (UNFCCC) va establir la necessitat de limitar 

l’increment 󠅺de 󠅺la temperatura mundial per sota dels 2 ºC en relació a la situació existent en 

l’època 󠅺 preindustrial, per tal de prevenir danys irreversibles a tots els nivells planetaris 

(UNFCCC 2010). En aquest sentit, les projeccions presentades en el 5è Informe d'Avaluació 

de l'IPCC (a 󠅺 partir 󠅺 d’ara AR5) en 󠅺 l’any 󠅺 2014 󠅺 demostren una elevada probabilitat d’assolir 

l’abatiment 󠅺de 󠅺 l’increment 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 temperatura 󠅺global 󠅺 del 󠅺 planeta 󠅺per 󠅺 sota dels 2 ºC prenent 

l’escenari 󠅺de 󠅺que en 󠅺l’any 󠅺2100 󠅺s’hagin aconseguit estabilitzar les concentracions de CO2-eq 

per sota del llindar de 450 ppm (IPCC 2014b).  

En aquesta línia, l’Acord 󠅺de 󠅺París 󠅺signat 󠅺en 󠅺la 󠅺COP21 󠅺en 󠅺l’any 󠅺2015 󠅺va 󠅺ratificar 󠅺els 󠅺postulats 

de 󠅺l’Acord 󠅺de 󠅺Copenhagen, 󠅺i 󠅺va 󠅺emfatitzar 󠅺la 󠅺necessitat 󠅺d’incrementar 󠅺els 󠅺esforços 󠅺nacionals 󠅺

i 󠅺internacionals 󠅺per 󠅺tal 󠅺de 󠅺mitigar 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺(GEH), 󠅺i 󠅺de no 

traspassar els 1,5 ºC d’increment de temperatura respecte als nivells preindustrials (UNFCCC 

2015). D’altra 󠅺banda, 󠅺en el present any l’IPCC 󠅺ha 󠅺publicat 󠅺l’informe 󠅺especial 󠅺“Global Warming 

of 1,5 ºC” 󠅺 (IPCC 󠅺2018), en el qual exposa els efectes de l'escalfament global d’1,5 °C per 

sobre dels nivells preindustrials. Una de les principals 󠅺 conclusions 󠅺 de 󠅺 l’informe 󠅺 és 󠅺 la 󠅺

rellevància 󠅺de 󠅺limitar 󠅺l’escalfament 󠅺global 󠅺a 󠅺1,5 󠅺ºC 󠅺en 󠅺front 󠅺dels 󠅺potencials 󠅺2 󠅺ºC 󠅺d’escalfament 󠅺

que el planeta podria assolir en els propers 12 anys si no es redueixen les emissions de GEH. 

Assolir 󠅺els 󠅺2 󠅺ºC 󠅺d’escalfament 󠅺significaria 󠅺enfrontar 󠅺riscs 󠅺irreversibles 󠅺de 󠅺pèrdua 󠅺d’habitats 󠅺i 󠅺

espècies, així com d’intensificació 󠅺de 󠅺l’ocurrència 󠅺de catàstrofes climàtiques com les sequeres 

i 󠅺els 󠅺huracans, 󠅺entre 󠅺d’altres 󠅺(IPCC 󠅺2018).  

La mitigació del canvi climàtic consisteix en el 󠅺 desenvolupament 󠅺 i 󠅺 la 󠅺 implementació 󠅺 d’un 󠅺

conjunt 󠅺d’accions, 󠅺pràctiques 󠅺i 󠅺tecnologies 󠅺en 󠅺els 󠅺sectors 󠅺del 󠅺subministrament 󠅺d'energia, 󠅺del 

transport, de la construcció, de la industria en general, l’agricultura, la silvicultura i els residus, 

per tal de reduir la concentració de CO2-eq a l'atmosfera (IPCC 2007). D’aquesta 󠅺manera, 󠅺la 

tecnologia és un factor clau en la lluita contra el canvi climàtic, donada la prevalença en la 

societat de les tecnologies intensives en l’ús 󠅺de combustibles fòssils i la seva contribució en 

la generació d’emissions de GEH. La 󠅺transició 󠅺cap 󠅺a 󠅺l’ús 󠅺generalitzat 󠅺de 󠅺tecnologies 󠅺de 󠅺baix 󠅺

contingut en carboni (anomenades en anglès, low-carbon technologies, o climate change 

mitigation technologies), és altament rellevant per tal de contrarestar els efectes del canvi 

climàtic 󠅺d’origen 󠅺antropogènic.  

Els sistemes de 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺constitueixen un dels sectors clau per a la mitigació del 

canvi climàtic, donat que són la principal font de 󠅺generació 󠅺d’emissions 󠅺global 󠅺de 󠅺GEH. Segons 

l’AR5, 󠅺l’any 󠅺2010 󠅺el 󠅺sector 󠅺energètic 󠅺representava 󠅺aproximadament 󠅺el 󠅺35 % de les emissions 

antropogèniques totals de GEH. A més, les emissions procedents de la generació d'electricitat 

i calor corresponien al 75 % de les emissions totals de GEH relacionades amb l'energia, lluny 

del 16 % de la contribució de la producció de combustibles i la transmissió d’energia, 󠅺i el 8 % 

procedent de la refinació de petroli (IPCC 2014a).  
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En aquest context, les tecnologies baixes en carboni en el sector energètic tenen un paper 

fonamental en la transformació cap a una economia descarbonitzada, ja que alberguen un 

elevat potencial de disminuir el contingut de carboni en totes les fases de la cadena de 

subministrament d'energia, des de la generació fins a la transmissió i l’usuari final (IPCC 

2014b). S’entén 󠅺per 󠅺tecnologies 󠅺baixes 󠅺en 󠅺carboni 󠅺en 󠅺el 󠅺sector 󠅺energètic 󠅺aquelles tecnologies 

i pràctiques d'eficiència energètica i d’energies renovables. Dins de l'àmbit de l'eficiència 

energètica l'IPCC enumera alguns avenços tecnològics, com ara la transmissió de corrent 

directa d'alta tensió (HVDC), així com programes d'eficiència energètica relacionats amb 

aspectes conductuals. Pel que fa a les energies renovables, les principals tecnologies són la 

bioenergia, la solar, la geotèrmia, la hidroelèctrica, l’eòlica i la hidrotèrmica (IPCC 2014b). 

En les darreres dues dècades, el nombre creixent d'accions de mitigació implementades en 

el marc del sector energètic han desencadenat el desplegament del mercat energètic i els 

mecanismes de suport dins el mercat per tal de fomentar el desenvolupament de tecnologies 

d'energia 󠅺renovable, 󠅺d’acord 󠅺amb 󠅺els 󠅺mecanismes 󠅺i 󠅺les regulacions instaurades a partir de la 

implementació 󠅺 del 󠅺 Protocol 󠅺 de 󠅺 Kyoto 󠅺 en 󠅺 l’any 󠅺 1997 󠅺 (CE 2008). Els mercats energètics 

constitueixen els elements físics i financers que engloben el comerç i l'aprovisionament 

d'energia en el mercat mundial global, regional (per exemple, el mercat energètic de la Unió 

Europea) i nacional. En aquest context, el Renewable Policy Network for the 21st Century 

(REN 21) afirma que la 󠅺inversió 󠅺mundial 󠅺en 󠅺tecnologies 󠅺d'energies 󠅺renovables 󠅺l’any 󠅺2017 va 

ser de 279,8 milions de dòlars, i l'augment de capacitat instal·lada va resultar en 178 GW. 

L’energia 󠅺solar 󠅺PV 󠅺va 󠅺 representar 󠅺el 󠅺55 󠅺% 󠅺de 󠅺 les 󠅺adicions 󠅺de 󠅺capacitat instal·lada el 2017 

sobre el total d’energies 󠅺renovables, i l’energia 󠅺eòlica el 29 % (REN21 2018). 

Una 󠅺qüestió 󠅺decisiva 󠅺per 󠅺tal 󠅺d’abordar 󠅺el 󠅺desenvolupament 󠅺i 󠅺el 󠅺desplegament 󠅺de 󠅺tecnologies 󠅺

amb baix contingut en carboni és la 󠅺constitució 󠅺d’un sistema de governança que fomenti, doni 

suport i impulsi la transició cap a una societat baixa en carboni (IPCC 2007). En aquest sentit, 

l'IPCC defineix l’àmbit 󠅺de 󠅺la 󠅺política 󠅺de mitigació del canvi climàtic com el conjunt de mesures 

i instruments legislatius i reguladors promulgats i implementats amb 󠅺l’objectiu 󠅺de reduir les 

emissions de GEH. Així mateix, la innovació i la recerca tenen una importància primordial per 

tal de fomentar la competitivitat de les tecnologies de baix consum en els mercats energètics 

i determinar les condicions de mercat per a l'adopció d'aquestes tecnologies. Això planteja 

grans reptes des de la governança per tal de fer complir l’adopció 󠅺de 󠅺polítiques de mitigació 

cost-efectives que a la vegada promoguin el principi de "responsabilitats comunes però 

diferenciades" (ONU 1992). 

En la darrera dècada la Unió Europea ha intensificat la promulgació de normes i polítiques per 

a la promoció de mecanismes de suport per a la lluita contra el canvi climàtic. Per 󠅺a 󠅺l’any 󠅺2050, 

la Unió Europea (UE) ha 󠅺definit 󠅺l’objectiu 󠅺de reduïr en un 80 % 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺

hivernacle en relació als nivells de 1990, establint l’objectiu 󠅺intermedi 󠅺d’assolir 󠅺l’any 󠅺2040 󠅺la 󠅺

reducció del 60 % de les emissions de GEH a la regió. 󠅺Per 󠅺tal 󠅺d’assolir 󠅺aquestes 󠅺fites, tots els 
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sectors 󠅺econòmics 󠅺han 󠅺d’implementar 󠅺mesures 󠅺de 󠅺mitigació. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺sentit, 󠅺el 󠅺sector 󠅺elèctric 󠅺

presenta 󠅺el 󠅺major 󠅺potencial 󠅺de 󠅺mitigació 󠅺d’emissions, 󠅺motiu pel qual s’espera 󠅺que 󠅺en 󠅺l’horitzó 󠅺

de 󠅺2050 󠅺s’hagin 󠅺abatut 󠅺la 󠅺totalitat 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺corresponent 󠅺

a aquesta activitat (CE 2016).  

Això es reflecteix en la Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council, 

of the 13th July 2009, concerning common rules for the internal market in electricity and 

repealing Directive 2003/54/EC, i més concretament, la Directive 2009/28/EC of the European 

Parliament and of the Council, of the 23th April 2009, on the promotion of the use of energy 

from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC 

and 2003/30/EC, segons les quals la UE implementa un paquet energètic. Això inclou el 

desenvolupament d'un marc legal i institucional, així com l'establiment d'objectius regionals i 

nacionals vinculants per a promoure la implantació d'energies renovables i les pràctiques i 

tecnologies d'eficiència energètica. 

L’acció 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 Unió 󠅺 Europea, 󠅺 i 󠅺 en 󠅺 conseqüència 󠅺 de 󠅺 l’Estat 󠅺 Espanyol, per a la governança 

climàtica i energètica es materialitza en un conjunt d’objectius, 󠅺normes i polítiques que van 

ser aprovades 󠅺l’any 󠅺2009 󠅺pels 󠅺Estats Membres (MITECO 2018) i que s’orienten 󠅺a 󠅺implementar 

una fulla de ruta per tal de que la regió sigui neutra en emissions de GEH en l’horitzó 󠅺de l’any 󠅺

2050. 󠅺Per 󠅺tal 󠅺d’assolir 󠅺aquesta 󠅺meta, 󠅺la UE va definir un 󠅺conjunt 󠅺d’objectius intermedis a 󠅺l’any 󠅺

2020 󠅺i 󠅺2030. 󠅺Per 󠅺a 󠅺l’any 󠅺2020 󠅺es 󠅺va 󠅺comprometre 󠅺a 󠅺assolir 󠅺una 󠅺quota 󠅺del 󠅺20 % de les fonts 

d'energia renovables de l'energia general consumida a la regió, així com un 20 % de millora 

en l'eficiència energètica. Tot això contribuiria a assolir l'objectiu establert del 20 % de la 

reducció d'emissions de GEH per al mateix any en relació als nivells de 󠅺l’any 󠅺1990. 󠅺De 󠅺cara 󠅺al 󠅺

2030 la UE va marcar la meta de cobertura del 32 % 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺general 󠅺consumida 󠅺a 󠅺la 󠅺regió 󠅺

a 󠅺partir 󠅺d’energies 󠅺renovables, una millora del 32,5 % 󠅺de 󠅺l’eficiència 󠅺energètica 󠅺i 󠅺la 󠅺reducció 󠅺

del 40 % 󠅺d’emissions 󠅺de 󠅺GEH 󠅺en 󠅺base 󠅺als 󠅺nivells 󠅺de 󠅺l’any 󠅺1990 󠅺(CE 󠅺2016). 

Així mateix, les normes i polítiques aprovades són les següents:  

• Perfeccionament i ampliació del règim comunitari 󠅺 de 󠅺 comerç 󠅺de 󠅺drets 󠅺d’emissió 󠅺de 󠅺

gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺(Directiva 󠅺2009/29/CE). 

• Distribució 󠅺 de 󠅺 l’esforç 󠅺 entre 󠅺 els 󠅺Estats 󠅺Membres per reduir les seves emissions de 

gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺en 󠅺els 󠅺sectors 󠅺no 󠅺coberts 󠅺pel 󠅺Comerç 󠅺d’Emissions 󠅺(Decisió 󠅺

Nº406/2009/CE). 

• Emmagatzemament geològic del diòxid de carboni (Directiva 2009/31/CE). 

• Foment 󠅺de 󠅺l’ús 󠅺d’energia 󠅺procedent 󠅺de 󠅺fonts 󠅺renovables 󠅺(Directiva 󠅺2009/28/CE). 

En el context espanyol, l’informe “Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero 1990-2016 de la Comunicación al Secretariado de la Convención Marco de 
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NNUU sobre Cambio Climático – España. Edición 2018” publicat pel Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) indica que les emissions brutes de gasos 

d’efecte 󠅺 hivernacle estimades per 󠅺 a 󠅺 l’any 2016 del total de l’inventari van ser de 324.707 

kilotones de CO2-eq, el qual va suposar un increment en relació a l’any base 90/95 del +12 %. 

En aquest any, Espanya va experimentar un increment del Producte Intern Brut (PIB) del +3,2 

%, i les emissions van disminuir un -3,3 % respecte de les emissions de l’any anterior (2015).  

El descens de les emissions va estar principalment marcat per la disminució de les emissions 

derivades 󠅺de 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’electricitat (-20,7 %), degut 󠅺a 󠅺la 󠅺progressiva 󠅺substitució 󠅺de 󠅺l’ús 󠅺de 󠅺

carbó per energies renovables. El transport per carretera va augmentar la generació 

d’emissions 󠅺en 󠅺un 󠅺+2,7 %; la combustió en la industria va incrementar lleugerament les seves 

emissions (+1,0 %), i l’agricultura va presentar un lleuger descens en 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’emissions 󠅺

de GEH (-0,4 %). El sector econòmic 󠅺amb 󠅺més 󠅺pes 󠅺en 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’emissions 󠅺de 󠅺GEH va 

ser 󠅺l’energètic (75 %), seguit de l’agricultura (11 %). En relació als GEH, el CO2 va suposar 

un 80% de les emissions totals, seguit del metà (12 %) (MAPAMA 2018). 

La 󠅺governança 󠅺del 󠅺canvi 󠅺climàtic 󠅺i 󠅺l’energia 󠅺a 󠅺Espanya 󠅺es 󠅺materialitza 󠅺a 󠅺través 󠅺de 󠅺polítiques, 󠅺

normatives i estratègies de mitigació del canvi climàtic que estan alineades amb les 

regulacions 󠅺 establertes 󠅺 a 󠅺 nivell 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 Unió 󠅺 Europea. 󠅺 D’aquest 󠅺 manera, 󠅺 l’Estat 󠅺 Espanyol 󠅺

segueix 󠅺els 󠅺objectius 󠅺acordats 󠅺per 󠅺 la 󠅺UE 󠅺per 󠅺a 󠅺 l’any 󠅺2020 󠅺mitjançant el 󠅺Paquet 󠅺d’Energia 󠅺 i 󠅺

Canvi Climàtic aprovat pel Parlament Europeu l’any 󠅺2008. 󠅺Per tal de donar compliment al 

conjunt de compromisos en matèria de canvi climàtic i energia adoptats pels Estats Membres 

de la Unió Europea, Espanya es troba actualment en procés de consulta pública prèvia a 

l’elaboració 󠅺del 󠅺text 󠅺de 󠅺l’avantprojecte 󠅺de 󠅺Llei 󠅺de 󠅺Canvi 󠅺Climàtic 󠅺i 󠅺transició energètica, en virtut 

de 󠅺l’Article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern d’Espanya (MITECO 2018). 

Així mateix, en el context energètic, el govern Español està elaborant el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, un document programàtic que cada Estat 

Membre ha de presentar a la Comissió Europea, i que 󠅺 s’orienta 󠅺 a 󠅺 fomentar 󠅺 la reducció 

d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, i la penetració d'energies renovables i de pràctiques 

i tecnologies d'eficiència energètica. El PNIEC defineix 󠅺els 󠅺objectius 󠅺i 󠅺les 󠅺línies 󠅺d’actuació 󠅺en 

cinc dimensions clau: 1) la descarbonització (que inclou les energies renovables); 2) 

l’eficiència 󠅺 energètica; 󠅺 3) 󠅺 la 󠅺 seguretat 󠅺 energètica; 󠅺 4) 󠅺 el 󠅺mercat 󠅺 interior 󠅺 de 󠅺 l’energia; 󠅺 i 󠅺 5) 󠅺 la 󠅺

recerca, innovació i competitivitat. Així mateix, el PNIEC inclourà l'Estratègia de Transició 

Justa, dirigida a preveure i gestionar amb criteris de solidaritat les conseqüències sobre 

aquelles comarques i persones directament vinculades a tecnologies que es veuran 

progressivament desplaçades com a conseqüència de la transició impulsada per aquest Pla 

(EC 2018).  

En el context de Catalunya, d’acord 󠅺amb 󠅺l’Inventari 󠅺d’emissions 󠅺de 󠅺GEH de Catalunya en base 

a dades de 󠅺 l’any 󠅺2016 󠅺 (darrera versió oficial disponible) publicat per 󠅺 l’Oficina Catalana del 
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Canvi Climàtic (OCCC), 󠅺el 󠅺total 󠅺d’emissions 󠅺de 󠅺GEH en aquell any van ser de 44,53 milions 

de tones de CO2-eq, el què va suposar un increment del 2,58 % respecte al 2015, 

corresponent a 1,2 milions de tones de CO2-eq. El sector amb major contribució a la generació 

de GEH va 󠅺 ser 󠅺 l’industrial 󠅺 (32 %), seguit del transport (28 %), el sector energètic (14 %) i 

l’agricultura 󠅺i 󠅺ramaderia 󠅺(10 %) (OCCC 2018). Així mateix, segons el 3r Informe sobre el Canvi 

Climàtic 󠅺 a 󠅺 Catalunya 󠅺 publicat 󠅺 l’any 󠅺 2017, 󠅺 des 󠅺 del 󠅺 1990 󠅺 el 󠅺 total 󠅺 d’emissions 󠅺 de 󠅺GEH van 

incrementar 󠅺progressivament 󠅺fins 󠅺l’any 󠅺2007, 󠅺moment 󠅺a 󠅺partir 󠅺del 󠅺qual 󠅺es 󠅺va 󠅺invertir 󠅺el 󠅺patró 󠅺i 󠅺

les emissions van seguir una evolució decreixent fins el 2013. A partir del 2013 i fins el 2016, 

les emissions van tornar a iniciar un patró de creixement (IEC i GENCAT 2017).  

L’any 󠅺2017 󠅺el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Canvi Climàtic, un instrument 

jurídic vinculant per establir les bases per a les estratègies de mitigació i adaptació del canvi 

climàtic a Catalunya. Aquesta 󠅺llei 󠅺té 󠅺com 󠅺a 󠅺finalitat 󠅺“reduir les emissions de gasos amb efecte 

d'hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la transició cap a una 

economia neutra en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, competitiva, innovadora i 

eficient en l'ús de recursos”. En 󠅺 l’Article 19, en línia amb el marc regulatori Europeu, es 

dictamina “Impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a 

ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50 % de participació de les energies 

renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100 % de renovables el 2050”. 

En la mateixa línia, “per 󠅺a 󠅺 la 󠅺 transició energètica cap a un model cent per cent renovable, 

desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, s'ha 

d’establir un pla de transició per al tancament, no més enllà del 2027, de les centrals nuclears, 

vetllant per la preservació dels llocs de treball directes que generen en el territori”. 

En aquest 󠅺context 󠅺d’acció 󠅺climàtica 󠅺i 󠅺transició energètica a Catalunya, un dels punts clau de 

debat 󠅺 és 󠅺 el 󠅺 rol 󠅺 que 󠅺 hi 󠅺 desenvolupa 󠅺 l’energia 󠅺 nuclear. 󠅺 A 󠅺 pesar 󠅺 que 󠅺 la tecnologia nuclear, 

juntament amb l’emmagatzemament i ús del carboni (en anglès, carbon use and storage), 

està 󠅺considerada 󠅺per 󠅺l’IPCC 󠅺com 󠅺una 󠅺tecnologia 󠅺baixa 󠅺en 󠅺carboni 󠅺(IPCC 󠅺2014a), actualment 

no és una tecnologia institucionalitzada com a tecnologia de suport per a fer front a la transició 

del canvi climàtic, degut al paper controvertit que té en l’opinió 󠅺pública, 󠅺com 󠅺a 󠅺resultat 󠅺dels 󠅺

aspectes 󠅺relacionats 󠅺amb 󠅺 la 󠅺percepció 󠅺del 󠅺 risc 󠅺 i 󠅺 la 󠅺seguretat 󠅺d’accidents, 󠅺 i 󠅺 la 󠅺generació 󠅺de 󠅺

residus 󠅺radioactius, 󠅺entre 󠅺d’altres.  

En un informe elaborat pel Massachusets Institute of Technology (MIT), 󠅺“The 󠅺Future 󠅺of 󠅺Nuclear 

Energy in a Carbon-Constrained 󠅺World” 󠅺l’any 󠅺2017, 󠅺els 󠅺autors 󠅺defensen 󠅺que 󠅺sota 󠅺un 󠅺escenari 󠅺

d’objectius 󠅺elevats 󠅺de 󠅺descarbonització del sector elèctric (anomenat 󠅺en 󠅺anglès 󠅺en 󠅺l’informe, 󠅺

deep decarbonization), de menys de 50 g de CO2/kWh, la participació de la tecnologia nuclear 

en el mix elèctric serà clau per rebatre i limitar els costos associats a la transició energètica, 

des del carbó i els cicles combinats, a les energies renovables. Malgrat això, els autors afirmen 

que 󠅺 per 󠅺 a 󠅺 que 󠅺 l’energia 󠅺 nuclear pugui mantenir i incrementar la seva participació en la 

producció elèctrica, és imperant reduir els seus costos fixes, fet que constituirà el principal 
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factor limitant per al seu futur increment de capacitat instal·lada. 󠅺Així 󠅺mateix, 󠅺en 󠅺l’informe 󠅺es 󠅺

fa esmena 󠅺que 󠅺per 󠅺a 󠅺un 󠅺escenari 󠅺d’alta 󠅺descarbonització, l’ús 󠅺exclusiu 󠅺d’energies 󠅺renovables, 󠅺

sense comptar amb tecnologia nuclear, suposaria un increment de costos que no garantirien 

la sostenibilitat del sistema (Buongiorno et al. 2018) .  

L’energia 󠅺nuclear constitueix més del 50 % de la producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica a Catalunya 

(ANAV 2018), i aproximadament el 20 % de 󠅺l’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺Espanya, 󠅺fet que denota la 

importància 󠅺 d’aquesta 󠅺 tecnologia 󠅺 en 󠅺 el 󠅺mix 󠅺 elèctric 󠅺 tant català com espanyol. L’any 󠅺 2017 

l’energia nuclear va tenir una participació en el mix elèctric espanyol del 21,5 %, seguit de 

l’eòlica 󠅺(18,2 %), el carbó mineral (17 %), el cicle combinat (13,9 %), la cogeneració (11 %), 

la hidràulica (7 %), la solar fotovoltaica (3,1 %), i la solar tèrmica (2,1 %) (REE 2018).  

Malgrat això, a 󠅺mitjans 󠅺de 󠅺l’any 2018 el Govern Espanyol va anunciar, a través de la ministra 

de Transició Ecològica (MITECO), Teresa Ribera, el tancament definitiu de les centrals 

nuclears als 40 anys de vida útil, el que significa que 󠅺el 󠅺darrer 󠅺any 󠅺d’existència 󠅺de 󠅺producció 󠅺

nuclear 󠅺a 󠅺Espanya 󠅺seria 󠅺 l’any 󠅺2028 (Europa Press 2018). Aquest fet va suscitar un ampli i 

controvertit debat en la societat en general i entre els diferents actors involucrats en la cadena 

de valor de la producció nuclear, i ha fomentat un seguit de discussions i suposicions en torn 

a diferents possibilitats de dates de tancament.  

Organitzacions com Greenpeace i Fundación Renovables han promulgat 󠅺l’avançament 󠅺de les 

dates de tancament de les centrals. Naturgy i Iberdrola han acceptat el calendari de 

tancament, mentre que Endesa Generación, propietària de la major part del parc nuclear 

català, al·lega que el marc temporal establert suposarà pèrdues econòmiques rellevants per 

a 󠅺 l’empresa, 󠅺 i 󠅺que 󠅺no 󠅺es 󠅺comptarà 󠅺amb 󠅺els recursos financers necessaris en el denominat 

Fondo Enresa, per a gestionar la totalitat dels residus radioactius procedents del procés de 

desmantellament de les centrals nuclears (El Economista 2018). Altres escenaris de 

tancament han estat discutits pel govern i altres actors, com és el cas del tancament definitiu 

de 󠅺totes 󠅺les 󠅺centrals 󠅺l’any 󠅺2030 󠅺(La 󠅺Vanguardia 󠅺2018). 

Existeix 󠅺encara 󠅺actualment 󠅺un 󠅺alt 󠅺desconeixement 󠅺respecte 󠅺del 󠅺 futur 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺a 󠅺

l’Estat 󠅺Espanyol 󠅺i 󠅺en 󠅺conseqüència 󠅺a 󠅺Catalunya, i concretament de les dates definitives del 

tancament de les centrals. Per tant, assolir les fites de desplegament de les energies 

renovables, i el tancament progressiu de les centrals nuclears a Catalunya en el marc de la 

Llei de Canvi Climàtic, mantenint la satisfacció de la demanda de producció elèctrica, 

constitueix un repte que involucra nombroses incerteses de cara a la planificació elèctrica en 

l’horitzó 󠅺de l’any 󠅺2050. 
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2 Objectiu de l’estudi 

L’objectiu 󠅺d’aquest 󠅺treball 󠅺és 󠅺dur 󠅺a 󠅺terme 󠅺l’anàlisi 󠅺de 󠅺tres escenaris de durada de vida de les 

centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes 󠅺en 󠅺el 󠅺marc 󠅺de 󠅺la 󠅺generació 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺Catalunya, 󠅺des 󠅺d’un 󠅺punt 󠅺

de vista tècnic, econòmic, mediambiental i social.  

 

3 Metodologia 

En aquest apartat s’explica 󠅺el 󠅺mètode 󠅺d’estudi 󠅺emprat, 󠅺s’estableix 󠅺la 󠅺delimitació 󠅺de 󠅺l’abast 󠅺de 󠅺

l’estudi i es presenten les 󠅺 tasques 󠅺 desenvolupades 󠅺 per 󠅺 tal 󠅺 de 󠅺 complir 󠅺 amb 󠅺 l’objectiu 󠅺

prèviament definit. El mètode utilitzat en el present treball ha estat l’estudi 󠅺d’escenaris 󠅺de 󠅺futur. 

3.1 Estudis d’escenaris de futur 

L’estudi 󠅺 d’escenaris 󠅺 de 󠅺 futur 󠅺 és 󠅺 una 󠅺 eina 󠅺 metodològica 󠅺 que 󠅺 forma 󠅺 part 󠅺 del 󠅺 camp de la 

Prospectiva i els Estudis Futurs (en anglès, Foresight and Future Studies). L’Institute for 

Prospective Technological Studies (EU Joint Research Centre) defineix la prospectiva com: 

“Un procés de construcció de visió a mig i llarg termini a través de la recopilació 

sistemàtica, participativa, i d'intel·ligència futura adreçat a les decisions actuals i a 

la mobilització d'accions conjuntes” (CE 2006). 

La prospectiva i els estudis futurs es basen en el desenvolupament de visions de futur 

realistes, accessibles i que plantegin millores i canvis sistèmics. Estan adreçats a donar suport 

a la presa de decisions i parteixen del reconeixement de la incertesa associada a la prospecció 

futura, 󠅺i 󠅺la 󠅺necessitat 󠅺d’implementar accions i estratègies fonamentades en informació robusta. 

Els inicis de la prospectiva daten de la dècada dels anys 60 als Estats Units, on es van emprar 

mètodes 󠅺de 󠅺construcció 󠅺d’escenaris 󠅺impulsats per Hermann Kahn, membre de la Corporació 

Rand, per a la seva aplicació en la indústria militar i la indústria de l’energia 󠅺(Rialland i Wold 

2009).  

D’acord 󠅺amb 󠅺la 󠅺definició 󠅺de Kahn i Wiener (1967), un escenari és: 

“un [conjunt de] esdeveniments hipotètics establerts en el futur, construïts per tal 

d’aclarir una possible cadena d'esdeveniments causals, així com els seus punts de 

decisió. 

Així mateix, Durance i Godet (2010) presenten una definició alternativa:  
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“un escenari és una descripció (usualment d’un possible futur) que assumeix la 

intervenció de diversos esdeveniments clau o condicions que hauran tingut lloc en 

el període entre la situació original i el temps en el qual l’escenari és establert”.  

Els mateixos autors defensen que per tal de que els escenaris siguin creïbles i útils, han de 

respectar els següents requisits: pertinència, coherència, probabilitat, importància i 

transparència (Durance i Godet 2010). L’etapa 󠅺que 󠅺segueix 󠅺a 󠅺la 󠅺construcció 󠅺d’escenaris 󠅺és 󠅺la 󠅺

planificació 󠅺d’escenaris, 󠅺que 󠅺comporta 󠅺 la 󠅺planificació 󠅺d’accions i mesures concretes per tal 

d’assolir 󠅺l’escenari 󠅺establert. 

En 󠅺aquest 󠅺context, 󠅺en 󠅺l’actualitat 󠅺la 󠅺prospectiva i els estudis futurs són àmpliament utilitzats 

en el sector energètic, donada la seva complexitat tecnològica, econòmica, social, ambiental 

i geopolítica. Existeix 󠅺un 󠅺alt 󠅺nivell 󠅺d’incertesa 󠅺respecte 󠅺a 󠅺l’evolució 󠅺i 󠅺les 󠅺necessitats 󠅺de 󠅺disseny 󠅺

dels futurs sistemes energètics, tant a nivell nacional, regional com global, donada la 

conjugació de factors crítics com són les fluctuacions dels preus del petroli, els reptes 

imposats 󠅺per 󠅺l’agreujament 󠅺dels 󠅺efectes 󠅺del 󠅺canvi 󠅺climàtic, 󠅺la viabilitat tecnològica i econòmica 

del desplegament de les energies renovables a gran escala, i els aspectes geopolítics 

relacionats amb els països 󠅺productors 󠅺d’energia 󠅺primària i 󠅺el 󠅺mercat 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺en 󠅺general, 

entre 󠅺d’altres. Per tant, la prospectiva energètica constitueix una eina sistemàtica i transparent 

per a traçar diferents futurs 󠅺energètics, 󠅺i 󠅺avaluar 󠅺les 󠅺seves 󠅺implicacions 󠅺des 󠅺d’un 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 

multidisciplinari.  

En aquesta línia, l’ICAEN, l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i 

implementar la política energètica catalana, defineix la prospectiva energètica com (ICAEN 

2018c): 

“La determinació i anàlisi dels escenaris futurs més probables per a un determinat 

sistema energètic i constitueix una eina indispensable per a elaborar les opcions 

estratègiques més apropiades, que aporti sentit i coherència a les accions puntuals 

i permeti mobilitzat al conjunt d’actors implicats en el sistema”. 

3.2 Abast de l’estudi 

Tal 󠅺i 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺mencionat 󠅺anteriorment, l’objectiu 󠅺d’aquest 󠅺treball 󠅺és 󠅺dur 󠅺a 󠅺terme 󠅺l’anàlisi 󠅺de 󠅺

tres 󠅺escenaris 󠅺de 󠅺durada 󠅺de 󠅺vida 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes 󠅺des 󠅺d’un 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺

tècnic, econòmic, mediambiental i social. Els escenaris a avaluar, els quals han estat 

prèviament establerts per 󠅺l’ICAEN 󠅺en 󠅺el 󠅺marc 󠅺de 󠅺l’elaboració 󠅺de 󠅺la 󠅺PROENCAT 󠅺2050 (ICAEN 

2018d), són els següents:  

1) Tancament de les tres centrals nuclears catalanes a la finalització dels 40 anys de 

vida útil (2024 per a Ascó I, 2026 per a Ascó II i 2028 per a Vandellós II).  
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2) Allargament de la vida útil de les tres centrals nuclears catalanes fins als 50 anys de 

vida útil (2034 per a Ascó I, 2036 per a Ascó II i 2038 per a Vandellós II).  

3) Allargament de la vida útil de les tres centrals nuclears catalanes fins als 60 anys de 

vida útil (2044 per a Ascó I, 2046 per a Ascó II i 2048 per a Vandellós II). 

Prenent 󠅺l’horitzó 󠅺de 󠅺temps 󠅺marcat 󠅺per 󠅺la 󠅺Generalitat 󠅺de 󠅺Catalunya en la Llei del Canvi Climàtic, 

segons el qual es preveu assolir 󠅺 en 󠅺 l’any 󠅺 2050 󠅺 una 󠅺matriu 󠅺 de 󠅺 generació 󠅺 elèctrica 󠅺 100 % 

renovable (si és possible tècnicament, mediambientalment i econòmicament), el marc 

temporal 󠅺 d’anàlisi 󠅺 dels 󠅺 tres 󠅺 escenaris 󠅺 ha 󠅺 estat 󠅺 el 󠅺 període 󠅺 2018-2050. En la Figura 3.1 es 

presenten 󠅺els 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺d’estudi 󠅺en 󠅺els 󠅺seus 󠅺horitzons 󠅺temporals. 

 

Figura 3.1: Escenaris de durada de vida de les centrals nuclears catalanes (elaboració pròpia a partir 

de les dades de la PROENCAT 2050 (ICAEN 2018d)). 

Per 󠅺a 󠅺l’anàlisi 󠅺multidisciplinari 󠅺dels 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺de 󠅺durada 󠅺de 󠅺vida 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺

catalanes s’han 󠅺utilitzat un 󠅺conjunt 󠅺d’indicadors 󠅺quantitatius 󠅺i 󠅺qualitatius 󠅺establerts prèviament 

per 󠅺l’ICAEN. 󠅺Aquest 󠅺indicadors 󠅺proporcionaran informació sobre els impactes que tindrà cada 

escenari de durada de vida de les centrals nuclears, 󠅺 des 󠅺 d’una 󠅺 perspectiva 󠅺 tècnica, 󠅺

econòmica, mediambiental i social. Els 󠅺autors 󠅺del 󠅺present 󠅺estudi 󠅺han 󠅺decidit 󠅺afegir 󠅺l’anàlisi 󠅺de 󠅺

la situació actual per tal de comptar amb una línia base a partir de la qual analitzar els tres 

escenaris establerts. La 󠅺descripció 󠅺de 󠅺la 󠅺situació 󠅺actual 󠅺s’ha 󠅺dut 󠅺a 󠅺terme 󠅺en base a dades de 

l’any 󠅺2017.  

La Taula 3.1 mostra, de manera esquemàtica, els principals aspectes que conformen el focus 

d’anàlisi 󠅺del 󠅺present 󠅺treball. 󠅺 
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Taula 3.1: Principals elements d’anàlisi de l’estudi. 

Escenaris 

 

Perspectiva 

Situació actual 

(en base a 

dades del 2017) 

E1. Tancament 

als 40 anys de 

vida útil 

E2. Allargament 

fins als 50 anys de 

vida útil 

E3. Allargament 

fins als 60 anys 

de vida útil 

Tècnica     

Econòmica     

Ambiental     

Social     

 

A continuació es presenten els principals aspectes analitzats en el present treball:  

Anàlisi tècnica 

• Viabilitat 󠅺tècnica 󠅺de 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes 󠅺fins 󠅺

als 40, 50 i 60 anys, de manera compatible amb una forta introducció de les energies 

renovables 󠅺en 󠅺el 󠅺mix 󠅺de 󠅺generació 󠅺d’energia 󠅺elèctrica. 󠅺 

• Augment del consum de gas natural al incrementar-se 󠅺el 󠅺grau 󠅺d’utilització 󠅺dels 󠅺cicles 󠅺

combinats existents. 

• Mesures tècniques que serien necessàries implantar per tal de garantir la seguretat de 

l’operació 󠅺 i 󠅺 la 󠅺 correcta 󠅺 gestió 󠅺 de 󠅺 l’envelliment 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears catalanes. 

Aquest 󠅺estudi 󠅺s’ha 󠅺fonamentat, 󠅺principalment, 󠅺en 󠅺l’experiència 󠅺prèvia 󠅺d’allargament 󠅺de 󠅺

vida de centrals nord-americanes de referència per a les tres centrals nuclears 

catalanes, les normes de la NRC (U.S. Nuclear Regulatory Commission) i les 

instruccions tècniques del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) i tota aquella regulació 

aplicable en aquest àmbit.  

• Gestió dels residus radioactius generats. S’ha 󠅺 considerat 󠅺 tant 󠅺 l’existència 󠅺 d’un 󠅺

magatzem temporal centralitzat com possibles alternatives a la seva existència, com 

la 󠅺construcció 󠅺d’un 󠅺magatzem 󠅺temporal 󠅺 individualitzat 󠅺a 󠅺Vandellós 󠅺 II 󠅺 i 󠅺 l’ampliació 󠅺de 󠅺

l’actual 󠅺magatzem 󠅺temporal 󠅺individualitzat 󠅺que 󠅺dona 󠅺servei 󠅺a 󠅺 󠅺les 󠅺dues 󠅺unitats 󠅺d’Ascó. 

Anàlisi econòmica 

• Cost econòmic de la substitució de la generació 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺d’origen 󠅺nuclear 󠅺

per la generació amb els cicles combinats existents i amb noves instal·lacions 

d’energia 󠅺renovable. 
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• Costos 󠅺 lligats 󠅺 a 󠅺 l’operació i manteniment durant els anys de vida previstos, les 

inversions per a la correcta gestió del seu envelliment operació a llarg termini, els 

costos de la gestió dels residus radioactius generats i del desmantellament final de les 

centrals nuclears. 

• Costos de la gestió dels residus radioactius generats, per als que s’ha 󠅺 valorat 󠅺

econòmicament tant 󠅺 la 󠅺 hipòtesi 󠅺 de 󠅺 l’entrada 󠅺 en 󠅺 servei 󠅺 del 󠅺 magatzem 󠅺 temporal 󠅺

centralitzat com també les alternatives a la seva existència.  

• Fiscalitat 󠅺estatal, 󠅺autonòmica 󠅺i 󠅺municipal 󠅺sobre 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺d’origen 󠅺

nuclear i els ingressos econòmics obtinguts 󠅺d’aquesta 󠅺activitat. 󠅺 

• Cost 󠅺total 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺d’origen 󠅺nuclear 󠅺(preu 󠅺del 󠅺kWh 󠅺d’origen 󠅺

nuclear), tenint present les inversions (les inicials i les corresponents a la gestió de 

l’envelliment 󠅺 i 󠅺 allargament 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 vida 󠅺 útil de les centrals nuclears i les seves 

amortitzacions, 󠅺 les 󠅺 despeses 󠅺 d’operació 󠅺 i 󠅺 manteniment, 󠅺 el 󠅺 cost 󠅺 del 󠅺 combustible 󠅺

nuclear, els costos de la gestió dels residus radioactius i els costos del 

desmantellament.  

Anàlisi mediambiental 

• Augment de les emissions de gasos d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺 i 󠅺altres 󠅺gasos 󠅺contaminants 󠅺

primaris 󠅺 causat 󠅺 per 󠅺 l’increment 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 producció 󠅺 d’energia 󠅺 elèctrica 󠅺 amb 󠅺 els 󠅺 cicles 󠅺

combinats de gas natural. 

• Impacte radiològic en la fase operacional. 

Anàlisi social 

• Impacte socioeconòmic del tancament de les centrals nuclears catalanes a la 

finalització de la seva vida útil. 

• Pèrdua 󠅺dels 󠅺 llocs 󠅺de 󠅺 treball 󠅺directes 󠅺 i 󠅺 indirectes 󠅺vinculats 󠅺a 󠅺 l’operació 󠅺e 󠅺 les 󠅺centrals 󠅺

nuclears.  

• Increment 󠅺de 󠅺l’ocupació 󠅺i 󠅺de 󠅺les 󠅺inversions 󠅺vinculades 󠅺als 󠅺treballs 󠅺de 󠅺desmantellament 

de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺i 󠅺a 󠅺l’emmagatzematge 󠅺dels 󠅺residus, 󠅺així 󠅺com 󠅺l’activació 󠅺de 󠅺la 󠅺inversió 󠅺

en altres sectors (energies renovables, diversificació econòmica en les localitats 

afectades pel tancament, etc.). 

• Repercussió 󠅺social 󠅺de 󠅺l’increment 󠅺dels 󠅺recursos 󠅺econòmics derivats de la fiscalitat en 

el 󠅺finançament 󠅺d’actuacions 󠅺i 󠅺accions 󠅺dirigides, 󠅺entre 󠅺altres, 󠅺a 󠅺la 󠅺reactivació 󠅺econòmica 󠅺

dels 󠅺emplaçaments 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺amb 󠅺la 󠅺finalitat 󠅺de 󠅺promoure’n 󠅺i 󠅺millorar-

ne la competitivitat i la diversificació econòmica.  
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En la Taula 3.2 es presenta de forma esquemàtica els principals indicadors qualitatius i 

quantitatius 󠅺per 󠅺a 󠅺l’estudi 󠅺dels 󠅺diferents 󠅺escenaris 󠅺de 󠅺durada 󠅺de 󠅺vida 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears. 
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Taula 3.2: Principals indicadors qualitatius i quantitatius per a l’estudi dels diferents escenaris de durada 

de vida de les centrals nuclears (elaboració pròpia). 
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3.3 Tasques dutes a terme 

Per 󠅺tal 󠅺de 󠅺desenvolupar 󠅺el 󠅺present 󠅺estudi 󠅺d’escenaris 󠅺s’ha 󠅺dut a terme la selecció i revisió de 

literatura 󠅺per 󠅺tal 󠅺d’obtenir 󠅺la 󠅺informació 󠅺i 󠅺les 󠅺dades 󠅺necessàries 󠅺per 󠅺a 󠅺construir 󠅺i 󠅺analitzar 󠅺els 󠅺

tres escenaris de futur. Les tasques dutes a terme són: 

1) Caracterització del mix de generació elèctrica dels escenaris (incloent la situació 

actual), emprant la informació proporcionada per ICAEN en funció de les prospeccions 

realitzades en el marc de la PROENCAT 2050. 

2) Recopilació d’informació 󠅺tècnica, 󠅺econòmica, 󠅺mediambiental 󠅺i 󠅺social 󠅺de cadascun dels 

escenaris. 

3) Anàlisis de la informació generada per a cada escenari, i anàlisi comparatiu entre els 

diferents escenaris. 

S’han 󠅺 consultat fonts bibliogràfiques primàries i secundàries corresponents a informes 

acadèmics 󠅺i 󠅺d’organitzacions 󠅺professionals 󠅺i 󠅺multilaterals 󠅺sobre 󠅺transició energètica, energia 

nuclear, energies renovables, canvi climàtic i generació elèctrica, tant de caire internacional 

com nacional. Així mateix, s’han 󠅺 revisat 󠅺 informes 󠅺 i 󠅺 altres 󠅺 tipus 󠅺 de 󠅺 publicacions 󠅺 d’entitats 

privades 󠅺relacionades 󠅺amb 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’energia elèctrica a Espanya i Catalunya. Finalment, 

una 󠅺 font 󠅺 d’informació 󠅺 clau 󠅺 ha 󠅺 estat 󠅺 la 󠅺 documentació elaborada per part del Ministeri de 

Transició 󠅺Ecològica 󠅺d’Espanya, 󠅺així 󠅺com 󠅺de 󠅺la Generalitat de Catalunya envers al procés de 

prospecció energètica i transició cap a una economia baixa en carboni en la qual es troben 

actualment.  

Les 󠅺principals 󠅺fonts 󠅺d’informació 󠅺que 󠅺s’han 󠅺consultat són les següents: 

• Institut 󠅺Català 󠅺de 󠅺l’Energia, ICAEN: http://icaen.gencat.cat/ca/  

• Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía, IDAE: http://www.idae.es  

• Oficina Catalana del Canvi Climàtic, OCCC: http://canviclimatic.gencat.cat/es/ 

• Departament de Territori i Sostenibilitat: http://mediambient.gencat.cat/ 

• Directorate General for Energy: https://ec.europa.eu/energy/en/home 

• International Energy Agency, IEA: https://www.iea.org/  

• United Nations Climate Change, UNFCCC: https://unfccc.int/ 

• Asociación de Municipios en áreas de Centrales Nucleares, AMAC: http://www.amac.es/ 

• Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, ANAV: http://anav.es/es/  

• Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa: http://www.enresa.es/esp/  

http://icaen.gencat.cat/ca/
http://www.idae.es/
http://canviclimatic.gencat.cat/es/
http://mediambient.gencat.cat/
https://ec.europa.eu/energy/en/home
https://www.iea.org/
https://unfccc.int/
http://www.amac.es/
http://anav.es/es/
http://www.enresa.es/esp/
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• Foro Nuclear: http://www.foronuclear.org  

• Consejo de Seguridad Nuclear, CSN: https://www.csn.es/home  

• Sociedad Nuclear Española, SNE: https://www.sne.es  

• International Atomic Energy Agency, IAEA: https://www.iaea.org / 

• Nuclear Energy Agency, NEA: https://www.oecd-nea.org/  

• World Nucelar Association, WNA: http://www.world-nuclear.org    

• Western 󠅺European 󠅺Nuclear 󠅺Regulators’ 󠅺Association, WENRA: http://www.wenra.org/  

• US Nuclear Regulatory Commission, NRC: https://www.nrc.gov/ 

• Federal Minister for Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, 

https://www.bmub.bund.de/en/ 

 

L’equip 󠅺 de 󠅺 treball 󠅺 ha 󠅺organitzat diverses 󠅺 reunions 󠅺 internes 󠅺 per 󠅺 tal 󠅺 d’analitzar la informació 

generada 󠅺 des 󠅺 d’una 󠅺 perspectiva 󠅺 multidisciplinària, 󠅺 i 󠅺 construir 󠅺 de 󠅺 forma 󠅺 participativa 󠅺 els 󠅺

escenaris. 󠅺Tanmateix, 󠅺l’equip 󠅺ha 󠅺mantingut 󠅺reunions 󠅺de 󠅺coordinació 󠅺i 󠅺revisió 󠅺dels avanços de 

l’estudi 󠅺amb l’equip 󠅺tècnic 󠅺de l’ICAEN. 

  

http://www.foronuclear.org/
https://www.csn.es/home
https://www.sne.es/
https://www.iaea.org/
https://www.oecd-nea.org/
http://www.world-nuclear.org/
http://www.wenra.org/
https://www.nrc.gov/
https://www.bmub.bund.de/en/
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4 Resultats 

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts en la descripció i anàlisi dels escenaris, 

des 󠅺d’una 󠅺perspectiva 󠅺multidisciplinària. 󠅺S’inclou 󠅺prèviament una secció de descripció de la 

situació actual per 󠅺 tal 󠅺 d’establir 󠅺 una 󠅺 línia 󠅺 de 󠅺 base 󠅺que 󠅺 permeti 󠅺 avaluar 󠅺 l’evolució 󠅺 dels 󠅺 tres 󠅺

escenaris 󠅺d’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺a Catalunya. 

4.1 Situació actual 

La 󠅺descripció 󠅺de 󠅺la 󠅺situació 󠅺actual 󠅺s’ha 󠅺dut 󠅺a 󠅺terme 󠅺en 󠅺base 󠅺a 󠅺les 󠅺dades 󠅺de 󠅺 l’any 󠅺2017, 󠅺i 󠅺es 󠅺

considera per tant la situació de partida per a la construcció i anàlisi dels escenaris. 

4.1.1 Descripció general de la situació actual 

A continuació es presenta l’estat 󠅺 del 󠅺 mix 󠅺 d’electricitat 󠅺 a 󠅺 Catalunya 󠅺 en 󠅺 base 󠅺 a 󠅺 les 󠅺 dades 󠅺

disponibles 󠅺més 󠅺actualitzades, 󠅺les 󠅺quals 󠅺corresponen 󠅺a 󠅺l’any 󠅺2017. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺any la potència 

elèctrica instal·lada a Catalunya va ser de 11.847,8 MW, dels quals el 66 % va provenir 

d’energies 󠅺no 󠅺 renovables 󠅺com 󠅺 la nuclear i els cicles combinats. La potència instal·lada de 

l’energia 󠅺nuclear va ser de 3.146,9 MW (Taula 4.1). Actualment, la principal font renovable és 

l’energia 󠅺hidràulica, 󠅺seguida 󠅺de 󠅺l’eòlica (ICAEN 2018e).  

Taula 4.1: Potència elèctrica bruta instal·lada a Catalunya l’any 2017 (ICAEN, 2018e). 

Potència elèctrica bruta instal·lada a Catalunya (MW) 2017 

Energies no renovables  7.825,6 

Centrals de carbó  - 

Centrals de fuel-gas i gasoil  - 

Cicles combinats  3.714,2 

Cogeneració (no renovable)  847,1 

Altres no renovables  117,5 

Nuclear  3.146,9 

Energies renovables  4.022,2 

Hidràulica    2.367,9 

  en antic règim ordinari  2.088,4 

  en antic règim especial, aïllades i amb contracte privat  279,5 

RSU renovable  27,2 

Biogàs  61,4 

Biomassa forestal i agrícola  4,0 

Eòlica  1.268,9 
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Potència elèctrica bruta instal·lada a Catalunya (MW) 2017 

Fotovoltaica  268,6 

Solar termoelèctrica  24,3 

Total    11.847,8 

 

A 󠅺nivell 󠅺de 󠅺producció 󠅺bruta 󠅺d’energia 󠅺elèctrica, 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺va ser la principal tecnologia 

energètica de la matriu de generació elèctrica a Catalunya, representant el 54 % del total de 

l’energia 󠅺 produïda el 2017 (Figura 4.1). La producció a partir de fonts renovables va ser 

d’aproximadament 󠅺 16 %, essent majoritària la contribució de la producció hidroelèctrica i 

eòlica (ICAEN 2018e).  

 

Figura 4.1: Producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya. Any 2017. (ICAEN, 2018e). 

En la Figura 4.2 es 󠅺mostra 󠅺 l’evolució 󠅺 tant 󠅺de 󠅺 la 󠅺potència 󠅺bruta 󠅺 instal·lada 󠅺com 󠅺la 󠅺producció 󠅺

bruta 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺Catalunya 󠅺des 󠅺de 󠅺l’any 󠅺2010 fins el 2017. Es pot observar que en 

aquest període la majoria de fonts no renovables no han experimentat grans canvis, remarcant 

el 󠅺 cas 󠅺 de 󠅺 l’energia 󠅺 nuclear, que sempre s’ha 󠅺 mantingut com a principal font productora 

d’electricitat. 󠅺 És rellevant destacar que 󠅺 s’observa 󠅺 un 󠅺 clar 󠅺 increment 󠅺 tant 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 potència 󠅺

instal·lada com de la producció elèctrica a partir de font eòlica durant els anys 2011 i 2012.  
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Figura 4.2: Evolució anual de la potència elèctrica bruta instal·lada a Catalunya (esquerra) i la 

producció bruta d’energia elèctrica (dreta) (Adaptat d’ICAEN 2018e). 

4.1.2 Anàlisi tècnica 

En 󠅺aquesta 󠅺secció 󠅺es 󠅺presenta 󠅺de 󠅺forma 󠅺resumida 󠅺la 󠅺situació 󠅺actual 󠅺de 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’energia 󠅺

nuclear i de la gestió dels residus radioactius a Catalunya, en base a les dades corresponents 

a 󠅺l’any 󠅺2017. 󠅺És 󠅺important 󠅺remarcar 󠅺que 󠅺no 󠅺s’ha 󠅺inclòs 󠅺informació 󠅺extensa 󠅺referent 󠅺al 󠅺mercat 󠅺

nuclear 󠅺en 󠅺general 󠅺i 󠅺a 󠅺Catalunya, 󠅺donat 󠅺que 󠅺es 󠅺disposa 󠅺d’un 󠅺estudi 󠅺recentment elaborat per 

Tapia i Cortès (2017) 󠅺 per 󠅺 encàrrec 󠅺 d’ICAEN, 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 qual 󠅺 es 󠅺 proporciona 󠅺 una 󠅺 descripció 󠅺

detallada sobre els aspectes tècnics i institucionals de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺catalana. 󠅺 

4.1.2.1 La generació d’energia nuclear a Catalunya 

Com 󠅺ja 󠅺s’ha 󠅺comentat 󠅺anteriorment, 󠅺a 󠅺Catalunya existeixen 3 centrals nuclears en operació 

(Ascó I, Ascó II i Vandellós II), i una en fase de desmantellament (Vandellós I). Les tres 

centrals són de tecnologia PWR. En la Taula 4.2 es mostren les dades de producció bruta, 

producció neta i el factor de càrrega 󠅺de 󠅺cadascuna 󠅺de 󠅺las 󠅺tres 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺en 󠅺l’any 󠅺2017. 󠅺

Segons dades del Foro Nuclear, l’any 2017 el 37 % 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 producció 󠅺 d’energia 󠅺 nuclear 󠅺 a 󠅺

Catalunya va ser generada per la central nuclear Vandellós II. Cadascuna de les unitats 

d’Ascó 󠅺van 󠅺produir 󠅺el 󠅺31 i 32 % respectivament de 󠅺l’energia 󠅺elèctrica 󠅺produïda 󠅺per 󠅺centrals 󠅺

nuclears.  
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Taula 4.2: Dades de producció bruta, producció neta i factor de càrrega en l’any 2017 de les 3 centrals 

nuclears a Catalunya (Foro Nuclear 2018a). 

 Ascó I Ascó II Vandellós II 

Producció bruta (GWh) 7.844 8.042 9.366 

Producció neta (GWh) 7.529 7.697 8.998 

Factor de càrrega (%) 86,7 89,4 98,3 

 

4.1.2.2 La gestió dels residus radioactius 

La operació de les centrals nuclears comporta la generació de residus radioactius de diverses 

característiques. La major part dels residus que es generen a les centrals nuclears catalanes 

són de molt baixa, baixa i mitja activitat, els quals són condicionats i emmagatzemats 

temporalment en les pròpies centrals, i posteriorment Enresa (Empresa Nacional de Residuos 

Radiactivos) els recull i els envia a les instal·lacions de El Cabril on 󠅺 s’emmagatzemen 󠅺

definitivament. Els 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat 󠅺són principalment el combustible nuclear gastat, el 

qual 󠅺s’emmagatzema 󠅺primerament 󠅺en 󠅺 les 󠅺piscines 󠅺de 󠅺 les 󠅺centrals 󠅺 i, 󠅺en 󠅺el 󠅺 cas 󠅺d’Ascó, 󠅺són 

temporalment emmagatzemats en l’ATI (Almacén Temporal Individual). La Taula 4.3 resumeix 

la quantitat de residus generats fins a 󠅺 finals 󠅺 de 󠅺 2017 󠅺 i 󠅺 el 󠅺 grau 󠅺 d’ocupació dels diferents 

magatzems.  

Taula 4.3: Dades de generació de residus radioactius i grau d’ocupació dels magatzems temporals de 

les diferents centrals catalanes (Foro Nuclear 2018a). 

 

Residus de 
molt baixa, 
baixa i mitja 
activitat (m3) 

Grau ocupació 
magatzem 

temporal (%) 

Residus d’alta 
activitat, 

combustible 
nuclear gastat 

(ECG1) 

Grau 
ocupació 

piscines (%) 

Grau 
ocupació 
ATI (%)2 

Ascó I 69,74 35,19 1.228 97,15 
40,63 

Ascó II 45,10 35,57 1.168 92,40 

Vandellós II 51,70 20,74 1.212 84,34 -- 

1 ECG: Elements de combustible gastat 

2 El ATI d’Ascó és compartit per les dues unitats. Vandellós no compta amb una instal·lació d’aquestes 
característiques. 

4.1.3 Anàlisi econòmica 

En aquesta secció es duu a 󠅺terme 󠅺 l’anàlisi 󠅺econòmica 󠅺de 󠅺 la 󠅺situació 󠅺actual 󠅺de 󠅺 les 󠅺centrals 󠅺

nuclears catalanes. Aquesta anàlisi es basa en la descripció dels costos 󠅺 fixes 󠅺d’operació 󠅺 i 󠅺

manteniment, els costos variables de producció, les inversions realitzades, la fiscalitat 
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associada 󠅺a 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears, 󠅺i els costos de la gestió 

dels residus radioactius. 

4.1.3.1 Costos fixes d’operació i manteniment  

En la Taula 4.4 es presenta la totalitat dels costos 󠅺 fixes 󠅺 i 󠅺 d’operació en funció dels MWh 

produïts en les tres centrals nuclears com a mitja dels costos establerts en els darrers anys, i 

en 󠅺coincidència 󠅺amb 󠅺els 󠅺costos 󠅺unitaris 󠅺citats 󠅺en 󠅺l’estudi 󠅺de Tapia i Cortès (2017). 

Taula 4.4: Costos fixes i d’operació de les centrals nuclears catalanes (elaboració pròpia a partir de 

dades de Tapia i Cortès 2017). 

Tipus de Cost €/MWh 

Taxa Enresa 6,72 

Impostos especials 10,09 

Impost Catalunya 1,69 

Inversions 5,16 

Operació  13,68 

Amortització  9,59 

Capital  11,38 

 

Els 󠅺costos 󠅺fixes 󠅺d’Ascó I i Ascó II es troben en el rang de 13 a 15 󠅺€/MWh, 󠅺en 󠅺funció 󠅺de 󠅺si en 

l’any es realitzen 1 ó 2 recàrregues de combustible en operar 󠅺las 󠅺plantes 󠅺en 󠅺cicles 󠅺d’operació 󠅺

de 18 mesos. En el cas de Vandellós II, els costos fixes oscil·len entre 14 i 17 󠅺 €/MWh, 󠅺

depenent de si 󠅺 durant 󠅺 l’any 󠅺 es realitza o no la recàrrega de combustible (Comunicació 

Personal). En el present 󠅺estudi 󠅺s’ha 󠅺considerat 󠅺una mitja dels costos per MWh dels darrers 

anys. 

4.1.3.2 Costos variables de producció 

El principal cost variable de producció és el relacionat amb el consum de combustible, i es 

situa 󠅺al 󠅺voltant 󠅺dels 󠅺5 󠅺€/MWh (Comunicació Personal). Tapia i Cortes (2017) citen un valor de 

4.7 󠅺€/MWh 󠅺per 󠅺al 󠅺conjunt 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺espanyoles 󠅺per l’any 󠅺2012. 

4.1.3.3 Inversions 

Les 󠅺inversions 󠅺de 󠅺les 󠅺3 󠅺plantes 󠅺són 󠅺aproximadament 󠅺de 󠅺35 󠅺a 󠅺40 󠅺M€/any 󠅺per 󠅺reactor, 󠅺el 󠅺què 󠅺

equival a 󠅺uns 󠅺5 󠅺€/MWh. 󠅺En 󠅺el 󠅺període 󠅺2012-2016 es van dur a terme inversions addicionals 

degut 󠅺a 󠅺les 󠅺mesures 󠅺que 󠅺es 󠅺van 󠅺haver 󠅺d’adoptar 󠅺per 󠅺tal 󠅺de complir amb els nous requeriments 

de seguretat derivats de les lliçons apreses de l’accident 󠅺a 󠅺la 󠅺central 󠅺japonesa 󠅺de 󠅺Fukushima 
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l’any 󠅺 2011. Aquestes inversions han estat de 󠅺 l’ordre 󠅺 dels 󠅺 100 󠅺M€ 󠅺 pels 󠅺 3 reactors, fet que 

suposa 󠅺 aproximadament 󠅺 1 󠅺 €/MWh 󠅺addicional durant aquests anys. Els autors del present 

estudi han assumit 󠅺 el 󠅺 valor 󠅺 de 󠅺 5,16 󠅺 €/MWh 󠅺 (veure 󠅺 Taula 4.4) per tal 󠅺 d’integrar totes les 

inversions, tant les ordinàries com les extraordinàries (Comunicació Personal).  

4.1.3.4 Fiscalitat associada a la generació d’energia elèctrica en les centrals nuclears 

catalanes 

La producció d’energia 󠅺nuclear en les 3 centrals nuclears a Catalunya està subjecte a 11 tipus 

diferents de taxes, les quals són: 

1. Taxa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN); 

2. Taxes de la Guàrdia Civil; 

3. Cànons 󠅺 de 󠅺 l’aigua de 󠅺 l’Agència Catalana de 󠅺 l’Aigua (ACA) i la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (CHE); 

4. Concessió marítima terrestre, 󠅺concessió 󠅺d’aigües 󠅺i 󠅺altres 󠅺cànons; 

5. Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica (IPVEE); 

6. Impost estatal sobre el combustible irradiat; 

7. Impost autonòmic sobre el risc mediambiental de la manipulació, transport, custòdia 

i 󠅺emissió 󠅺d’elements 󠅺radiotòxics; 

8. Impost 󠅺d’activitats econòmiques (IAE); 

9. Impost sobre els residus radioactius de mitja, baixa i molt baixa activitat produïts i 

condicionats, 󠅺resultants 󠅺de 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’energia 󠅺nucleoelèctrica; 

10. Impost sobre béns immobles de característiques especials (BICE); i 

11. Taxa 󠅺d’Enresa. 

En la Taula 4.5 es presenta la informació detallada sobre cada tipus de taxa, així com el seu 

import 󠅺anual 󠅺estimat. 󠅺D’acord 󠅺amb 󠅺les 󠅺estimacions 󠅺realitzades, 󠅺la 󠅺suma 󠅺per 󠅺al 󠅺conjunt 󠅺de 󠅺les 󠅺

3 centrals catalanes ascendeix a la xifra aproximada de 497 M€ 󠅺anuals. 󠅺Si 󠅺es 󠅺consideren 󠅺els 󠅺

ingressos de mercat (kWh nets x preu de cassació del mercat diari) de 2016 (942 M€) 󠅺o 󠅺de 󠅺

2017 (1.265 M€), aquest concepte suposa entre el 39,3 % (2017) i el 52,7 % (2016) dels 

ingressos per venda d'energia elèctrica al mercat. 

La taxa d'Enresa està regulada per la Modificació de la disposició addicional sisena de la Llei 

54/1997, del sector elèctric, a través de la promulgació de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, 
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per la qual es regulen les Societats Anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari. 

Els tipus de gravamen i elements tributaris per a la determinació de la quota d'aquestes taxes 

poden ser revisats pel Govern mitjançant Reial Decret, d'acord amb una memòria econòmica-

financera actualitzada del cost de les activitats corresponents previstes en el Pla General de 

Residus Radioactius.  

L’any 󠅺 2015 󠅺 el 󠅺 Tribunal de Comptes va alertar del dèficit de finançament a què s'haurà 

d'enfrontar Enresa en el futur, donada la insuficiència de la quantitat de les taxes que recapta, 

i que es destinen a finançar el Fons per al Finançament de les activitats del Pla de Gestió de 

Residus Radioactius (PGRR), que al seu torn no s'actualitza des de l'any 2006 (TCU 2015). 

Dins d'aquesta taxa que sufraguen els titulars, Enresa reparteix un 󠅺conjunt 󠅺d’assignacions 󠅺

entre determinats municipis de l'entorn (situats entre 10 i 20 km de l'eix del reactor de cada 

central). 

Aquestes assignacions anuals, amb càrrec al Fons per al finançament de les activitats del 

PGRR, estan regulades mitjançant l'Ordre IET / 458/2015, de 11 de març i consten d'un terme 

fix i un terme variable en funció de les tones mètriques de metall pesat en què s'incrementi el 

combustible emmagatzemat en cada emplaçament: 

• Terme fix: 2,2 M€ 󠅺(es 󠅺mantindrà 󠅺mentre 󠅺existeixi 󠅺combustible 󠅺gastat 󠅺en 󠅺l'emplaçament, 󠅺

fins i tot després del desmantellament de la central); 

• Terme 󠅺variable: 󠅺27.690 󠅺€/THM. Segons 󠅺l’Article 󠅺9, 󠅺es pot optar a quantitats addicionals 

per a projectes cofinançats d'activitats per al desenvolupament local (amb un màxim 

del 25 % del terme fix que rep cada municipi). Les centrals que no tinguin combustible 

emmagatzemat i que no s'hagin desmantellat (C.N. Vandellòs I) reben un terme fix 

anual 󠅺de 󠅺628.550 󠅺€. 

 



 Escenaris 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺la 󠅺transició 󠅺energètica 󠅺de 󠅺Catalunya    

 3068_ICAEN ESCENARIS_A21_IF  43 

Taula 4.5. Import anual estimat i altres dades sobre les taxes imputables a la producció d’energia 

nuclear a Catalunya (Comunicació Personal).  

 



 Escenaris 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺la 󠅺transició 󠅺energètica 󠅺de 󠅺Catalunya    

 3068_ICAEN ESCENARIS_A21_IF  44 

4.1.3.5 Costos associats a la gestió dels residus radioactius 

Enresa és 󠅺 l’empresa 󠅺 responsable 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 gestió 󠅺 dels 󠅺 residus 󠅺 nuclears 󠅺 generats 󠅺 a 󠅺 l’Estat 󠅺

Espanyol. Com aquesta responsabilitat no està transferida a la Generalitat, Enresa és 

l’empresa responsable de gestionar els residus nuclears produïts a les centrals nuclears 

catalanes Vandellós (I-II) i Ascó (I-II). Donada l’especificitat de Vandellós I, en estat de 

desmantellament diferit des de 1998, aquesta central serà tractada en el present text de forma 

separada respecte de les centrals actualment actives. 

La 󠅺 gestió 󠅺 de 󠅺 residus 󠅺 nuclears 󠅺 per 󠅺 part 󠅺 d’Enresa es duu a terme seguint les directrius 

establertes en els respectius 󠅺 Plans 󠅺 de 󠅺 Gestió 󠅺 de 󠅺 Residus 󠅺 Radioactius 󠅺 (PGRR’s), que en 

principi estan establerts per a ser actualitzats cada 4 anys, o quan el Ministeri corresponent 

ho estimi necessari. El 6è PGRR, que data del 2006, és el darrer PGGR aprovat, i per tant és 

el que consta com a vigent (Enresa 2006). Això vol dir que fa més de dotze anys que el PGRR 

no 󠅺 s’actualitza, 󠅺 el 󠅺 què 󠅺 reflecteix 󠅺 la 󠅺 manca 󠅺 de 󠅺 priorització 󠅺 per 󠅺 part 󠅺 dels 󠅺 governs 󠅺 de 󠅺 les 󠅺

necessitats de desenvolupament del sistema de gestió de residus radioactius a Espanya. 

Malgrat 󠅺 això, 󠅺 Enresa 󠅺 va 󠅺 dur 󠅺 a 󠅺 terme 󠅺 l’any 󠅺 2014 una actualització del 6è PGRR com a 

conseqüència de la fiscalització del PGRR per part del Tribunal de Cuentas durant els anys 

2010-2011 (Enresa 2006). 

Cal 󠅺esmentar 󠅺que 󠅺com 󠅺a 󠅺conseqüència 󠅺del 󠅺darrer 󠅺canvi 󠅺de 󠅺govern 󠅺a 󠅺l’Estat 󠅺Espanyol, la nova 

titular del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), Teresa Ribera, ha declarat el 6è 

PGRR 󠅺obsolet 󠅺 i 󠅺ha 󠅺anunciat 󠅺 la 󠅺preparació 󠅺d’un 󠅺7è 󠅺Pla 󠅺cap a inicis de l’any 󠅺2019 (El Diario 

2018). Una de les primeres mesures que la ministra va prendre al respecte va ser la 

paralització 󠅺de 󠅺 la 󠅺construcció 󠅺de 󠅺 l’ATC (Almacén Temporal Centralizado) en el municipi de 

Villar de Cañas, a la província de Cuenca. Pel què fa al model de gestió proposat en 󠅺l’any 

2006, aquest ja no es vigent. Això te conseqüències molt importants pels diversos escenaris 

energètics 󠅺que 󠅺s’estudien 󠅺en 󠅺aquest 󠅺informe, 󠅺des 󠅺del 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺de 󠅺la 󠅺gestió 󠅺dels 󠅺residus 󠅺i 󠅺

del desmantellament de les centrals. En el moment de preparar el present informe els autors 

desconeixen el contingut i les principals línies estratègiques del 7è PGRR, motiu pel qual els 

autors basaran el treball en les hipòtesis establertes en el 6è PGRR. Tot i això, es tindrà en 

compte 󠅺l’escenari 󠅺probable 󠅺de 󠅺que 󠅺no 󠅺s’arribi 󠅺a 󠅺construir 󠅺cap 󠅺ATC 󠅺a 󠅺l’Estat 󠅺Espanyol. 

A continuació es presenta la Taula 4.6 elaborada per Tapia i Cortès (2017), la qual resumeix 

de forma molt precisa les principals característiques 󠅺 dels 󠅺 diversos 󠅺 PGRR’s 󠅺 i 󠅺 les 󠅺 seves 

corresponents actualitzacions. 
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Taula 4.6: Dades de generació de residus radioactius i grau d’ocupació dels magatzems temporals de 

les diferents centrals catalanes (Tapia i Cortès 2017). 

 

El finançament dels diversos PGRRs ha tingut una historia molt rica i diversa, resultat de 

l’evolució 󠅺sociopolítica 󠅺de 󠅺l’Estat 󠅺espanyol 󠅺i 󠅺de 󠅺la 󠅺legislació 󠅺internacional 󠅺i 󠅺europea 󠅺respecte 󠅺a 󠅺

la internalització dels costos de la gestió dels residus nuclears. En el seu informe, Tapia i 

Cortès (2017) 󠅺fan 󠅺una 󠅺descripció 󠅺detallada 󠅺d’aquesta 󠅺evolució 󠅺que 󠅺no es repetirà en aquest 

informe. 

4.1.4 Anàlisi mediambiental 

Un 󠅺element 󠅺important 󠅺de 󠅺comparació 󠅺dels 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺és 󠅺l’impacte 󠅺al 󠅺medi ambient. Per tal 

de poder-los comparar entre ells, s’estimarà 󠅺per 󠅺a 󠅺cada escenari: 

• Les 󠅺 emissions 󠅺 de 󠅺 gasos 󠅺 d’efecte 󠅺 hivernacle 󠅺 (GEH) 󠅺 i 󠅺 d’altres 󠅺 gasos 󠅺 contaminants 󠅺

primaris com els òxids de nitrogen (NOx) o SO2 degudes a la producció elèctrica en 

centrals de cicle combinat, 󠅺tant 󠅺pel 󠅺que 󠅺fa 󠅺a 󠅺la 󠅺producció 󠅺total 󠅺en 󠅺l’escenari 󠅺com 󠅺de 󠅺la 󠅺

part 󠅺que 󠅺s’estima 󠅺que 󠅺cobreix 󠅺el 󠅺buit 󠅺provocat 󠅺pel 󠅺tancament 󠅺del 󠅺parc 󠅺nuclear. 󠅺 
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• L’impacte 󠅺radiològic 󠅺als 󠅺treballadors 󠅺de 󠅺la 󠅺central 󠅺i 󠅺a 󠅺la 󠅺població 󠅺propera, 󠅺així 󠅺com 󠅺al 󠅺

medi ambient.  

Un altre impacte important a tenir en compte des del punt de vista mediambiental és la 

generació 󠅺de 󠅺residus 󠅺radioactius, 󠅺però 󠅺aquest 󠅺tema 󠅺es 󠅺tracta 󠅺en 󠅺l’anàlisi 󠅺tècnica; 󠅺per 󠅺tant, 󠅺en 󠅺

aquesta 󠅺secció 󠅺no 󠅺se’n 󠅺farà 󠅺esment. 󠅺 󠅺 

Per 󠅺tal 󠅺de 󠅺poder 󠅺realitzar 󠅺l’anàlisi mediambiental és convenient prendre com a referència la 

situació actual (any 󠅺2017). 󠅺A 󠅺continuació 󠅺es 󠅺descriu 󠅺l’estat 󠅺actual 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺degudes 󠅺a 󠅺

la 󠅺 producció 󠅺 d’energia 󠅺 elèctrica 󠅺 en 󠅺 cicles 󠅺 combinats, així com l’impacte 󠅺 radiològic de les 

centrals nuclears catalanes.  

4.1.4.1 Emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres gasos contaminants primaris 

Segons dades d’ICAEN (2018e), l’any 2017 els cicles combinats van produir 8.196 GWh, i van 

consumir 17,5 TWh (PCS) de gas natural (Enagás 2018). 󠅺A 󠅺partir 󠅺d’aquesta 󠅺dada, 󠅺s’estima 󠅺

l’emissió 󠅺de 󠅺gasos 󠅺contaminants 󠅺primaris 󠅺i 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺durant 󠅺aquest 󠅺any 󠅺mitjançant 󠅺

factors 󠅺d’emissió 󠅺(Eq. 1). Els factors d’emissió 󠅺relacionen la quantitat de contaminant alliberat 

a 󠅺l’atmosfera 󠅺degut 󠅺a 󠅺una 󠅺activitat, respecte d’una unitat de procés (p.e. tones de partícules 

en suspensió emeses per tona de carbó cremat).  

𝐸 = 𝐴 · 𝐸𝐹 · (1 −
𝐸𝑅

100
) Eq. 1 

On: 

E: Emissió estimada 

A: 󠅺Tassa 󠅺d’activitat 

EF: 󠅺Factor 󠅺d’emissió 

ER: 󠅺Eficiència 󠅺global 󠅺de 󠅺la 󠅺reducció 󠅺d’emissió 󠅺(%). 󠅺Aquest 󠅺valor 󠅺es considerarà 0. 

 

 

Agències com l’EEA (European Environmental Agency) 󠅺 o 󠅺 l’EPA 󠅺 (Environmental Protection 

Agency, Estats Units) compten amb extenses 󠅺bases 󠅺de 󠅺dades 󠅺que 󠅺recullen 󠅺factors 󠅺d’emissió 󠅺

per diferents contaminants i diferents activitats. En el cas de la generació 󠅺d’electricitat 󠅺a 󠅺partir 󠅺

de 󠅺la 󠅺combustió 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural, 󠅺l’EEA 󠅺considera 󠅺els 󠅺valors 󠅺seleccionats 󠅺per 󠅺l’EPA. En aquest 

estudi, 󠅺doncs, 󠅺s’han 󠅺seleccionat 󠅺els 󠅺factors 󠅺d’emissió 󠅺de 󠅺l’EPA, 󠅺consultats 󠅺a 󠅺través 󠅺de la base 

de dades online WebFIRE (EPA 2018), la qual conté 󠅺 factors 󠅺 d’emissió 󠅺 a 󠅺 l’atmosfera 󠅺 de 󠅺

compostos contaminants perillosos procedents de processos industrials i no industrials. 

Aquesta base de dades recull una gran varietat de processos i activitats que potencialment 

poden emetre gasos contaminants 󠅺a 󠅺l’atmosfera. 󠅺 

En 󠅺aquest 󠅺estudi 󠅺s’estima 󠅺que 󠅺la 󠅺majoria 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺elèctrica 󠅺per 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺prové 󠅺

d’instal·lacions 󠅺 amb 󠅺 les 󠅺 següents 󠅺 característiques: 󠅺 calderes 󠅺 de 󠅺 combustió 󠅺 amb 󠅺 consum 󠅺

superior a 100 milions Btu/h (29,2 MW) de gas natural per 󠅺a 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺
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de 󠅺baixa 󠅺emissió 󠅺d’òxids 󠅺de 󠅺nitrogen 󠅺i 󠅺sense 󠅺cap 󠅺control 󠅺sobre 󠅺aquest 󠅺gas 󠅺a 󠅺la 󠅺sortida 󠅺de 󠅺la 󠅺

caldera. En la Taula 4.7 es 󠅺mostren 󠅺els 󠅺factors 󠅺d’emissió 󠅺utilitzats 󠅺en 󠅺aquesta 󠅺anàlisi 󠅺per 󠅺a 󠅺

cadascun dels contaminants atmosfèrics considerats. Així mateix, en la Taula 4.8, es presenta 

l’estimació 󠅺de 󠅺 la 󠅺quantitat 󠅺de 󠅺contaminant 󠅺emès 󠅺a 󠅺 l’atmosfera 󠅺durant 󠅺 l’any 󠅺2017 󠅺degut 󠅺a 󠅺 la 󠅺

producció 󠅺d’electricitat 󠅺per 󠅺cicles 󠅺combinats. 󠅺La 󠅺conversió 󠅺dels 󠅺factors 󠅺d’emissió 󠅺des 󠅺de 󠅺les 󠅺

unitats originals a les utilitzades (g/kWh) estan basades en un valor aproximat del poder 

calorífic superior (PCS) del gas natural. 

Taula 4.7: Factors d’emissió dels contaminants seleccionats en dues unitats: lb/106 SCF (valor original) 

i g/kWh (EPA 2018).  

Contaminant 
Factor d’emissió 

lb/106 SCF g/kWh 

NOx  140 0,21 

CO 84 0,12 

CO2 1,2·105 177 

Pb 5·10-4 7,4·10-7 

N2O 2,84 4,2·10-3 

PM 7,.6 0,01 

SO2 0,6 8,8·10-4 

TOC 11 0,02 

CH4 2,3 3,4·10-3 

VOC 5,5 0,01 

NH3 3,2 4,7·10-3 

 

Taula 4.8: Emissió estimada per a la producció d’energia elèctrica per cicles combinats durant el 2017. 

Contaminant 
Quantitat 

emesa (tones) 

CO2 3 096 177 

NOx  3 612 

CO 2 167 

TOC 284 

PM 196 

VOC 142 

NH3 83 

N2O 73 

CH4 59 
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Contaminant 
Quantitat 

emesa (tones) 

SO2 15 

Pb 0.01 

 

4.1.4.2 Impacte radiològic  

En aquesta secció es pretén donar una 󠅺pinzellada 󠅺sobre 󠅺 l’impacte 󠅺radiològic 󠅺a 󠅺 treballadors 󠅺

exposats, a la població i al medi ambient. A Espanya, 󠅺l’únic 󠅺organisme 󠅺competent 󠅺en 󠅺matèria 󠅺

de seguretat nuclear i protecció radiològica és el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El 

CSN és un organisme independent 󠅺de 󠅺 l’Administració 󠅺general 󠅺de 󠅺 l’Estat, 󠅺es 󠅺 regeix pel seu 

propi Estatut i ret comptes al Congrés dels Diputats i al Senat. La principal missió del CSN és 

la de protegir tant als treballadors com la població i el medi ambient dels efectes nocius que 

poden provocar les radiacions ionitzants. També es centra en aconseguir que totes les 

instal·lacions tant nuclears com radioactives siguin operades de forma segura establint les 

mesures de protecció adequades, així com les mesures de prevenció i correcció davant 

d'emergències radiològiques, independentment de quin sigui el seu origen. 

Essent el CSN el principal òrgan oficial i competent en protecció radiològica, tota la informació 

inclosa 󠅺en 󠅺aquesta 󠅺secció 󠅺prové 󠅺de 󠅺 l’informe 󠅺que aquest envia anualment al Congrés dels 

Diputats i al Senat. Es 󠅺tracta 󠅺d’un 󠅺informe 󠅺d’activitats 󠅺on 󠅺es 󠅺presenta 󠅺una 󠅺visió 󠅺global sobre la 

seguretat nuclear i protecció radiològica, el seguiment i control de les diferents instal·lacions 

radioactives, les mesures de protecció radiològica a treballadors exposats, públic i medi 

ambient, les accions de seguiment i control de la gestió del combustible gastat i dels residus 

radioactius dutes 󠅺a 󠅺terme 󠅺durant 󠅺l’any, així com emergències nuclears i radiològiques que han 

tingut lloc durant aquest període de temps. En 󠅺aquest 󠅺treball 󠅺s’utilitza 󠅺l’informe 󠅺referent 󠅺a 󠅺les 󠅺

activitats del 2017 (CSN 2018a). 

Les 󠅺següents 󠅺seccions 󠅺es 󠅺centren 󠅺en 󠅺presentar 󠅺l’estat 󠅺actual 󠅺sobre 󠅺protecció 󠅺radiològica als 

entorns 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes 󠅺d’Ascó 󠅺I 󠅺i 󠅺II 󠅺i 󠅺Vandellós 󠅺II, tant a nivell de treballadors 

(a) com a població i medi ambient (b).  

(a) Protecció radiològica dels treballadors exposats 

A les centrals nuclears es segueix un programa de vigilància de treballadors exposats 

mitjançant dosimetria individual mensual. Aquesta informació cal ser enviada al CSN, el qual 

verifica que no hi ha hagut cap incident ni risc pels treballadors de la instal·lació. Legalment, 

tant a nivell europeu com estatal, està establert que un treballador exposat no pot superar els 

20 mSv anuals (Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la 

que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
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derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom; i Real 

Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria 󠅺 contra 󠅺 radiaciones 󠅺 ionizantes; 󠅺 a 󠅺 partir 󠅺 d’ara 󠅺Directiva 󠅺 2013/59/EURATOM 󠅺 y 󠅺Real 󠅺

Decreto 783/2001, respectivament). Ara bé, sota circumstancies especials, la dosis efectiva 

podria arribar fins als 50 mSv/a, sempre i quan la mitjana de la dosis al llarg de 5 anys 

consecutius no superi el 20 mSv anuals (100 mSv en 5 anys).  

A la Taula 4.9 es mostren els resultats del control radiològic a treballadors exposats a les 

centrals nuclears, on es pot observar que la dosis individual mitjana no arriba al 1 mSv/a (nivell 

de seguretat per la població). Cal destacar que cap treballador ha rebut una dosis superior a 

20 mSv/a (nivell anual mig de seguretat pels treballadors exposats). 󠅺S’han 󠅺consultat 󠅺informes 󠅺

d’anys 󠅺 anteriors 󠅺 amb 󠅺 la 󠅺 finalitat 󠅺 d’observar 󠅺 la 󠅺 tendència 󠅺 d’aquesta 󠅺 mitjana amb el temps 

(Figura 4.3), comprovant que les mitjanes sempre es mantenen per sota o al voltant del 

1 mSv/a.  

Taula 4.9: Dades dosimètriques de 2017 a treballadors exposats, personal de plantilla i personal 

contractat (CSN 2018a). 

 Ascó I i II Vandellós II 

Nº de treballadors controlats 2814 1358 

Dosis col·lectiva (mSv·p) 863,22 45,32 

Dosis individual mitjana (mSv/a)1 0,97 0,37 

1 No es tenen en compte els treballadors que han rebut dosis no significatives.  

 

Figura 4.3: Evolució de la dosis individual mitjana anual rebuda pels treballadors exposats (personal 

de plantilla i contractistes) a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós II durant el període 2010-2017. 

(Elaboració pròpia amb dades de CSN 2011 a 2018a). 
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El CSN ha publicat dades més detallades sobre dosimetria individual de cada central fins a 

2014. En la Figura 4.4, es mostra el percentatge de treballadors que van rebre una dosis dins 

els rangs establerts (no significativa, menor a 1 mSv/a, entre 1 i 6 mSv/a i entre 6 i 20 mSv/a) 

durant el període 2012-2014 󠅺per 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós 󠅺II. 󠅺En 󠅺la 󠅺figura 󠅺es 󠅺pot 󠅺

observar com durant els anys mostrats, aproximadament el 90 % dels treballadors reben dosis 

inferiors 󠅺a 󠅺1 󠅺mSv/a. 󠅺Al 󠅺llarg 󠅺d’aquests 󠅺anys, 󠅺hi 󠅺ha 󠅺hagut 󠅺3 󠅺casos 󠅺en 󠅺els 󠅺que 󠅺algun treballador 

ha rebut una dosis entre 6 i 20 mSv/a (llistat a continuació) i en cap cas, superior als 20 mSv/a.  

• 2012 – Ascó: 3 treballadors 

• 2013 – Vandellós II: 4 treballadors 

• 2014 – Ascó: 24 treballadors 

 

Figura 4.4: Percentatge de treballadors d’Ascó i Vandellós II que han rebut una dosis individual en els 

rangs establerts en el període 2012-2014 (Elaboració pròpia a partir de dades de Barbero et al. 2015; 

2017a; 2017b). 

Després 󠅺d’analitzar 󠅺els 󠅺 resultats de la vigilància radiològica als treballadors de les centrals 

d’Ascó 󠅺I 󠅺i 󠅺II 󠅺i 󠅺Vandellós 󠅺II, 󠅺és 󠅺important 󠅺destacar 󠅺que, 󠅺en 󠅺general, 󠅺el 󠅺70-80 % dels treballadors 

reben dosis per sota dels valors 󠅺 límits 󠅺de 󠅺la 󠅺població. 󠅺A 󠅺més, 󠅺en 󠅺cap 󠅺cas 󠅺s’han 󠅺superat 󠅺els 󠅺

límits de seguretat per treballadors exposats establerts per la Comissió Europea i adoptats pel 

CSN.  

(b) Protecció radiològica al públic i al medi ambient 

Pel que es refereix a la protecció radiològica de la població i el medi ambient, hi ha dos punts 

importants a considerar, 󠅺l’emissió 󠅺i 󠅺la 󠅺immissió: 

• Emissió: control dels efluents radioactius, tant líquids com gasosos 
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• Immissió: control de diferents factors ambientals a les proximitats de les instal·lacions 

de les centrals.  

En el treball realitzat per Tapia i Cortès (2017) es 󠅺dedica 󠅺l’Annex C a la vigilància radiològica 

ambiental de les centrals nuclears catalanes així com als plans i xarxes de vigilància existents. 

En aquest annex es descriu àmpliament el sistema de vigilància estatal i autonòmic des del 

disseny fins al desmantellament de les centrals, passant pel període operacional. Tota 

aquesta 󠅺informació 󠅺s’ha 󠅺tingut 󠅺en 󠅺compte 󠅺per 󠅺la 󠅺realització 󠅺d’aquest 󠅺estudi, però 󠅺no 󠅺s’inclourà 󠅺

el 󠅺gruix 󠅺d’informació 󠅺per 󠅺tal 󠅺d’evitar la duplicació 󠅺d’informació. 󠅺 

A continuació, es descriuen els controls que es realitzen actualment tant a efluents radioactius 

com a la població i el medi ambient.  

• Efluents radioactius 

En 󠅺totes 󠅺les 󠅺centrals 󠅺existeix 󠅺el 󠅺Programa 󠅺de 󠅺Control 󠅺d’Efluents 󠅺Radioactius 󠅺(PROCER) 󠅺per 󠅺

garantir que les emissions al medi no siguin perjudicials per a la població. Els límits 

s’estableixen de manera que la dosis al grup de població més exposat estigui per sota dels 

0,1 mSv en 12 mesos consecutius. El procediment de càlcul està establert en el Manual de 

Càlcul de 󠅺Dosis 󠅺a 󠅺l’Exterior 󠅺(MCDE) 󠅺(CSN 2006). 

A la Taula 4.10 es 󠅺mostren 󠅺dades 󠅺tant 󠅺d’activitat 󠅺dels 󠅺efluents 󠅺radioactius 󠅺 líquids 󠅺i 󠅺gasosos 󠅺

emesos per cada unitat de les centrals nuclears catalanes, com la dosis efectiva deguda a 

aquestes emissions. El càlcul de dosis està estimada seguint criteris conservadors per 

l’individu 󠅺més 󠅺exposat 󠅺del 󠅺grup 󠅺crític 󠅺 (CSN 󠅺2018b). Addicionalment, cal dir que en cap cas 

s’ha 󠅺superat 󠅺el 󠅺límit 󠅺de 󠅺dosis 󠅺efectiva 󠅺establert 󠅺de 󠅺0,1 󠅺mSv 󠅺en 󠅺12 󠅺mesos 󠅺consecutius. 

Taula 4.10: Dades d’activitat (Bq) d’efluents líquids i gasosos i la corresponent dosis efectiva (mSv/a). 

Any 2017 (CSN 2018b). 

 Ascó I Ascó II Vandellós II 

Efluents líquids (Bq)    

Total excepte 3H i gasos 

dissolts 
3,24·109 4,52·109 2,52·109 

3H 1,83·103  2,93·1013 1,03·1013 

Gasos dissolts 3,62·108  1,25·107 1,30·107 

Efluents gasosos (Bq)    

Gasos nobles 1,10·1011  1,02·1010 2,31·108 

Halògens ND(1)  ND(1) 4,10·103 

Partícules 1,68·106  6,30·106 2,17·106 

3H 5,22·1011  6,82·1011 5,11·1011 
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 Ascó I Ascó II Vandellós II 

14C 2,77·1011  1,57·1011 1,51·1011 

Dosis efectiva (mSv/a) 1,68·10-3 1,30·10-3 1,31·10-3 

1 ND: no detectada. 

• Vigilància radiològica ambiental 

Existeixen una sèrie de xarxes i programes de vigilància radiològica ambiental tant a nivell 

estatal 󠅺 com 󠅺 autonòmic. 󠅺Una 󠅺 explicació 󠅺 detallada 󠅺 d’aquests 󠅺mecanismes 󠅺 de 󠅺 control 󠅺 es 󠅺 pot 󠅺

trobar a Tapia i Cortès (2017). 

Per 󠅺tal 󠅺d’avaluar 󠅺l’impacte 󠅺que 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes 󠅺actualment 󠅺en 󠅺operació 󠅺poden 󠅺

tenir 󠅺al 󠅺medi 󠅺ambient, 󠅺s’han utilitzat les dades procedents del PVRA (Programa de Vigilància 

Radiològica Ambiental). 󠅺Aquest 󠅺programa 󠅺té 󠅺com 󠅺a 󠅺objectiu 󠅺la 󠅺vigilància 󠅺radiològica 󠅺de 󠅺l’entorn 󠅺

de les centrals nuclears i instal·lacions del cicle del combustible nuclear. El PVRA ha de ser 

dissenyat i implementat per part dels titulars de la instal·lació nuclear, i es desenvolupa 

mitjançant 󠅺la 󠅺recollida 󠅺i 󠅺anàlisi 󠅺de 󠅺mostres 󠅺a 󠅺la 󠅺zona 󠅺d’influència 󠅺de 󠅺la 󠅺central. Totes les dades 

es poden consultar de forma online en un mapa interactiu que el CSN posa a disposició pública 

des de la seva pàgina web (CSN 2018c).  

La Figura 4.5 mostra 󠅺 una 󠅺 imatge 󠅺 d’aquest 󠅺 visor 󠅺 on 󠅺 apareixen 󠅺 tots 󠅺 els 󠅺 punts 󠅺 de 󠅺mostreig 󠅺

corresponents 󠅺al 󠅺control 󠅺radiològic 󠅺ambiental 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós II. Com es pot 

observar, 󠅺 la 󠅺 zona 󠅺 d’influència 󠅺 que 󠅺 es 󠅺 pren en ambdós casos és considerablement gran, 

arribant 󠅺per 󠅺exemple 󠅺 fins 󠅺al 󠅺 delta 󠅺de 󠅺 l’Ebre. 󠅺Així 󠅺mateix, 󠅺 també 󠅺es 󠅺pot 󠅺 observar 󠅺que 󠅺hi 󠅺 ha 󠅺

establerts una quants punts de mostreig on, a priori, no s’han 󠅺de 󠅺veure 󠅺afectats 󠅺per 󠅺cap 󠅺de 󠅺les 󠅺

dues instal·lacions, els quals serveixen com a punt de control.  
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Figura 4.5: Imatge del visor del CSN on es poden consultar els resultats de vigilància radiològica 

ambiental a Espanya. Punts blaus = punts de mostreig (CSN 2018c). 

El CSN publica anualment un informe tècnic on es presenten els resultats del PVRA. La 

darrera publicació discuteix els resultats del mostreig de 2016 (Martínez Vivas et al. 2018). En 

aquest informe, a part de presentar i discutir els resultats obtinguts, es detalla el nombre de 

mostres recollides i analitzades al 󠅺 llarg 󠅺 de 󠅺 tot 󠅺 l’any. El 2016 es van recollir un total de 

1.091 mostres a Ascó i 1.025 a Vandellós II. Aquestes mostres permeten realitzar un control 

radiològic 󠅺tant 󠅺de 󠅺l’atmosfera, 󠅺com l’aigua 󠅺i 󠅺els 󠅺aliments 󠅺(veure distribució de la recollida de 

mostres en els diferents medis a la Figura 4.6).  
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Figura 4.6: Mostres recollides pel PVRA a les centrals d’Ascó i Vandellós II. Campanya de 2016. 

(Martínez Vivas et al. 2018). 

Tanmateix, a la Taula 4.11 es 󠅺presenta 󠅺un 󠅺llistat 󠅺dels 󠅺tipus 󠅺de 󠅺mostra 󠅺que 󠅺s’analitzen 󠅺de 󠅺cada 󠅺

medi, així com de la freqüència de control i els anàlisis que cal realitzar a cada mostra.  

Taula 4.11. Programa de vigilància radiològica ambiental als voltants de les centrals nuclears (Martínez 

Vivas et al. 2018). 

Tipus de mostra  Freqüència de mostreig Anàlisis realitzats 

Aire  
Mostreig continu amb canvi de filtre 
setmanal 

Activitat beta total 

Estronci-90 

Espectrometria gamma 

Iode-131 

Radiació directa  
Canvi 󠅺 de 󠅺 dosímetres 󠅺 després 󠅺 d’un 󠅺
període 󠅺 d’exposició 󠅺 màxim 󠅺 d’un 󠅺
trimestre 

Dosis integrada 

Agua potable  
Mostreig quinzenal o de major 
freqüència 

Activitat beta total 

Activitat beta resto 

Estronci-90 

Triti 

Espectrometria gamma 

Agua de pluja  
Mostreig continu amb recollida de 
mostra mensual 

Estronci-90 

Espectrometria gamma 

Agua superficial i subterrània  

Mostreig 󠅺 d’aigua 󠅺 superficial 󠅺
mensual o de major freqüència i 
d’aigua 󠅺 subterrània 󠅺 trimestral 󠅺 o 󠅺 de 󠅺
major freqüència 

Activitat beta total 

Activitat beta resto 

Triti 

Espectrometria gamma 

Sòls, sediments i organismes 
indicadores 

Mostreig de sòl anual, i sediments i 
organismes indicadors semestral 

Estronci-90 

Espectrometria gamma 
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Tipus de mostra  Freqüència de mostreig Anàlisis realitzats 

Llet i vegetals  
Mostreig de llet quinzenal en època 
de pastura i mensual la resta de 
l’any, 󠅺i 󠅺cultius 󠅺en 󠅺època 󠅺de 󠅺collita 

Estronci-90 

Espectrometria gamma 

Iode-131 

Carn i ous, peixos i marisc, y 
mel  

Mostreig semestral Espectrometria gamma 

 

A continuació, es presenten una sèrie de figures (Figura 4.7 a Figura 4.13) on es mostra 

l’evolució 󠅺d’alguns 󠅺dels 󠅺paràmetres esmentats anteriorment durant el període 1995-2016 per 

a totes les centrals nuclears espanyoles en operació. En primer lloc, es pot observar com les 

mesures són similars al llarg del temps i entre centrals nuclears. Addicionalment, és important 

destacar que el CSN ratifica que els resultats obtinguts de les diferents mostres analitzades 

no presenten cap incidència radiològica significativa per la població (Martínez Vivas et al. 

2018). 

 

Figura 4.7: Partícules de pols en aire. Evolució temporal de l’índex d’activitat beta total en Bq/m3. Valors 

mitjos a la zona vigilada (Martínez Vivas et al. 2018). Ascó: ASC, línia marró clar; Vandellós II: VN2, 

línia taronja. 
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Figura 4.8: Radiació directe. Dosis integrada (Dosimetria termoluminescent, DTL). Valors mitjos a la 

zona vigilada (Martínez Vivas et al. 2018). Ascó: ASC, línia marró clar; Vandellós II: VN2, línia taronja. 

 

Figura 4.9: Sòl. Evolució temporal de la concentració d’activitat de 137Cs. Valors mitjos a la zona vigilada 

(Martínez Vivas et al. 2018). Ascó: ASC, línia marró clar; Vandellós II: VN2, línia taronja. 
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Figura 4.10: Aigua potable. Evolució temporal de l’índex d’activitat beta total. Valors mitjos a la zona 

vigilada (Martínez Vivas et al. 2018). Ascó: ASC, línia marró clar; Vandellós II: VN2, línia taronja. 

 

Figura 4.11: Aigua superficial. Evolució temporal de l’índex d’activitat beta total. Valors mitjos a la zona 

vigilada (Martínez Vivas et al. 2018). Ascó: ASC, línia marró clar; Vandellós II: VN2, línia taronja. 
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Figura 4.12: Organismes indicadors, plantes aquàtiques. Valors mitjos de 90Sr, 137Cs, 58Co i 60Co a la 

zona vigilada (Martínez Vivas et al. 2018). Ascó: ASC, línia marró clar; Vandellós II: VN2, línia taronja. 

 

Figura 4.13: Llet. Evolució temporal de la concentració d’activitat de 90Sr. Valors mitjos a la zona 

vigilada (Martínez Vivas et al. 2018). Ascó: ASC, línia marró clar; Vandellós II: VN2, línia taronja. 



 Escenaris 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺la 󠅺transició 󠅺energètica 󠅺de 󠅺Catalunya    

 3068_ICAEN ESCENARIS_A21_IF  59 

Per finalitzar, cal remarcar que el CSN, autoritat competent en temes de seguretat nuclear i 

protecció radiològica a nivell estatal, conclou que els resultats obtinguts del programa de 

vigilància 󠅺 ambiental 󠅺 corroboren 󠅺 que 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 d’Ascó 󠅺 i 󠅺 Vandellós 󠅺 no 󠅺 tenen 󠅺 un 󠅺 impacte 󠅺

significatiu sobre el medi ambient i la població. 

4.1.5 Anàlisi social 

En aquesta secció s’analitzen 󠅺els 󠅺aspectes 󠅺socials 󠅺vinculats 󠅺al 󠅺territori 󠅺en 󠅺el 󠅺qual 󠅺operen 󠅺les 󠅺

centrals 󠅺nuclears. 󠅺S’avaluarà 󠅺l’impacte 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺en 󠅺el 󠅺territori 󠅺català, 󠅺l’impacte 󠅺

en 󠅺l’ocupació, 󠅺i 󠅺l’impacte de les taxes i cànons nuclears en els pressupostos dels municipis de 

capçalera 󠅺i 󠅺del 󠅺radi 󠅺d’influència 󠅺 

4.1.5.1 Impacte de les centrals nuclears en el territori català 

Les centrals 󠅺nuclears 󠅺d’Ascó 󠅺I, 󠅺Ascó 󠅺II 󠅺 i 󠅺Vandellós 󠅺II 󠅺es 󠅺situen 󠅺totes 󠅺tres 󠅺en 󠅺la 󠅺província de 

Tarragona, motiu pel qual aquesta indústria té un rol rellevant en el desenvolupament 

industrial, econòmic i social de la província. Ascó I i Ascó II estan localitzades en el municipi 

d’Ascó, 󠅺en 󠅺 la 󠅺comarca 󠅺de 󠅺 la 󠅺Ribera 󠅺d’Ebre, 󠅺que 󠅺se 󠅺situa 󠅺a 󠅺 la 󠅺marge dreta del riu Ebre. La 

central 󠅺Vandellós 󠅺II 󠅺està 󠅺situada 󠅺en 󠅺el 󠅺municipi 󠅺de 󠅺l’Hospitalet 󠅺de 󠅺l’Infant, 󠅺en 󠅺la 󠅺comarca 󠅺del 󠅺

Baix Camp. En la Figura 4.14 es mostra la localització geogràfica de les centrals nuclears. 

 

Figura 4.14: Localització de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós en el mapa d’instal·lacions 

nuclears d’España (Foro Nuclear 2018b). 

Els municipis situats 󠅺en 󠅺les 󠅺àrees 󠅺d’influència 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺ubicades 󠅺en 󠅺el 󠅺territori 

Espanyol 󠅺 s’apleguen 󠅺 en 󠅺 l’AMAC, 󠅺Associació 󠅺 de 󠅺Municipis 󠅺 en 󠅺Àrees 󠅺 de 󠅺Centrals 󠅺Nuclears. 󠅺

L’AMAC 󠅺va 󠅺ser 󠅺creada 󠅺en 󠅺 l’any 󠅺1988 󠅺amb 󠅺els 󠅺objectius 󠅺de 󠅺fer 󠅺seguiment 󠅺dels 󠅺aspectes 󠅺de 󠅺

seguretat del funcionament de les centrals nuclears (implementació de plans 󠅺d’emergència, 󠅺

entre 󠅺 altres); 󠅺 fomentar 󠅺 el 󠅺 desenvolupament 󠅺 de 󠅺 projectes 󠅺 econòmics 󠅺 alternatius 󠅺 a 󠅺 l’activitat 󠅺
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nuclear per tal de diversificar la seva matriu econòmica; i intercanviar experiències i 

coneixement entre municipis i amb altres xarxes de municipis de la regió europea (AMAC 

2018). Per 󠅺 a 󠅺 cada 󠅺 central, 󠅺 s’apleguen 󠅺 un 󠅺 conjunt 󠅺 de 󠅺 municipis, 󠅺 els 󠅺 quals 󠅺 es 󠅺 reuneixen 󠅺

anualment 󠅺en 󠅺els 󠅺anomenats 󠅺Comitès 󠅺d’Informació 󠅺de 󠅺la 󠅺Zona 󠅺de 󠅺cada 󠅺central. 󠅺La zona de les 

centrals 󠅺 d’Ascó 󠅺 comprèn 󠅺 un 󠅺 total 󠅺 de 󠅺 7 󠅺municipis, 󠅺 mentre que la zona de les centrals de 

Vandellós comprèn 4 municipis. Els municipis contemplats 󠅺 en 󠅺 la 󠅺 zona 󠅺 d’influència 󠅺 de 󠅺 les 󠅺

centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes, 󠅺i 󠅺que 󠅺formen 󠅺part 󠅺de 󠅺l’AMAC, 󠅺es 󠅺mostren 󠅺en 󠅺la 󠅺següent 󠅺taula: 󠅺   

Taula 4.12. Municipis que formen part de l’àrea d’influència de les centrals nuclears catalanes (AMAC 

2018). 

Ascó Vandellós 

Ascó Mont-Roig del Camp 

El Molar Pratdip 

La Figuera Tivissa 

La 󠅺Palma 󠅺d’Ebre Vandellós 󠅺i 󠅺l’Hospitalet 󠅺de 󠅺l’Infant 

Mora d’Ebre  

Mora la Nova  

Vinebre  

 

Els 󠅺 resultats 󠅺 de 󠅺 l’estudi 󠅺 encarregat 󠅺 per 󠅺ANAV 󠅺 a 󠅺 un 󠅺 equip 󠅺 d’investigadors 󠅺 de 󠅺 la 󠅺Universitat 󠅺

Rovira i Virgili (URV) sobre 󠅺l’impacte 󠅺socioeconòmic 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals nuclears a Catalunya ja 

han estat mencionats breument per Tapia i Cortès (2017). No obstant, és rellevant mencionar 

alguns 󠅺punts 󠅺clau. 󠅺L’estudi 󠅺es 󠅺va 󠅺centrar 󠅺en 󠅺l’anàlisi 󠅺de 󠅺l’impacte 󠅺socioeconòmic 󠅺de 󠅺les 󠅺tres 󠅺

centrals nuclears a Catalunya en general, i a Tarragona en particular, en un cicle quinquennal 

(2004-2008) a través de la metodologia input-output.  

D’acord 󠅺amb 󠅺els 󠅺resultats 󠅺obtinguts, 󠅺la 󠅺despesa 󠅺generada 󠅺per 󠅺l’activitat 󠅺d’ANAV 󠅺en 󠅺l’economia 󠅺

Catalana en el 󠅺 període 󠅺 d’estudi 󠅺 va 󠅺 ser 󠅺 d’aproximadament 󠅺 900 󠅺M€ 󠅺 (prenent 󠅺 el 󠅺 valor 󠅺 de 󠅺 la 󠅺

moneda 󠅺 en 󠅺 base 󠅺 a 󠅺 l’any 󠅺 2008), 󠅺 i 󠅺 l’impacte 󠅺 econòmic 󠅺 global 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears 󠅺 en 󠅺

l’economia 󠅺catalana 󠅺es 󠅺va 󠅺estimar 󠅺en 󠅺3.685 󠅺M€, 󠅺prenent 󠅺en 󠅺compte 󠅺l’efecte 󠅺multiplicador 󠅺en 󠅺

els altres sectors econòmics, principalment en els àmbits dels serveis (22 % 󠅺d’impacte 󠅺de 󠅺

l’activitat 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺en 󠅺el 󠅺sector 󠅺serveis), 󠅺seguit 󠅺del 󠅺comerç 󠅺(10 %). Per tant, cada euro 

invertit per ANAV repercutiria en la generació de 4 € per 󠅺a 󠅺l’economia 󠅺catalana (ANAV 2008).  
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Centrant 󠅺el 󠅺focus 󠅺en 󠅺la 󠅺província 󠅺de 󠅺Tarragona, 󠅺els 󠅺resultats 󠅺de 󠅺l’estudi 󠅺demostren 󠅺que 󠅺dels 󠅺

4 € 󠅺 generats 󠅺 per 󠅺 a 󠅺 l’economia 󠅺 catalana 󠅺 per 󠅺 cada 󠅺 euro 󠅺 gastat 󠅺 per 󠅺 ANAV, 󠅺 Tarragona 󠅺 era 

receptora 󠅺de 󠅺3,3 󠅺€. Això vol dir que la província de Tarragona concentrava la major part de la 

renta generada per les centrals nuclears, representant aproximadament un 3 % del PIB de la 

província (ANAV 2008). 

Les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós 󠅺es 󠅺troben 󠅺agrupades 󠅺en 󠅺l’Associació 󠅺Nuclear 󠅺Ascó 󠅺

Vandellós II A.I.E. 󠅺(ANAV), 󠅺l’entitat 󠅺conformada 󠅺per 󠅺Endesa 󠅺Generación i Iberdrola Generación 

per a dur a terme una administració conjunta de les tres centrals integrades entre elles en el 

territori. Endesa Generación és propietària del 100 % de la central Ascó I; i del 85 % 󠅺d’Ascó 󠅺

II, mentre que el restant 15 % 󠅺 d’Ascó 󠅺 II 󠅺 és 󠅺 propietat 󠅺 d’Iberdrola 󠅺Generación. Així mateix, 

Endesa Generación i Iberdrola Generación compten amb un 72 % i un 28 % respectivament 

de la propietat de Vandellós II (ANAV 2018). Les centrals nuclears d’ANAV 󠅺formen 󠅺part 󠅺del 󠅺

Foro de la Indústria Nuclear Española, una associació que engloba les principals empreses 

que formen part de la cadena de valor de la indústria nuclear a España, essent aquestes (Foro 

Nuclear 2017): 

• Empresas elèctriques; 

• Centrals nuclears; 

• Empreses d’explotació d’instal·lacions nuclears i radioactives, fabricants de 

components i subministradors de sistemes nuclears; 

• Empresas d’enginyeria, de serveis nuclears i radiològics, empreses d’obra civil i 

muntatge; i 

• Agències, centres i universitats de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic 

del sector nuclear. 

4.1.5.2 Impacte en l’ocupació 

Degut a la naturalesa de les activitats que es realitzen en les centrals nuclears, la seva gestió 

requereix, 󠅺 en 󠅺general, 󠅺 d’un 󠅺 nombre 󠅺 limitat 󠅺 de 󠅺 treballadors 󠅺 i 󠅺 d’un 󠅺 perfil 󠅺 altament 󠅺qualificat 󠅺 i 󠅺

especialitzat. Així mateix, el treballador mitjà de les centrals nuclears estableix generalment 

la 󠅺 seva 󠅺 residència 󠅺 fixa 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 territori 󠅺 d’influència 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears 󠅺 (PWC 󠅺 2010). 

D’aquesta 󠅺manera, 󠅺l’ocupació 󠅺associada a les centrals nuclears té un impacte directe en les 

comarques en les quals es situen, en 󠅺aquest 󠅺cas 󠅺les 󠅺comarques 󠅺de 󠅺Ribera 󠅺d’Ebre 󠅺i 󠅺de 󠅺Baix 󠅺

Camp, així com en la província de Tarragona.  

D’acord 󠅺amb 󠅺les 󠅺dades 󠅺proporcionades 󠅺per 󠅺Tapia i Cortès (2017), el personal directe involucrat 

en 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺d’ANAV 󠅺és 󠅺d’aproximadament 󠅺3.400 treballadors per any 

a Catalunya. La composició estimada és la següent:  
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• Personal de plantilla: 800 treballadors. 

• Personal 󠅺d’empreses 󠅺de 󠅺suport 󠅺a 󠅺l’explotació: 1.000 treballadors. 

• Personal anual per operació i manteniment relacionat amb la recàrrega de combustible: 

1.600 treballadors.  

En 󠅺l’estudi 󠅺dut 󠅺a 󠅺terme 󠅺per 󠅺la 󠅺URV, 󠅺es 󠅺va 󠅺identificar un total de 10.500 llocs de treball directes 

generats al llarg del període 󠅺d’estudi 󠅺(2004-2008) com a conseqüència del funcionament de 

les tres centrals nuclears. De forma global, i tenint en compte els llocs de treball directes, 

indirectes 󠅺i 󠅺l’efecte 󠅺multiplicador 󠅺a 󠅺altres 󠅺sectors 󠅺econòmics, 󠅺es 󠅺van 󠅺generar 󠅺un 󠅺total 󠅺de 󠅺41.825 

llocs de treball a Catalunya associats al funcionament de les centrals nuclears al llarg del 

període 󠅺d’estudi. 󠅺Els 󠅺principals 󠅺sectors 󠅺econòmics 󠅺 impactats 󠅺per 󠅺 l’ocupació 󠅺vinculada a les 

centrals nuclears van ser els serveis a les empreses (20,0 %), el comerç (15,6 %), 󠅺l’hostaleria 󠅺

(7,2 %) i la construcció (7,0 %) (ANAV 2008).  

4.1.5.3 Impactes en els pressupostos dels municipis de capçalera i del radi 

d’influència  

A continuació es presenten les dades referents als pressupostos dels ajuntaments del 

municipis 󠅺d’Ascó i Vandellós, i la contribució que en ells tenen la fiscalitat associada a les tres 

centrals. En la Taula 4.13 s’indiquen 󠅺els 󠅺pressupostos 󠅺de 󠅺l’Ajuntament 󠅺d’Ascó 󠅺dels 3 últims 

anys, així com els ingressos directes degut a l’operació dels 2 grups, Ascó I i Ascó II.  

Taula 4.13: Pressupostos (en M€) de l’Ajuntament d’Ascó i ingressos deguts a les 2 CCNN 

(Comunicació Personal).  

AJUNTAMENT D’ASCÓ 2015 2016 2017 2018 

Pressupost 󠅺 d’ingressos de tot 
l’Ajuntament 

14,3 14,7 15,0 15,158.627 

Ingressos deguts a la central d’Ascó:  

• Impost sobre béns immobles de 
característica especial (partida 114) 

11,0 11,3 11,7 11,7 

• Impost 󠅺 d’Activitats Econòmiques 
(IAE) 

N.D. N.D. 1,6 1,6 

Ingressos de la taxa d’Enresa N.D. N.D. 0,6 0,6 

 

L’any 2018 el pressupost 󠅺d’ingressos 󠅺del 󠅺municipi 󠅺d’Ascó 󠅺ha estat de 15,2 M€. 󠅺L’aportació 󠅺de 󠅺

les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺I i II al municipi ha ascendit a 13,3 M€, 󠅺el 󠅺que representa el 87,5 % del total 

dels ingressos del mateix.  
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Seguidament, en la Taula 4.14 es presenta la informació dels pressupostos del municipi de 

l’Hospitalet 󠅺de 󠅺l’Infant 󠅺dels darrers 4 󠅺anys, 󠅺així 󠅺com 󠅺dels 󠅺ingressos 󠅺directes 󠅺degut 󠅺a 󠅺l’operació 󠅺

de Vandellós. 

Taula 4.14: Pressupostos (en M€) de l’Ajuntament d’Hospitalet de l’Infant i ingressos deguts a la central 

nuclear (Comunicació Personal).  

AJUNTAMENT D’HOSPITALET DE 
L’INFANT 

2015 2016 2017 2018 

Pressupost 󠅺 d’ingressos de tot 
l’Ajuntament 

  17,3 17,9 

Ingressos deguts a la central de 
Vandellós II: 

 

• Impost sobre béns immobles de 
característica especial (partida 
11400) 

9,8 9,8 9,9 10,0 

• IAE 1,5 1,3 1,2 1,2 

Ingressos deguts a la central de 
Vandellós I: 

 

• Impost sobre béns immobles de 
característica especial (partida 
11300) 

1,6 1,3 1,2 1,3 

• IAE N.D. N.D. N.D. N.D. 

Ingressos de la taxa de Enresa de la CN 
Vandellós II (partida 42390) 

1,2 1,1 0,9 0,9 

Ingressos de la taxa de Enresa de la CN 
Vandellós I 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

 

Es pot observar que el total d’aportació 󠅺de 󠅺la 󠅺central 󠅺nuclear 󠅺de 󠅺Vandellós 󠅺a 󠅺l’Ajuntament de 

l’Hospitalet 󠅺de 󠅺l’Infant com a producte de les taxes nuclears és 󠅺d’aproximadament 󠅺1,4 M€, el 

que representa al voltant del 75 % del pressupost de l'ajuntament. 

En 󠅺ambdós 󠅺casos 󠅺és 󠅺palès 󠅺el 󠅺pes 󠅺de 󠅺 l’aportació 󠅺de 󠅺 les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺en 󠅺el 󠅺pressupost 󠅺

municipal, essent igual o superior al 75 % del pressupost. 
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4.2 Escenari 1: tancament als 40 anys de vida útil 

A 󠅺 continuació 󠅺 es 󠅺 presenten 󠅺 els 󠅺 resultats 󠅺 obtinguts 󠅺 per 󠅺 a 󠅺 l’anàlisi 󠅺 de 󠅺 l’Escenari 󠅺 1. Aquest 

escenari correspon al tancament de les 3 centrals nuclears catalanes a la finalització dels 40 

anys de vida útil. És a dir: 

- Any 2024 per al tancament d’Ascó I; 

- Any 2026 per al 󠅺tancament 󠅺d’Ascó II; i  

- Any 2028 per al tancament de Vandellós II. 

4.2.1 Descripció general de l’escenari 

En 󠅺el 󠅺marc 󠅺de 󠅺l’elaboració 󠅺de 󠅺la 󠅺PROENCAT 2050, ICAEN ha dut a terme unes previsions 

preliminars 󠅺sobre 󠅺l’evolució 󠅺del 󠅺mix 󠅺elèctric 󠅺de Catalunya en el transcurs del període 2020-

2050 󠅺per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺1. 󠅺Aquestes previsions són representades en la Taula 4.15 i Taula 4.16, 

i en la Figura 4.15 a la Figura 4.18. 

D’acord 󠅺amb les previsions de la PROENCAT 2050, es realitzen les següents observacions:  

• La reducció 󠅺y 󠅺erradicació 󠅺progressiva 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺de 󠅺font 󠅺nuclear 󠅺

en el transcurs del període 2020-2028 és compensada per un increment pràcticament 

simètric 󠅺de 󠅺l’ús 󠅺del 󠅺cicle 󠅺combinat. 󠅺 

• La producció mitjançant cogeneració es mantindrà estable durant el període 2020-2030 

per tal de donar suport a la demanda energètica, mentre la producció nuclear va 

decreixent. L’any 2031 la producció comença a decréixer, fins la seva erradicació en el 

mix 󠅺elèctric 󠅺l’any 󠅺2034. 

• La producció elèctrica de les altres fonts no renovables (residus sòlids industrials, residus 

sòlids urbans (component no renovable), assecatge de purins i assecatge de fangs 

d'Estacions 󠅺de 󠅺Depuració 󠅺d’Aigües Residuals, EDAR) es manté estable fins que l’any 

2031 disminueix i el 2033 és suprimida del mix elèctric català.  

• La producció elèctrica mitjançant fonts d’energies 󠅺 renovables augmenta 

progressivament 󠅺 d’aproximadament 9.245 GWh l’any 2020 a 23.100 GWh el 2030, i 

95.209 󠅺 GWh 󠅺 l’any 󠅺 2050. 󠅺 És 󠅺 palesa la 󠅺 intensificació 󠅺 en 󠅺 l’increment 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 producció 󠅺

elèctrica renovable a partir del 2030. 
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Taula 4.15: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta instal·lada en el període 2020-2050 

(MW) – Escenari 1: 40 anys (ICAEN 2018d). 
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2020 7.992 3.714 951 179 3.147 4.016 2.366 90 1.269 266 24 12.007 

2021 7.992 3.714 951 179 3.147 4.393 2.366 90 1.409 503 24 12.385 

2022 7.992 3.714 951 179 3.147 4.820 2.366 90 1.559 781 24 12.812 

2023 7.992 3.714 951 179 3.147 5.304 2.366 90 1.720 1.103 24 13.296 

2024 6.959 3.714 951 179 2.114 5.850 2.366 90 1.894 1.476 24 12.809 

2025 6.959 3.714 951 179 2.114 6.463 2.366 90 2.081 1.901 24 13.422 

2026 5.932 3.714 951 179 1.087 7.150 2.366 90 2.285 2.384 24 13.081 

2027 5.932 3.714 951 179 1.087 7.916 2.366 90 2.507 2.928 24 13.847 

2028 4.845 3.714 951 179 - 8.767 2.366 90 2.748 3.538 24 13.611 

2029 4.845 3.714 951 179 - 9.708 2.366 90 3.010 4.218 24 14.553 

2030 4.845 3.714 951 179 - 10.746 2.366 90 3.291 4.975 24 15.591 

2031 4.517 3.714 713 90 - 11.884 2.366 85 3.592 5.817 24 16.401 

2032 4.235 3.714 476 45 - 13.192 2.366 86 3.913 6.753 74 17.427 

2033 3.952 3.714 238 - - 14.569 2.366 88 4.253 7.787 74 18.521 

2034 3.714 3.714 - - - 16.119 2.366 96 4.612 8.920 124 19.834 

2035 3.714 3.714 - - - 17.734 2.366 105 4.987 10.151 124 21.448 

2036 3.714 3.714 - - - 19.510 2.366 115 5.374 11.480 174 23.224 

2037 3.714 3.714 - - - 21.351 2.366 127 5.771 12.913 174 25.065 

2038 3.714 3.714 - - - 23.351 2.366 137 6.176 14.447 224 27.065 

2039 3.714 3.714 - - - 25.903 2.866 149 6.589 16.074 224 29.618 

2040 3.714 3.714 - - - 28.092 2.866 163 7.011 17.777 274 31.806 

2041 3.714 3.714 - - - 30.292 2.866 171 7.442 19.539 274 34.006 

2042 3.714 3.714 - - - 32.596 2.866 180 7.881 21.344 324 36.310 

2043 3.714 3.714 - - - 34.892 2.866 189 8.330 23.182 324 38.606 

2044 3.714 3.714 - - - 37.776 3.366 198 8.788 25.049 374 41.491 

2045 3.341 3.341 - - - 40.147 3.366 208 9.257 26.942 374 43.488 

2046 2.929 2.929 - - - 42.604 3.366 219 9.736 28.858 424 45.533 

2047 2.528 2.528 - - - 45.041 3.366 230 10.228 30.794 424 47.569 

2048 2.528 2.528 - - - 47.556 3.366 241 10.731 32.744 474 50.084 

2049  2.528     2.528     -       -       -       50.045     3.366     253     11.247     34.704     474     52.573    

2050  2.528     2.528     -       -       -       52.602     3.366     266     11.777     36.669     524     55.130    
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Taula 4.16: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica en el període 2020-2050 

(GWh) – Escenari 1: 40 anys (ICAEN 2018d).  
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2020  38.435     7.401     5.231     628     25.175     9.245     5.351     491     2.918     400     85     47.680    

2021  37.997     6.963     5.231     628     25.175     10.105     5.351     491     3.422     756     85     48.103    

2022  37.276     6.242     5.231     628     25.175     11.058     5.351     491     3.957     1.174     85     48.334    

2023  36.457     5.423     5.231     628     25.175     12.112     5.351     491     4.525     1.659     85     48.568    

2024  35.569     6.765     5.231     628     22.945     13.275     5.351     491     5.131     2.218     85     48.844    

2025  34.615     11.841     5.231     628     16.915     14.558     5.351     491     5.776     2.856     85     49.173    

2026  33.594     13.039     5.231     628     14.696     15.969     5.351     491     6.464     3.578     85     49.563    

2027  32.532     17.976     5.231     628     8.697     17.516     5.351     491     7.200     4.389     85     50.048    

2028  31.388     20.954     5.231     628     4.575     19.205     5.351     491     7.982     5.296     85     50.593    

2029  30.129     24.270     5.231     628     -       21.064     5.351     491     8.832     6.306     85     51.194    

2030  28.765     22.906     5.231     628     -       23.100     5.351     491     9.747     7.426     85     51.866    

2031  27.596     23.359     3.923     314     -       25.263     5.351     447     10.711     8.669     85     52.860    

2032  26.197     23.424     2.616     157     -       27.822     5.351     444     11.722     10.045     260     54.019    

2033  24.891     23.583     1.308     -       -       30.390     5.351     445     12.776     11.559     260     55.281    

2034  23.449     23.449     -       -       -       33.346     5.351     487     13.864     13.210     435     56.796    

2035  22.241     22.241     -       -       -       36.287     5.351     533     14.974     14.994     435     58.528    

2036  20.864     20.864     -       -       -       39.550     5.351     583     16.095     16.911     610     60.414    

2037  19.740     19.740     -       -       -       42.780     5.351     639     17.214     18.966     610     62.521    

2038  18.437     18.437     -       -       -       46.304     5.351     687     18.327     21.153     785     64.741    

2039  16.311     16.311     -       -       -       50.796     6.376     748     19.431     23.456     785     67.106    

2040  15.146     15.146     -       -       -       54.525     6.376     816     20.525     25.849     960     69.671    

2041  14.459     14.459     -       -       -       58.162     6.376     857     21.665     28.304     960     72.621    

2042  13.843     13.843     -       -       -       62.108     6.376     900     22.897     30.801     1.135     75.952    

2043  13.438     13.438     -       -       -       65.918     6.376     945     24.138     33.325     1.135     79.356    

2044  11.694     11.694     -       -       -       70.938     7.401     992     25.388     35.847     1.310     82.632    

2045  10.762     10.762     -       -       -       74.724     7.401     1.042     26.649     38.323     1.310     85.487    

2046  9.299     9.299     -       -       -       78.613     7.401     1.094     27.921     40.713     1.485     87.912    

2047  7.738     7.738     -       -       -       82.364     7.401     1.148     29.204     43.125     1.485     90.102    

2048  5.725     5.725     -       -       -       86.322     7.401     1.206     30.500     45.556     1.660     92.047    

2049  3.619     3.619     -       -       -       90.131     7.401     1.266     31.806     47.998     1.660     93.750    

2050  -       -       -       -       -       95.209     7.401     1.329     33.858     50.786     1.835     95.209    
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Figura 4.15: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta instal·lada en el període 2020-2050 

(Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 

 

Figura 4.16: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica (GWh) en el període 

2020-2050 (Elaboració pròpia partir de dades d’ICAEN 2018d). 
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Figura 4.17: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta en el període 2020-2050 – Escenari 1, 

tecnologies no renovables desglossades (Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 

 

Figura 4.18: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica (GWh) en el període 

2020-2050 – Escenari 1, tecnologies no renovables desglossades (Elaboració pròpia a partir de dades 

de ICAEN 2018d). 

4.2.2 Anàlisi tècnica 

En 󠅺aquest 󠅺apartat 󠅺s’ha 󠅺valorat, per a les previsions 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺presentades 󠅺prèviament, 

la 󠅺 viabilitat 󠅺 tècnica 󠅺 de 󠅺 substituir 󠅺 l’energia 󠅺 elèctrica 󠅺 d’origen 󠅺 nuclear 󠅺 amb 󠅺 l’energia 󠅺 elèctrica 󠅺

generada 󠅺amb 󠅺els 󠅺actuals 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺a 󠅺gas 󠅺natural 󠅺i 󠅺amb 󠅺noves 󠅺instal·lacions 󠅺d’energies 

renovables; 󠅺 l’increment del consum de gas natural al incrementar-se 󠅺 l’ús 󠅺 dels 󠅺 cicles 󠅺
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combinats; 󠅺l’increment 󠅺de 󠅺generació 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺amb 󠅺energies 󠅺renovables; 󠅺i 󠅺la 󠅺gestió 󠅺

dels residus radioactius.   

4.2.2.1 Viabilitat tècnica de l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears 

catalanes fins als 40 anys, de manera compatible amb una forta introducció de 

les energies renovables en el mix de generació d’energia elèctrica 

El fet que la potència instal·lada en plantes de cicle combinat a Catalunya sigui superior a la 

potència nuclear, i que el factor de càrrega actual dels cicles combinats sigui baix (inferior a 

1.900 hores el 2017, segons dades de Red Eléctrica de España, REE) fa que la substitució 

d’una 󠅺tecnologia 󠅺per 󠅺l’altra 󠅺sigui 󠅺factible 󠅺des 󠅺del 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺tècnic si el focus es posa en la 

demanda energètica (encara que no sigui recomanable des dels punts de vista econòmic i 

ambiental).  

Cal tenir en compte, però, la variabilitat de la demanda. Segons dades de REE (2018), l’any 󠅺

2017 󠅺la 󠅺demanda 󠅺d’electricitat 󠅺en 󠅺barres de central a Catalunya va ser de 47.652 GWh, el què 

equival a una potència mitjana anual de 5,44 GW. Si es considera que, a nivell de tot el sistema 

elèctric espanyol, la ràtio entre la màxima demanda horària i la mitjana anual és superior a 1,4 

a nivell de Catalunya, es 󠅺pot 󠅺estimar 󠅺un 󠅺pic 󠅺de 󠅺demanda 󠅺de 󠅺 l’ordre 󠅺de 󠅺7,8 GW. Segons la 

definició 󠅺 de 󠅺 l’Escenari 󠅺 1, 󠅺 l’any 󠅺 2028 󠅺 la 󠅺 potència 󠅺 despatxable 󠅺 instal·lada 󠅺 (bàsicament 󠅺 no-

renovable i hidràulica) serà de 7,2 󠅺GW. 󠅺L’alt 󠅺nivell 󠅺d’imbricació 󠅺de 󠅺la 󠅺xarxa 󠅺elèctrica catalana 

en 󠅺la 󠅺xarxa 󠅺ibèrica 󠅺i 󠅺l’existència 󠅺de 󠅺la 󠅺interconnexió 󠅺amb 󠅺França 󠅺(1,4 GW) poden mitigar les 

conseqüències de la pèrdua de capacitat de generació, però no és clar que aquesta situació 

pugui mantenir-se quan la penetració de les renovables i la demanda elèctrica siguin 

superiors. En tot cas, la viabilitat del funcionament del sistema a llarg termini dependrà de: 

a) La capacitat d’emmagatzematge 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺nivell 󠅺de 󠅺generació 󠅺i 󠅺d’intercanvi 󠅺

amb les xarxes ibèrica i francesa. 

b) La possibilitat 󠅺de 󠅺gestionar 󠅺la 󠅺demanda 󠅺(no 󠅺només 󠅺la 󠅺generació) 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺

mitjà termini. 

Per altra banda, comptant amb la planta de regasificació al port de Barcelona, amb una 

capacitat 󠅺de 󠅺regasificació 󠅺de 󠅺544 󠅺GWh/dia 󠅺i 󠅺que 󠅺l’any 󠅺2017 󠅺es va utilitzar a un 30 % de la seva 

capacitat (Enagás 2018), el subministrament de matèria primera a les plantes de cicle 

combinat no hauria de ser un problema, en 󠅺absència 󠅺d’obstacles exteriors. 

4.2.2.2 Increment del consum de gas natural al incrementar-se el grau d’utilització dels 

cicles combinats existents 

En aquesta secció es valora la variació en el consum de gas natural a causa de la progressiva 

desconnexió nuclear. Per 󠅺quantificar 󠅺l’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺degut 󠅺a 󠅺la 󠅺disminució 󠅺de 󠅺

generació nuclear en un escenari en el qual no només disminueix la generació nuclear en un 
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període concret, sinó que 󠅺també 󠅺augmenta 󠅺 la 󠅺demanda 󠅺d’energia 󠅺elèctrica, 󠅺cal 󠅺 fer 󠅺algunes 󠅺

assumpcions. Per emmarcar la problemàtica, es consideren dues variants extremes: 

• En la variant A, es considera que tota la nova potència renovable es destina a cobrir 

el buit nuclear. Com que la nova renovable no és suficient per cobrir la disminució de 

generació nuclear, els cicles combinats cobreixen la resta del buit nuclear.  

• En la variant B, es considera que tota la nova potència 󠅺renovable 󠅺s’hagués 󠅺instal·lat 󠅺

independentment 󠅺de 󠅺l’apagament 󠅺nuclear. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺cas, 󠅺es 󠅺pot 󠅺considerar 󠅺que 󠅺el 󠅺buit 󠅺

nuclear es cobreix principalment amb cicles combinats (fins allà on sigui possible) i es 

tanca el balanç preferentment amb la nova energia eòlica, i finalment amb la nova solar 

si és necessari. 

La Taula 4.17 mostra, 󠅺 per 󠅺 al 󠅺 període 󠅺 en 󠅺 què 󠅺 té 󠅺 lloc 󠅺 l’apagada 󠅺 nuclear, 󠅺 la 󠅺 variació 󠅺 de 󠅺 la 󠅺

generació 󠅺elèctrica 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l'any 󠅺anterior 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺per 󠅺a 󠅺les 󠅺diferents tecnologies de 

generació. 󠅺 Les 󠅺 dades 󠅺 de 󠅺 partida 󠅺 s’obtenen 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 previsió del mix de generació elèctrica 

contemplat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺i definit per ICAEN en la PROENCAT 2050 (Taula 4.16).  

La Taula 4.18 i la Taula 4.19 mostren la contribució de les diferents tecnologies de generació 

a la cobertura del buit nuclear en les dues variants A i B descrites prèviament. La informació 

d’aquestes 󠅺taules 󠅺es 󠅺representa 󠅺gràficament 󠅺en 󠅺la 󠅺Figura 4.19. 

Taula 4.17: Previsió de l’evolució de la generació elèctrica en l’Escenari 1, expressada com a variació 

(GWh) respecte de l'any anterior per a les diferents tecnologies. 

   
Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029vs2023 

Total  276 329 390 485 545 601 2.626 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 1.342 5.076 1.198 4.937 2.978 3.316 18.848 

Fotovoltaica 558 638 722 812 907 1.010 4.646 

Eòlica 605 645 689 736 782 850 4.306 

 

Taula 4.18: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 1 en la variant A (GWh). 

   
Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029vs2023 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 1.066 4.747 808 4.452 2.434 2.715 16.222 
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Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029vs2023 

Fotovoltaica 558 638 722 812 907 1.010 4.646 

Eòlica 605 645 689 736 782 850 4.306 

 

Taula 4.19: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 1 en la variant B (GWh). 

  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029vs2023 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 2.230 6.030 2.219 5.999 4.122 3.670 24.270 

Fotovoltaica 0 0 0 0 0 55 55 

Eòlica 0 0 0 0 0 850 850 

 

      

 

Figura 4.19: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 1 segons la variant considerada. 

L’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺motivat 󠅺per 󠅺l’apagada 󠅺nuclear es calcula a continuació, 

a 󠅺partir 󠅺de 󠅺l’augment 󠅺de l’ús 󠅺dels 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺per 󠅺cobrir 󠅺el 󠅺buit 󠅺nuclear. 󠅺Com 󠅺es 󠅺mostra 󠅺a 󠅺

la Figura 4.19, 󠅺l’energia 󠅺generada 󠅺pels 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺que 󠅺es 󠅺considera 󠅺que 󠅺cobreix 󠅺el buit 

nuclear pot variar considerablement depenent de quines siguin les assumpcions fetes. Per 

altra 󠅺 banda, 󠅺 és 󠅺 necessari 󠅺 fer 󠅺 assumpcions 󠅺 pel 󠅺 fet 󠅺 que, 󠅺 per 󠅺 tal 󠅺 d’assignar 󠅺 un 󠅺 augment 󠅺 de 󠅺

consum de gas a la disminució de generació electro-nuclear, cal comparar 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺amb 󠅺

un escenari alternatiu en el qual aquesta generació no disminueix. Una possibilitat és utilitzar 

com a escenari alternatiu un dels altres dos escenaris definits per ICAEN (consultar seccions 
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4.3 i 4.4). 󠅺Aquesta 󠅺possibilitat 󠅺s’explora 󠅺a 󠅺la 󠅺Figura 4.20, que recull 󠅺l’augment 󠅺de 󠅺l’ús dels cicles 

combinats 󠅺atribuïble 󠅺a 󠅺l’apagada 󠅺nuclear 󠅺segons 󠅺les 󠅺variants 󠅺A 󠅺i 󠅺B, 󠅺juntament 󠅺amb 󠅺l’evolució 󠅺

de la diferència entre escenaris (Escenari 1 vs. Escenari 2 i Escenari 1 vs. Escenari 3) de 

l’energia 󠅺elèctrica 󠅺anual 󠅺generada 󠅺amb 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺entre 󠅺els 󠅺anys 󠅺2023 󠅺i 󠅺2029. 󠅺 

 

Figura 4.20: Detall de la contribució anual dels cicles combinats a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 1 segons diferents hipòtesis. 

Comparant 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺amb 󠅺els 󠅺Escenaris 󠅺2 󠅺i 󠅺3 󠅺durant 󠅺els 󠅺anys 󠅺2023 󠅺a 󠅺2029, 󠅺es 󠅺pot 󠅺concloure 󠅺

que les assumpcions de la variant 󠅺B 󠅺són 󠅺raonables. 󠅺S’assumeix 󠅺doncs, 󠅺a 󠅺continuació, 󠅺que 󠅺el 󠅺

buit nuclear es cobreix principalment amb cicles combinats. La Figura 4.21 mostra la 

generació 󠅺amb 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺juntament 󠅺amb 󠅺la 󠅺part 󠅺d’aquesta 󠅺generació 󠅺

que 󠅺s’atribueix 󠅺a 󠅺l’apagada 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺de 󠅺les 󠅺alternatives 󠅺A 󠅺i 󠅺B. 

 

Figura 4.21: Contribució anual de les centrals de cicle combinat (CCC) a la cobertura del buit nuclear 

en l’Escenari 1 segons les variants A i B, en comparació amb tota la generació elèctrica de les CCC. 
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A 󠅺 l’hora 󠅺de 󠅺determinar 󠅺quin 󠅺és 󠅺 l’augment 󠅺de 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺motivat 󠅺per 󠅺 l’apagada 󠅺

nuclear, 󠅺 els 󠅺 càlculs 󠅺 es 󠅺 fan 󠅺 segons 󠅺 la 󠅺 variant 󠅺 B 󠅺 que, 󠅺 com 󠅺 s’ha 󠅺 esmentat 󠅺 més 󠅺 amunt, es 

considera la variant més propera a la realitat. 

Pel que fa al rendiment de les plantes de cicle combinat, es considera una eficiència del 50 % 

respecte del poder calorífic superior (PCS), que es tradueix aproximadament en una eficiència 

del 55 % respecte 󠅺al 󠅺poder 󠅺calorífic 󠅺inferior. 󠅺S’ha 󠅺considerat 󠅺aquest 󠅺valor 󠅺perquè 󠅺es 󠅺suposa 󠅺

que les plantes de cicle combinat funcionaran com a centrals de base si substitueixen les 

nuclears 󠅺i, 󠅺per 󠅺tant, 󠅺es 󠅺minimitzaran 󠅺els 󠅺transitoris 󠅺i 󠅺s’aconseguirà 󠅺treballar 󠅺a 󠅺rendiment màxim 

en bona 󠅺part 󠅺del 󠅺temps. 󠅺Per 󠅺altra 󠅺banda, 󠅺encara 󠅺que 󠅺s’han documentat eficiències molt més 

altes sobre el poder calorífic inferior (per exemple, consultar la comunicació de GE Power (GE 

Power 2016), que reporta una eficiència superior al 60 %), algunes de les plantes de cicle 

combinat catalanes tenen antiguitats que ultrapassen els 15 anys i cal tenir en compte que 

l’eficiència 󠅺de 󠅺les 󠅺plantes 󠅺va 󠅺disminuint 󠅺amb 󠅺el 󠅺temps. 󠅺A 󠅺més, 󠅺el 󠅺rendiment 󠅺de 󠅺les 󠅺turbines 󠅺de 󠅺

gas i les plantes de cicle combinat és molt sensible a les condicions ambientals de pressió i 

temperatura i rarament les plantes operen en condicions òptimes.  

Per donar un valor de referència, la demanda (en termes de PCS) de gas natural a Espanya 

per a generació elèctrica (excloent cogeneració, que es considera demanda industrial) va ser 

de 75,7 TWh 󠅺 l’any 󠅺 2017 󠅺 segons 󠅺 Enagás (2018). Com que la cogeneració es considera 

demanda industrial, es pot assimilar la demanda de gas per a generació elèctrica a la 

demanda en cicles combinats. La generació elèctrica en centrals de cicle combinat a España 

va ser de 28,4 TWh el 2017 segons dades de REE (2018). Comparant la producció elèctrica 

amb 󠅺 el 󠅺 consum 󠅺 de 󠅺 gas 󠅺 en 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 de 󠅺 cicle 󠅺 combinat, 󠅺 s’estima 󠅺 l’eficiència 󠅺mitjana 󠅺 del 󠅺

conjunt de les centrals de cicle 󠅺combinat 󠅺espanyoles 󠅺durant 󠅺l’any 󠅺2018, 󠅺i 󠅺s’obté 󠅺un 󠅺valor 󠅺de 󠅺

35,6 % (respecte de PCS).  

Si en lloc de prendre de referència el conjunt del parc de generació espanyol, s’enfoca 

l’atenció 󠅺en 󠅺el 󠅺sector 󠅺elèctric 󠅺a 󠅺 󠅺Catalunya, 󠅺el 󠅺valor 󠅺estimat 󠅺de 󠅺l’eficiència és notablement més 

alt. A Catalunya, segons dades 󠅺d’ICAEN, 󠅺en 󠅺 l’any 󠅺2017 les centrals de cicle combinat van 

generar un total de 8,2 TWh elèctrics (ICAEN 2018c). Segons Enagás (Enagás 2018), el 

consum de gas natural (en termes de PCS) en generació elèctrica a Catalunya va ser de 17,5 

TWh el 2017, xifra que, comparada amb la de generació, representa  una eficiència del 47 % 

(PCS) en les plantes de cicle combinat (eficiència mitjana del conjunt de les centrals durant 

tot 󠅺l’any). 

La Figura 4.22 recull la variació del consum anual de gas natural associada a la progressiva 

retirada de la generació nuclear, considerant que el buit nuclear es cobreix prioritàriament amb 

cicles combinats amb una eficiència mitjana del 50 % (sobre PCS). En 󠅺aquest 󠅺cas 󠅺l’augment 󠅺

del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺degut 󠅺a 󠅺l’apagada 󠅺nuclear 󠅺es 󠅺situa 󠅺en 󠅺48,5 󠅺TWh 󠅺anuals 󠅺en 󠅺el 󠅺seu 󠅺punt 󠅺més 󠅺

alt.   
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Figura 4.22: Consums estimats anuals de gas natural en plantes de cicle combinat degut a l’apagada 

nuclear (es considera que el buit nuclear es cobreix principalment amb cicles combinats), en 

comparació amb el consum estimat total de les CCC per a l’Escenari 1. 

4.2.2.3 Increment de generació d’energia amb fonts d’energies renovables 

Segons 󠅺 l’evolució 󠅺 de 󠅺 l’Escenari 󠅺 1 󠅺 definit 󠅺 per 󠅺 ICAEN, 󠅺 durant 󠅺 els 󠅺 anys 󠅺 en 󠅺 què 󠅺 tindrà 󠅺 lloc 󠅺

l’apagada 󠅺nuclear 󠅺les 󠅺renovables 󠅺aniran 󠅺augmentant 󠅺la 󠅺seva 󠅺penetració 󠅺en 󠅺la 󠅺xarxa 󠅺elèctrica. 󠅺

La Taula 4.20 recull la variació de la 󠅺potència 󠅺instal·lada 󠅺i 󠅺la 󠅺variació 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺produïda 󠅺per 󠅺

les centrals eòliques i fotovoltaiques durant aquest període. En la secció anterior, 4.2.2.2. s’ha 

justificat 󠅺que 󠅺la 󠅺substitució 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺durant 󠅺els 󠅺anys 󠅺en 󠅺què 󠅺aquesta 󠅺s’anirà 󠅺retirant 󠅺

tindrà lloc principalment amb energia produïda per centrals de cicle combinat (variant B).  

Le Taula 4.18 i la Taula 4.19 (secció 4.2.2.2) mostra la contribució de les diferents tecnologies 

de 󠅺 generació 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 cobertura 󠅺 del 󠅺 buit 󠅺 nuclear 󠅺 en 󠅺 aquest 󠅺 cas: 󠅺 l’augment 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 generació 󠅺

renovable 󠅺 degut 󠅺 a 󠅺 l’apagada 󠅺 nuclear 󠅺 s’estima 󠅺 en 󠅺 0,9 TWh anuals (és a dir, un 10 % de 

l’augment 󠅺total 󠅺de 󠅺generació 󠅺elèctrica 󠅺amb 󠅺renovables). 󠅺 

Taula 4.20: Increments anuals de potència instal·lada i variació d’energia produïda durant els anys en 

què té lloc la desconnexió nuclear, en l’Escenari 1. 

  

  

Increment sobre any anterior Total 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029vs2023 

Potència renovable (MW) 546 613 687 766 851 942 4.404 

Fotovoltaica (MW) 372 426 483 544 609 680 3.114 

Eòlica (MW) 173 187 204 222 242 262 1.290 

Energia renovable (GWh) 1.164 1.283 1.411 1.547 1.689 1.859 8.953 

Fotovoltaica (GWh) 558 638 722 812 907 1.010 4.646 

Eòlica (GWh) 605 645 689 736 782 850 4.306 
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És 󠅺d’interès, 󠅺però, 󠅺no 󠅺 limitar 󠅺 l’anàlisi 󠅺a 󠅺 la 󠅺 fase 󠅺de 󠅺desconnexió 󠅺nuclear. 󠅺En 󠅺 l’Escenari 󠅺1 󠅺es 

preveu 󠅺 un 󠅺 augment 󠅺 considerable 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 potència 󠅺 instal·lada 󠅺 i 󠅺 l’energia 󠅺 generada 󠅺 per 󠅺 les 󠅺

energies 󠅺renovables, 󠅺especialment 󠅺de 󠅺 l’eòlica 󠅺 i 󠅺 la 󠅺fotovoltaica 󠅺(no 󠅺despatxables), 󠅺segons 󠅺 la 

Figura 4.23 i la Figura 4.24, basades, respectivament, en la Taula 4.15 i la Taula 4.16 de la 

secció 4.2.1. 

 

Figura 4.23: Evolució de la potència instal·lada de les diferents energies renovables en l’Escenari 1. 

 

Figura 4.24: Evolució de l’energia generada anualment amb les diferents tecnologies renovables en 

l’Escenari 1. 

La 󠅺viabilitat 󠅺d’aquest 󠅺escenari, 󠅺especialment 󠅺en 󠅺el 󠅺llarg 󠅺termini, 󠅺serà influenciada per: 

a) La 󠅺 factibilitat 󠅺 d’aconseguir 󠅺 els 󠅺 elevats 󠅺 factors 󠅺 de 󠅺 càrrega 󠅺 previstos 󠅺 per 󠅺 a 󠅺 l’energia 󠅺

eòlica. 

b) La capacitat d’emmagatzematge 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺nivell 󠅺de 󠅺generació 󠅺i 󠅺d’intercanvi 󠅺

amb les xarxes ibèrica i francesa. 

c) La 󠅺possibilitat 󠅺de 󠅺gestionar 󠅺la 󠅺demanda 󠅺(no 󠅺només 󠅺la 󠅺generació) 󠅺d’energia 󠅺elèctrica. 
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d) La 󠅺factibilitat 󠅺de 󠅺la 󠅺situació 󠅺final 󠅺prevista 󠅺per 󠅺l’escenari, és a dir, basat 100 % en energia 

renovable. 

Pel que fa al punt a), 󠅺comparant 󠅺l’evolució 󠅺de 󠅺la 󠅺potència 󠅺eòlica 󠅺instal·lada 󠅺amb 󠅺l’energia 󠅺eòlica 

generada (Figura 4.25), es pot observar que 󠅺l’escenari 󠅺preveu 󠅺un 󠅺fort 󠅺augment 󠅺del 󠅺rendiment 󠅺

dels captadors eòlics en el mig termini. Això només seria factible 󠅺(tenint 󠅺en 󠅺compte 󠅺l’efecte 󠅺de 󠅺

“dilució” 󠅺dels 󠅺nous 󠅺equips 󠅺amb 󠅺els 󠅺antics) 󠅺amb 󠅺una 󠅺forta 󠅺aposta 󠅺per 󠅺l’energia 󠅺eòlica 󠅺off-shore 

o per turbines amb una superfície de captació i alçada de torre força més grans del que és 

habitual per a la seva potència de generació (en qualsevol cas, encarint el cost per kW 

instal·lat).  

 

Figura 4.25: Evolució, per a l’Escenari 1, del factor d’utilització de les tecnologies eòlica i fotovoltaica 

expressat com hores equivalents a plena potència. 

El 󠅺 descens 󠅺 del 󠅺 factor 󠅺 d’utilització 󠅺 a 󠅺 llarg 󠅺 termini 󠅺 està 󠅺 justificat 󠅺 per 󠅺 les 󠅺 necessàries 󠅺

desconnexions 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 xarxa 󠅺 per 󠅺 cassar 󠅺 la 󠅺 demanda 󠅺 amb 󠅺 l’oferta, 󠅺 tal 󠅺 com 󠅺 passa 󠅺 amb 󠅺 la 

tecnologia solar fotovoltaica. És qüestionable, però, que la disminució real tingui el pendent 

previst per la Figura 4.25: probablement serà superior (aquesta qüestió va lligada als tres 

punts següents). 

Respecte del punt b), pel que fa a la capacitat d’emmagatzematge 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺nivell 󠅺

de 󠅺 generació, 󠅺 el 󠅺Pla 󠅺 de 󠅺 l’Energia 󠅺 i 󠅺Canvi 󠅺Climàtic 󠅺 de 󠅺Catalunya 󠅺2012-2020 (ICAEN 2012) 

planteja, com a acció estratègica per millorar la seguretat i la qualitat del subministrament 

elèctric 󠅺i 󠅺el 󠅺“desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el 

nou 󠅺sistema 󠅺energètic 󠅺de 󠅺Catalunya”, 󠅺l’augment 󠅺significatiu 󠅺de 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺de 󠅺les 󠅺reserves 󠅺de 󠅺

regulació 󠅺 i 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺 d'emmagatzematge 󠅺 del 󠅺 sistema 󠅺 elèctric: 󠅺 “El 󠅺 sistema 󠅺 elèctric 󠅺 ha 󠅺

d'augmentar significativament la capacitat de les seves reserves de regulació (mitjançant 

centrals hidràuliques reversibles de bombament [...], potenciant el desenvolupament de 

sistemes 󠅺d'emmagatzematge 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺gran 󠅺escala 󠅺(fonamentalment 󠅺amb 󠅺centrals 
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hidràuliques reversibles de bombament) i incrementant les interconnexions elèctriques amb el 

sistema 󠅺europeu”, 󠅺és 󠅺a 󠅺dir, 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺d’intercanvi 󠅺amb 󠅺les 󠅺xarxes 󠅺ibèrica 󠅺i 󠅺francesa. 󠅺Però 󠅺no 󠅺

hi 󠅺 ha 󠅺 més 󠅺 informació 󠅺 sobre 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺 de 󠅺 bombeig 󠅺 que 󠅺 s’instal·larà a Catalunya. La 

repotenciació 󠅺de 󠅺Moralets 󠅺(Aragó) 󠅺 i 󠅺 l’adaptació 󠅺a 󠅺bombeig 󠅺d’alguna 󠅺planta 󠅺del 󠅺 tram 󠅺final 󠅺de 󠅺

l’Ebre 󠅺(tant 󠅺a 󠅺l’Aragó 󠅺com 󠅺a 󠅺Catalunya) 󠅺podrien 󠅺contribuir 󠅺al 󠅺balanç 󠅺de 󠅺demanda 󠅺i 󠅺generació, 󠅺

però ara per ara només hi ha disponibles els prop de 450 MW de Estany Gento-Sallent, a la 

Torre de Cabdella. Respecte a 󠅺les 󠅺connexions 󠅺amb 󠅺les 󠅺xarxes 󠅺ibèrica 󠅺i 󠅺francesa, 󠅺l’entrada 󠅺en 󠅺

funcionament 󠅺de 󠅺la 󠅺connexió 󠅺dels 󠅺Pirineus 󠅺(Sta. 󠅺Llogaia 󠅺d’Àlguema-Baixàs) proporciona una 

capacitat 󠅺d’intercanvi 󠅺de 󠅺1,4 GW. En el cas de la connexió amb la xarxa ibèrica, la capacitat 

d’intercanvi 󠅺és 󠅺molt 󠅺més 󠅺ample. 

La 󠅺possibilitat 󠅺d’adaptar 󠅺la 󠅺demanda 󠅺a 󠅺l’oferta, 󠅺punt 󠅺c), mitjançant acumulació distribuïda en 

bateries 󠅺i 󠅺adopció 󠅺d’estratègies 󠅺de 󠅺xarxa 󠅺intel·ligent 󠅺seran 󠅺clau 󠅺en la gestió de la xarxa, sobre 

tot 󠅺al 󠅺final 󠅺del 󠅺període 󠅺de 󠅺projecció 󠅺contemplat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1. Finalment, punt d), existeixen 

dubtes en relació a que un sistema elèctric purament renovable sigui viable (consultar, per 

exemple, Heard et al. 2017). En el cas català, el fet de ser un sistema perfectament imbricat 

en el sistema elèctric espanyol pot facilitar la transició cap a un sistema 100 % renovable a 

expenses d’incrementar considerablement 󠅺el 󠅺bescanvi 󠅺d’energia 󠅺amb 󠅺el 󠅺sistema 󠅺ibèric. 

4.2.2.4 Gestió dels residus radioactius 

Tal 󠅺i 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺esmentat anteriorment, durant l’operació de les centrals nuclears es produeixen 

diferents tipus de residus radioactius, els quals cal gestionar correctament per tal de protegir 

tant el medi ambient com les persones. Aquesta secció es centra en la generació y gestió dels 

elements 󠅺combustible 󠅺gastats 󠅺(ECG), 󠅺els 󠅺quals 󠅺son 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat (RAA). 

L’estimació 󠅺de 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’ECG s’ha dut a terme seguint la metodologia emprada per Tapia 

i Cortès (2017). Les 󠅺 assumpcions 󠅺 que 󠅺 s’han tingut en compte per estimar la quantitat 

d’elements 󠅺de 󠅺combustible 󠅺gastat 󠅺generats 󠅺fins 󠅺al 󠅺 tancament 󠅺de 󠅺cadascuna 󠅺de 󠅺 les 󠅺centrals 󠅺

actualment operatives es presenta a continuació: 

- Estat inicial: 31/12/2017; 

- Durada mitjana dels cicles de combustible (operació i recàrrega): 19 mesos; 

- Recàrrega d’Elements de Combustible (EC): 64 EC per recàrrega i reactor; i 

- Capacitat del reactor: 157 EC. 

Tenint 󠅺 en 󠅺 compte 󠅺 aquestes 󠅺 dades 󠅺 s’estima 󠅺que 󠅺 en 󠅺 l’horitzó 󠅺 del tancament de les centrals 

d’Ascó 󠅺I, 󠅺Ascó 󠅺II 󠅺 i 󠅺Vandellós 󠅺II 󠅺s’hauran 󠅺generat 󠅺un 󠅺total 󠅺de 󠅺1.431 elements de combustible 

gastat (veure Taula 4.21 per informació detallada per reactor), tenint en compte tant els 
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descarregats durant els períodes de recàrrega com la descàrrega final del nucli sencer (157 

ECG/reactor).  

Taula 4.21: Any de cessament de les centrals nuclears catalanes, els cicles de combustibles estimats 

des de finals de 2017 fins al tancament, i elements de combustible gastat generats durant aquest 

període (Escenari 1: Tancament als 40 anys). 

 Any cessament 
operació 

Cicles 
ECG1 generats  

(2018-any tancament) 

Ascó I 2.024 4 413 

Ascó II 2.026 5 477 

Vandellós II 2.028 6 541 

1 El càlcul inclou la descàrrega final del nucli sencer 

Al llarg 󠅺 de 󠅺 l’etapa 󠅺 operacional 󠅺 es 󠅺 van 󠅺 generant 󠅺 elements 󠅺 combustibles 󠅺 gastats 󠅺 que 󠅺 cal 󠅺

gestionar de forma segura. Això implica l’emmagatzematge durant un temps en les piscines 

de les pròpies centrals (mínim 5 anys; CSN 2018b) i, posteriorment, per un període de temps 

superior, en 󠅺el 󠅺qual 󠅺s’emmagatzema el residu en sec en un magatzem temporal individualitzat 

(ATI). 󠅺S’assumeix 󠅺que 󠅺l’ATC (Almacén Temporal Centralizado) no estarà en operació abans 

del 󠅺 tancament 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals. 󠅺 Un 󠅺 cop 󠅺 finalitzada 󠅺 l’operació 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 central, tots els residus 

generats hauran de ser emmagatzemats de forma segura. En aquest cas, el combustible 

podrà se emmagatzemat tant en ATI com en ATC. 

L’avaluació 󠅺de la gestió del combustible es realitza tenint en compte les dues etapes: (i) fase 

operacional: 󠅺 generació 󠅺 del 󠅺 combustible 󠅺 des 󠅺 de 󠅺 2018 󠅺 fins 󠅺 al 󠅺 cessament 󠅺 de 󠅺 l’operació (el 

combustible serà emmagatzemat en les piscines de les centrals i en ATI) i (ii) fase de 

desmantellament: els elements combustible de les piscines seran retirats i emmagatzemats 

bé en ATI o ATC. És important mencionar que en aquest treball no es considera el 

desmantellament del/s ATI. 

A partir de les dades de 󠅺 l’estat 󠅺 actual 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 piscines 󠅺 i 󠅺 l’ATI 󠅺 d’Ascó 󠅺 (veure 󠅺 Taula 4.3) i 

l’estimació 󠅺 de 󠅺 generació 󠅺 de 󠅺 combustible gastat (veure Taula 4.21) es plantegen diferents 

opcions de gestió segons: 

• si el combustible de les centrals es gestiona conjuntament o per separat; i 

• si 󠅺existeix 󠅺o 󠅺no 󠅺la 󠅺possibilitat 󠅺d’enviar 󠅺combustible 󠅺l’ATC.  

D’aquest 󠅺manera, es defineixen els següents sub-escenaris. Així doncs, en qualsevol dels 

casos 󠅺en 󠅺què 󠅺l’ATC 󠅺no 󠅺estigui 󠅺disponible, 󠅺seria 󠅺necessària 󠅺l’ampliació 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺i, 󠅺en 󠅺cas 󠅺

de 󠅺gestionar 󠅺el 󠅺combustible 󠅺de 󠅺Vandellós 󠅺per 󠅺separat, 󠅺la 󠅺creació 󠅺d’un 󠅺ATI 󠅺en 󠅺aquesta central. 

A 󠅺fi 󠅺i 󠅺efecte 󠅺de 󠅺realitzar 󠅺una 󠅺avaluació 󠅺comparativa, 󠅺el 󠅺fet 󠅺de 󠅺tenir 󠅺en 󠅺compte 󠅺que 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺

s’ha 󠅺creat 󠅺per 󠅺albergar 󠅺un 󠅺total 󠅺de 󠅺32 󠅺contenidors 󠅺(13 󠅺contenidors 󠅺plens 󠅺a 󠅺2017), 󠅺així 󠅺com 󠅺la 󠅺
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gestió del combustible emmagatzemat en piscines durant la fase de desmantellament, això 

implicaria 󠅺l’ampliació 󠅺o 󠅺creació 󠅺d’un 󠅺ATI 󠅺per 󠅺un 󠅺total 󠅺de 󠅺138 󠅺contenidors 󠅺entre 󠅺les 󠅺dues 󠅺centrals. 󠅺

Els valors a gestionar en cadascuna de les centrals es mostren en la Taula 4.22: 

• Junt_ATI: Gestió conjunta 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós II 

sense 󠅺possibilitat 󠅺d’enviar-los a l’ATC. 

• Junt_ATC: 󠅺 Gestió 󠅺 conjunta 󠅺 del 󠅺 combustible 󠅺 generat 󠅺 en 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 d’Ascó 󠅺 i 󠅺

Vandellós II i enviament del combustible a l’ATC en el moment de desmantellar les 

piscines. 

• Separat_ATI: 󠅺Gestió 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺(reactors 󠅺I 󠅺 i 󠅺II) 󠅺 i 󠅺

Vandellós II 󠅺per 󠅺separat 󠅺i 󠅺sense 󠅺possibilitat 󠅺d’enviar-los a l’ATC. 

• Separat_ATC: 󠅺Gestió 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺(reactors 󠅺I i II) i 

Vandellós II per separat. Enviament del combustible a l’ATC en el moment de 

desmantellar les piscines. 

En el cas de que existeixi la necessitat 󠅺d’ampliar o construir un ATI, s’estima 󠅺la 󠅺quantitat 󠅺de 󠅺

contenidors necessaris per albergar els ECG tenint en compte la configuració de contenidors 

de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺en 󠅺els 󠅺quals 󠅺s’emmagatzemen 󠅺32 󠅺elements 󠅺combustible 󠅺per 󠅺contenidor. 󠅺 

Abans de procedir amb la presentació de resultats, és important remarcar que els escenaris 

que consideren una gestió conjunta del combustible gastat són un escenari fictici. Procedir 

segons aquest sistema de gestió tindria, entre altres complicacions, el permís de transport del 

combustible gastat de Vandellós a Ascó, i una addició elevada de costos degut al mateix. 

Malgrat això, en aquest estudi es considera oportú avaluar aquests escenaris a mode 

comparatiu.  

Taula 4.22: Sub-escenaris de gestió del combustible gastat durant la fase operacional i de 

desmantellament, i la necessitat d’ampliació o construcció de magatzem/s temporal/s /s en cada central 

(Escenari 1: Tancament als 40 anys). 

Sub-scenari Reactors 

Estat 2017 
– Espai 

disponible 
Fase operacional Fase desmantellament 

Piscines 
(ECG) 

ECG a 
gestionar 

(ECG) 

Ampliació/ 
creació ATI  

(nº contenidors) 

ATC 
disponible 

Ampliació ATI 
(nº contenidors) 

Junt_ATI AI, AII, VII 1.436 1.431 No No Si (138) 

Junt_ATC AI, AII, VII 1.436 1.431 No Si No 

Separat_ATI 
AI, AII 1.054 890 No No Si (84) 

VII 382 541 Si (5) No Si (55) 

Separat_ATC AI, AII 1.054 890 No Si No 
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Sub-scenari Reactors 

Estat 2017 
– Espai 

disponible 
Fase operacional Fase desmantellament 

Piscines 
(ECG) 

ECG a 
gestionar 

(ECG) 

Ampliació/ 
creació ATI  

(nº contenidors) 

ATC 
disponible 

Ampliació ATI 
(nº contenidors) 

VII 382 541 Si (5) Si No 

1 AI: Ascó I, AII: Ascó II, VII: Vandellós II 

2 N/A: No existeix ATI a la central de Vandellós II 

4.2.3 Anàlisi econòmica 

En 󠅺aquesta 󠅺secció 󠅺s’han 󠅺avaluat 󠅺les 󠅺inversions 󠅺per 󠅺a 󠅺la 󠅺correcta 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺de 󠅺les 

centrals 󠅺 nuclears; 󠅺 els 󠅺 costos 󠅺 lligats 󠅺 a 󠅺 l’operació 󠅺 i 󠅺 manteniment 󠅺 durant 󠅺 els 󠅺 anys 󠅺 de 󠅺 vida 󠅺

previstos 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 per 󠅺 l’Escenari 󠅺 1; 󠅺 la 󠅺 fiscalitat 󠅺 associada 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 generació 󠅺 elèctrica 󠅺

nuclear; els costos de la gestió dels residus radioactius; els costos del desmantellament final 

de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears; 󠅺i 󠅺el 󠅺cost 󠅺total 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺d’origen 󠅺nuclear. 

4.2.3.1 Inversions per a la correcta gestió de l’envelliment de les centrals nuclears 

L’aproximació 󠅺a 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺a 󠅺les 󠅺centrals catalanes no es basa en efectuar una 

gran despesa puntual per millorar de cop les prestacions de les centrals, sinó en invertir 

anualment una quantitat que es situa entre 󠅺30 󠅺M€ 󠅺i 󠅺40 M€ 󠅺per 󠅺reactor (Comunicació Personal). 

Aquesta 󠅺inversió 󠅺s’utilitzaria per substituir components i equips envellits, i dur a terme diferents 

tipus de millores. Tapia i Cortès (2017) 󠅺esmenten 󠅺una 󠅺quantitat 󠅺total 󠅺entre 󠅺115 󠅺M€ 󠅺i 󠅺130 M€ 󠅺

en inversions. Tal i 󠅺com 󠅺s’ha esmentat 󠅺en 󠅺l’apartat 󠅺4.1.2.1, el cost per GWh produït seria de 

5,161 󠅺€, i cobriria tant les inversions ordinàries com les extraordinàries. Aquestes inversions 

anuals permeten mantenir les plantes en condicions de poder seguir operant de manera 

segura durant un llarg període de temps. 

Així doncs, es poden estimar els costos totals de les inversions per a la correcta gestió de 

l’envelliment 󠅺de 󠅺 les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺a 󠅺40 󠅺anys 󠅺de 󠅺vida 󠅺 (Escenari 󠅺1). Si 󠅺 l’explotador 󠅺de 󠅺 la 󠅺

central preveu no continuar operació, algunes de les inversions no tenen sentit en els últims 

anys 󠅺d’operació. 󠅺Malgrat 󠅺aquesta 󠅺incertesa, 󠅺s’ha 󠅺efectuat 󠅺el 󠅺càlcul 󠅺estimatiu, 󠅺que 󠅺es 󠅺recull 󠅺a 󠅺

la Figura 4.26 i que dóna com a resultat una inversió total d’uns 󠅺846 󠅺M€ 󠅺fins 󠅺al 󠅺cessament 

d’explotació 󠅺de 󠅺la darrera de les tres centrals, Vandellòs II, l’any 2028.  
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Figura 4.26: Despesa anual estimada en euros per les inversions necessàries per a la correcta gestió 

de l’envelliment de les centrals nuclears en l’Escenari 1. 

4.2.3.2 Costos lligats a l’operació i manteniment durant els anys de vida previstos de 

les centrals nuclears  

Tapia i Cortès (2017) realitzen una 󠅺anàlisi 󠅺exhaustiva 󠅺dels 󠅺diferents 󠅺costos 󠅺d’explotació 󠅺de 󠅺la 󠅺

central, considerant: 

• Consum de combustible; 

• Altres costos variables: 

▪ Fons per al finançament del PGRR (Enresa); 

▪ Impost 󠅺sobre 󠅺el 󠅺valor 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺elèctrica 󠅺(IVPEE); 

▪ Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius 

resultants de la generació d'energia elèctrica; 

▪ Impost de risc mediambiental de les CCNN a Catalunya; 

▪ Altres. 

• Costos 󠅺d’operació: 

▪ Despesa de personal propi; 

▪ Serveis 󠅺exteriors 󠅺d’operació 󠅺i 󠅺manteniment; 

▪ Serveis en recàrrega; 

▪ Materials i recanvis; 
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▪ Impost sobre béns immobles de característiques especials, taxes del CSN, cànon 

del 󠅺control 󠅺d’abocament 󠅺(CCV) 󠅺de 󠅺la 󠅺Confederació 󠅺Hidrogràfica 󠅺de 󠅺l’Ebre 󠅺(CHE) 󠅺i 󠅺

assegurances de responsabilitat civil; 

▪ Altres. 

Els 󠅺costos 󠅺d’explotació 󠅺es 󠅺valoren 󠅺en 󠅺aproximadament 󠅺41 󠅺€/MWh, 󠅺no 󠅺es 󠅺repetirà 󠅺aquí 󠅺el 󠅺detall 󠅺

del desglossament, que es pot trobar a Taula 6.8 de 󠅺l’esmentada 󠅺referència 󠅺Tapia 󠅺i 󠅺Cortès 󠅺 󠅺

(2017). 

S’utilitza 󠅺aquí 󠅺l’estimació 󠅺dels 󠅺costos 󠅺lligats 󠅺a 󠅺explotació, 󠅺incloent el fons per al finançament 

del Pla General de Residus Radioactius i altres impostos especials, però excloent les 

inversions, tractades en la secció anterior. A partir de les dades de la Taula 4.4 (secció 4.1.3.1) 

s’estima 󠅺aquest 󠅺cost 󠅺en 󠅺32,08 󠅺€/MWh, 

La Figura 4.27 recull 󠅺 l’evolució 󠅺 d’aquests 󠅺 costos 󠅺 per 󠅺 al 󠅺 conjunt 󠅺 dels 󠅺 tres 󠅺 reactors 󠅺 fins 󠅺 al 󠅺

cessament 󠅺d’explotació 󠅺de 󠅺Vandellòs 󠅺II, 󠅺el 󠅺2028. 󠅺El 󠅺cost 󠅺total 󠅺és 󠅺d’aproximadament 󠅺5.400 󠅺M€. 󠅺

(no inclou 󠅺la 󠅺inversió 󠅺necessària 󠅺per 󠅺a 󠅺l’ampliació 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺ni 󠅺la 󠅺construcció 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺de 󠅺

Vandellòs II). 

 

Figura 4.27: Costos anuals lligats a operació i manteniment per al conjunt dels tres reactors en 

l’Escenari 1. 

Hi 󠅺ha 󠅺un 󠅺grau 󠅺limitat 󠅺d’incertesa 󠅺pel 󠅺que 󠅺fa 󠅺als 󠅺costos 󠅺d’explotació. 󠅺La 󠅺taxa 󠅺destinada 󠅺al 󠅺Fons 󠅺

de Finançament del PGRR no és suficient per cobrir les despeses de desmantellament si la 

vida de les centrals es limita a 40 anys.  

Les variacions en el preu del urani seran limitades a curt termini. No es preveu una baixada 

del 󠅺preu 󠅺de 󠅺 l’urani, 󠅺 ja 󠅺que 󠅺 l’excés 󠅺d’oferta 󠅺es 󠅺compensarà 󠅺per 󠅺 la 󠅺reducció 󠅺de 󠅺producció 󠅺de 󠅺
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Kazatomprom 󠅺al 󠅺Kazakhstan 󠅺 i 󠅺 les 󠅺mines 󠅺 d’Orano 󠅺 a 󠅺Níger, 󠅺 i 󠅺 el 󠅺 cessament 󠅺 temporal 󠅺 de 󠅺 les 󠅺

activitats de Cameco a McArthur 󠅺 River/Key 󠅺 Lake 󠅺 (ESA 󠅺 2018). 󠅺 Els 󠅺 preus 󠅺 de 󠅺 l’urani 󠅺 en 󠅺

contractes 󠅺a 󠅺llarg 󠅺termini 󠅺s’han 󠅺mantingut 󠅺força 󠅺estables 󠅺durant 󠅺els 󠅺últims 󠅺trimestres 󠅺 i, 󠅺sigui 󠅺

com 󠅺sigui, 󠅺la 󠅺matèria 󠅺primera 󠅺té 󠅺un 󠅺pes 󠅺petit 󠅺en 󠅺el 󠅺cost 󠅺d’explotació 󠅺(aproximadament la meitat 

del 󠅺cost 󠅺total 󠅺del 󠅺combustible, 󠅺menys 󠅺de 󠅺5€/MWh, 󠅺és 󠅺degut 󠅺al 󠅺preu 󠅺de 󠅺l’urani). 󠅺És 󠅺important 󠅺

constatar 󠅺 que 󠅺 els 󠅺 preus 󠅺 de 󠅺 l’enriquiment 󠅺 isotòpic 󠅺 també 󠅺 s’han 󠅺 mantingut 󠅺 força 󠅺 constants 󠅺

(aquests és el segon terme més important en el preu del combustible nuclear) i només el preu 

en contractes a llarg termini dels serveis de conversió (U3O8 a UF6) han anat creixent 

gradualment (segons ESA 2018, un 4% durant el 2017 a la Unió Europea). En resum, no es 

preveu cap canvi substancial en la propera dècada en el cost del combustible nuclear. 

4.2.3.3 Fiscalitat estatal, autonòmica i municipal sobre la producció d’energia elèctrica 

d’origen nuclear i els ingressos econòmics obtinguts d’aquesta activitat 

En la Taula 4.5 de la secció 4.1.3.4 es desglossen els diversos impostos i taxes associades a 

la generació de l’energia nuclear en les centrals nuclears catalanes. Els principals impostos 

que són específics de la generació nuclear són: la denominada taxa Enresa que és la 

contribució per kWh produït en les centrals nuclears, i els impostos especials, que com a 

resultat 󠅺de 󠅺la 󠅺aplicació 󠅺de 󠅺la 󠅺Llei 󠅺15/2012 󠅺de 󠅺l’estat 󠅺espanyol 󠅺graven 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺

elèctrica i la producció de combustible nuclear gastat i altres residus radioactius. Així mateix, 

recentment la Generalitat de Catalunya (GENCAT) va introduir en la Llei 5/2017 un impost 

sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació, transport, custodia i emissió 

d’elements 󠅺radiotòxics. 

En la Figura 4.28 es 󠅺 mostra 󠅺 l’evolució 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 recaptació 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 taxa 󠅺 Enresa, els impostos 

especials 󠅺 estatals 󠅺 i 󠅺 l’impost 󠅺 autonòmic 󠅺 en 󠅺 funció 󠅺 del 󠅺 la 󠅺 vida 󠅺 útil 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears 󠅺

catalanes 󠅺per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺1. 󠅺 
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Figura 4.28: Evolució de la recaptació de la taxa Enresa, els impostos especials estatals i l’impost 

autonòmic en funció del la vida útil de les centrals nuclears catalanes per a l’Escenari 1. 

En la Taula 4.23 s’inclou 󠅺l’estimació del total recaptat per les tres taxes més importants, el 

qual ascendeix a 2.992 M€ al 󠅺llarg 󠅺del 󠅺període 󠅺de 󠅺temps 󠅺considerat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1. 

Taula 4.23: Recaptació total de la taxa Enresa, els impostos especials estatals i l’impost autonòmic en 

funció del la vida útil de les centrals nuclears catalanes al llarg del període de l’Escenari 1. 

Escenaris Recaptació (M€) 

Taxa Enresa 1.061 

Impostos especials 1.654 

Impost Catalunya 277 

TOTAL 2.992 

 

4.2.3.4 Costos de la gestió dels residus radioactius  

Actualment el fons de finançament de les activitats del 6è PGRR es nodreix principalment de 

la denominada taxa Enresa. La taxa Enresa està regulada per la Modificació de la disposició 

addicional sisena de la Llei 54/1997, del sector elèctric, a través de la promulgació de la Llei 

11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les Societats Anònimes cotitzades d'inversió 

en el mercat immobiliari. 

Els tipus de gravamen i elements tributaris per a la determinació de la quota d'aquestes taxes 

podran ser revisats pel Govern mitjançant Reial Decret, d'acord amb una memòria econòmica-

financera actualitzada del cost de les activitats corresponents previstes en el Pla General de 

Residus Radioactius. L'informe del Tribunal de Comptes (TCU 2015) va alertar del dèficit de 

finançament a què s'haurà d'enfrontar Enresa donada la insuficiència de les taxes que recapta 
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i que es destinen a finançar el Fons per al Finançament de les activitats del PGRR, que al seu 

torn no s'actualitza des de l'any 2006. 

Dins d'aquesta taxa que sufraguen els titulars, Enresa reparteix un 󠅺conjunt 󠅺d’assignacions 

entre els municipis de l'entorn (situats entre 10 i 20 km de l'eix del reactor de cada central). 

Aquestes assignacions anuals, amb càrrec al Fons per al finançament de les activitats del 

PGRR, estan regulades mitjançant l'Ordre IET/458/2015, de 11 de març, i consten d'un terme 

fix i un terme variable en funció de les tones mètriques de metall pesat en què s'incrementi el 

combustible emmagatzemat en cada emplaçament: 

• Terme fix: 2,2 M€ 󠅺 (es 󠅺 mantindrà 󠅺 mentre 󠅺 existeixi 󠅺 combustible 󠅺 gastat 󠅺 en 󠅺

l'emplaçament, fins i tot després del desmantellament de la central); 

• Terme variable: 27.690 󠅺€/THM. 

En afegit, es pot optar, segons l'Article 9, a quantitats addicionals per a projectes cofinançats 

d'activitats per al desenvolupament local (amb un màxim del 25 % del terme fix que rep cada 

municipi). Els municipis amb centrals que no tinguin combustible emmagatzemat i que no 

s'hagin desmantellat (CN Vandellòs I) reben un terme fix anual de 628.550 󠅺€. Aquests ajuts 

als denominats municipis nuclears han tingut i tenen una gran influència en el marc 

socioeconòmic dels territoris afectats. 

A 󠅺l’hora 󠅺de 󠅺determinar 󠅺els 󠅺costos 󠅺associats 󠅺a 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺provinents 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺

nuclears catalanes, els autors del present estudi han utilitzat com a base els càlculs fets pel 

Tribunal 󠅺de 󠅺Comptes 󠅺en 󠅺el 󠅺seu 󠅺“Informe 󠅺de 󠅺fiscalització 󠅺de 󠅺la 󠅺gestió 󠅺realitzada 󠅺per 󠅺Enresa del 

Fons de finançament de les activitats del 6é PGRR, exercici 2010-11, del 29 de gener del 

2015” 󠅺(TCU 󠅺2015). 

L’escenari 󠅺de 󠅺referència 󠅺del 󠅺6è 󠅺PGRR 󠅺és d’una vida útil de les centrals de 40 anys, és a dir, 

corresponent a l’Escenari 󠅺1 󠅺d’aquest 󠅺informe. 󠅺Segons 󠅺l’informe 󠅺del 󠅺Tribunal 󠅺de 󠅺Comptes 󠅺(TCU 󠅺

2015) les previsions de costos en un escenari de vida útil de les centrals de 40 anys es poden 

desglossar en la Taula 4.24 a 󠅺 partir 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 diferents 󠅺 línies 󠅺 d’actuació 󠅺 contemplades 󠅺 en el 

PGRR. Aquestes línies 󠅺d’actuació 󠅺són: 

1) Gestió dels residus de baixa i mitjana activitat (RBMA) i de molt baixa activitat (RBBA); 

2) Gestió 󠅺del 󠅺combustible 󠅺gastat 󠅺(CG) 󠅺i 󠅺dels 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat 󠅺(RAA); 

3) Clausura de les instal·lacions nuclears, que comprèn les activitats de 

desmantellament, però no la retirada del CG/RAA i dels RMBA/RBBA; 

4) Altres actuacions davant de temes no previstos; 

5) I+D relacionat amb tot el programa de gestió dels residus; 
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6) Costos 󠅺d’estructura 󠅺d’Enresa 󠅺i 󠅺les 󠅺seves 󠅺operacions. 

Taula 4.24: Previsions d’Enresa a juny del 2012 per les diferents línies d’activitat del 6è PGRR tenint 

en compte la hipòtesi de 40 anys de vida útil de les centrals. Publicat en l’informe de fiscalització del 

Tribunal de Comptes (TCU 2015). Les xifres es presenten en M€ 2013. 

Línies 
d'actuació 

Real a 
31/12/2009 

Real 
2010-11 

Previsió 
2012 

Pressupost 
2013-16 

A partir 
2017 

Totals 
Percentatge 
total 

Cobert 
2016 

Gestió 
RMBA/RBBA 

845 73 47 206 1.644 2.814 14,21 % 5,91 % 

Gestió 
CG/RAA 

1.833 115 253 878 7,261 10.341 52,20 % 15,55 % 

Clausura 434 77 40 132 2.867 3.550 17,92 % 3,45 % 

Altres 
actuacions 

46 2 1 2 16 66 0,33 % 0,25 % 

I+D 206 8 6 21 168 408 2,06 % 1,21 % 

Estructura 906 58 32 122 1.512 2.631 13,28 % 5,65 % 

Totals 4.270 333 379 1.360 13.467 19.809 100,00 % 32,02 % 

 

El 󠅺pressupost 󠅺total 󠅺de 󠅺l’aplicació 󠅺del 󠅺6è PGRR 󠅺en 󠅺l’Escenari 1 seria doncs de 19.809 M€ 󠅺en 

l’any 󠅺2013, equivalent a 22.352 M€ 󠅺el 2018. Segons es pot observar en la Taula 4.24, el pes 

relatiu més 󠅺important 󠅺d’aquest 󠅺cost 󠅺se situaria en les actuacions relacionades amb la gestió 

del 󠅺combustible 󠅺gastat 󠅺 i 󠅺els 󠅺residus 󠅺d’alta activitat, que representen el 52 % del pressupost 

total, és a dir, 11.628 M€ 󠅺l’any 󠅺2018. Seguidament, els costos relacionats amb la clausura de 

les instal·lacions nuclears representarien un 18 % del cost total, és a dir, 4.006 M€ 󠅺en 󠅺l’any 󠅺

2018, i els costos de gestió dels residus de baixa i mitja i molt baixa activitat que representen 

un 18 % del total, o sigui 3.176 M€ 󠅺l’any 󠅺2018.  

Resulta difícil esbrinar quina es la contribució real de les centrals nuclears catalanes al cost 

total de la gestió dels residus. En el seu estudi, Tapia i Cortès (2017) duen a terme un càlcul 

conservatiu i atribueixen la totalitat del cost del 6è PGRR a la gestió dels residus provinents 

de les centrals i al seu desmantellament. En el present estudi, els autors prefereixen fer 

algunes distincions relacionades amb les diverses actuacions, i discernir quines són 

plenament o en part atribuïbles a les centrals. D’aquesta 󠅺manera, 󠅺la 󠅺línia 󠅺d’actuació 󠅺2, 󠅺la 󠅺gestió 󠅺

del CG i dels RAA és completament atribuïble 󠅺 a 󠅺 les 󠅺 centrals. 󠅺 La 󠅺 línia 󠅺 d’actuació 1, 

corresponent a la gestió dels residus de mitja i baixa i molt baixa, té una gran component 

relacionada 󠅺amb 󠅺 la 󠅺gestió 󠅺dels 󠅺 residus 󠅺d’operació 󠅺 i 󠅺 desmantellament 󠅺de 󠅺 les 󠅺 centrals, 󠅺 però 󠅺

també té una component no menyspreable de la gestió de residus hospitalaris i dels provinents 

d’altres 󠅺instal·lacions 󠅺radioactives. 

En la Taula 4.25 es detalla la contribució en volum de les diverses corrents de residus 

RBMA/RBBA en funció del seu origen a partir de les estimacions fetes en el 6è PGRR. 
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Taula 4.25: Contribució en volum de les diverses corrents de residus RBMA/RBBA en funció del seu 

origen a partir de les estimacions fetes en el 6è PGRR. 

Volum residus RMBA/RBBA Previst (m3) Percentatge 

Operació centrals nuclears 36.071 20,45 % 

Desmantellament 127.185 72,12 % 

Altres Instal·lacions Radioactives 4.861 2,76 % 

Fabricació de Combustible 650 0,37 % 

Altres  6.636 3,76 % 

Desmantellament d’altres instal·lacions 943 0,53 % 

Total previst 176.346 100,00 % 

 

Segons aquestes previsions, un 92,57 % del volum de RBMA/RBBA està relacionat amb les 

centrals nuclears. Per tant, 󠅺 en 󠅺el 󠅺 present 󠅺estudi 󠅺 s’atribuirà aquest percentatge del cost de 

gestió 󠅺al 󠅺conjunt 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺de 󠅺l’Estat 󠅺Espanyol, és a dir 2.940 M€ 󠅺l’any 󠅺2018. 

Des del punt de vista dels costos de gestió de residus també s’han 󠅺d’assignar en la seva 

proporció 󠅺 els 󠅺 costos 󠅺 d’estructura relacionats amb la Investigació, Desenvolupament i 

Innovació (I+D+i) duta a terme en relació a la gestió de residus. També es poden atribuir la 

totalitat 󠅺dels 󠅺costos 󠅺de 󠅺clausura 󠅺al 󠅺desmantellament 󠅺de 󠅺les 󠅺central 󠅺nuclears 󠅺de 󠅺l’Estat, és a dir, 

4.005 M€ 󠅺l’any 󠅺2018. El mateix es pot fer 󠅺amb 󠅺els 󠅺costos 󠅺relacionats 󠅺amb 󠅺l’I+D+i, doncs en 

gran part estan relacionats amb la gestió del 󠅺combustible 󠅺gastat 󠅺i 󠅺els 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat. 󠅺

Això representaria el 2 % del cost total previst en la revisió del 6è PGRR, essent 460 M€ 󠅺l’any 󠅺

2018. 󠅺 Finalment, 󠅺 els 󠅺 costos 󠅺 d’estructura 󠅺 haurien de ser prorratejats a les diverses línies 

d’activitat 󠅺 i les seves contribucions al cost, però la major part de les actuacions estan 

relacionades amb la gestió dels residus de les centrals nuclears i el seu desmantellament, i 

per s’atribueixen 󠅺en la seva totalitat a les centrals nuclears, el què implica un total de 2.969 

M€ 󠅺l’any 󠅺2018. 

En la Taula 4.26 es resumeixen el total de costos del 6è PGRR atribuïbles al parc de centrals 

nuclears 󠅺de 󠅺l’Estat 󠅺Espanyol. 

Taula 4.26: Total de costos del 6è PGRR atribuïbles al parc de centrals nuclears de l’Estat Espanyol. 

Línies d'actuació M€ 2018 Percentatge 

Gestió RMBA/RBBA 2.940 13,36% 

Gestió CG/RAA 11.628 52,85% 

Clausura 4.005 18,20% 

I+D 460 2,09% 
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Línies d'actuació M€ 2018 Percentatge 

Estructura 2.969 13,50% 

Total 22.003 100,00% 

 

D’aquest 󠅺cost 󠅺total per a la gestió del total de 10 reactors nuclears que hi ha hagut en 󠅺l’Estat 󠅺

Español 󠅺s’ha 󠅺d’atribuir un 40 % a la contribució dels 4 reactors en centrals catalanes, essent 

un total de 8.801 M€ 󠅺 l’any 󠅺 2018. Aquest seria el cost total de la gestió dels residus i el 

desmantellament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺catalanes 󠅺en 󠅺l’Escenari 1. 

A fi i efecte de diferenciar entre els costos associats a la gestió de residus i els associats amb 

el 󠅺desmantellament 󠅺en 󠅺l’Escenari 1, s’aplica 󠅺la distribució dels costos totals de la Taula 4.26, 

és a dir, el 91,8 % dels costos estant associats a la gestió de residus, mentre que el 18,2 % 

restant estaria associat al desmantellament de les centrals nuclears. Així el cost estimat per 

la gestió de residus de les centrals nuclears catalanes es podria xifrar en 8.790 M€ 󠅺per 󠅺a 󠅺l’any 󠅺

2018 considerant la totalitat de la gestió de residus. Si es diferencia entre la gestió de residus 

RMBA/RBBA procedents de la operació, dels què són resultat del desmantellament, es 

deduiria d’aquesta xifra els 916 M€ 󠅺l’any 󠅺2018, segons els càlculs realitzats prèviament. Això 

resultaria 󠅺en 󠅺un 󠅺cost 󠅺de 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺en 󠅺l’Escenari 1 de 7.874 M€. 

4.2.3.5 Costos del desmantellament final de les centrals nuclears 

El càlcul dels costos de desmantellament d’una 󠅺central 󠅺nuclear 󠅺és una tasca complexa i que 

ha de tenir en compte una gran varietat de tipus de cost. L’experiència en aquest tipus de 

projectes de desmantellament és encara limitada, doncs 󠅺dels 󠅺150 󠅺reactors 󠅺que 󠅺s’han 󠅺aturat 󠅺a 

nivell mundial, només 16 han estat desmantellats, i una desena es troben en procés de 

desmantellament, la majoria situats als 󠅺 Estats 󠅺 Units. 󠅺 En 󠅺 l’Estat 󠅺 Espanyol, Enresa té la 

responsabilitat del desmantellament de les centrals un cop els operadors li transmeten la 

titularitat. 

Actualment hi ha dos projectes de desmantellament en marxa, el de Vandellós I, que és del 

tipus diferit, en el qual el 󠅺nucli 󠅺del 󠅺reactor 󠅺de 󠅺grafit 󠅺s’ha 󠅺deixat 󠅺latent 󠅺en 󠅺l’edifici 󠅺de 󠅺contenció 󠅺i 󠅺

emmagatzematge 󠅺 a 󠅺 l’espera 󠅺 d’una 󠅺 estratègia 󠅺 de 󠅺 gestió; i la central Jose Cabrera, també 

coneguda com Zorita, que està en aquest moments en ple procés de desmantellament. En 

aquest sentit, Enresa és una de les poques agències de gestió de residus nuclears a Europa 

que compta amb una certa experiència en aquests projectes. 

L’any 󠅺2016 󠅺l’Agència de l’Energia Nuclear de la OECD (Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic), a través de la NEA (Nuclear Energy Agency), va dur a terme 

un estudi comparatiu dels costos de desmantellament a partir de les experiències prèvies dels 

seus socis (NEA 2016). Aquest estudi es basa en els criteris per a atribuir costos que la NEA 
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va generar sota l’estàndard ISDC (International Structure for Decommisioning Costing of 

Nuclear Installations), publicada conjuntament per NEA, IAEA (International Atomic Energy 

Agency) i la CE (Comissió Europea) (NEA et al. 2012). 

La major part de la informació sobre projectes de desmantellament finalitzats prové dels Estats 

Units. 󠅺En 󠅺l’informe 󠅺de 󠅺la 󠅺NEA 󠅺(2016) 󠅺es 󠅺va 󠅺fer 󠅺un 󠅺càlcul 󠅺comparatiu 󠅺del 󠅺cost en kUS$ 2016 

dels projectes finalitzats a fi i efecte de tenir una visió dels costos desmantellament. En la 

Taula 4.27 es mostra aquesta comparativa (NEA 2016). 

Taula 4.27: Càlcul comparatiu del cost en kUS$ 2016 dels projectes finalitzats a fi i efecte de tenir una 

visió dels costos de desmantellament (NEA 2016).  

 

Els resultats de la Taula 4.27 indicarien que per plantes tipus PWR, com és el cas de Vandellós 

II i Asco I i II, el 󠅺cost 󠅺promig 󠅺del 󠅺desmantellament 󠅺seguint 󠅺 la 󠅺metodologia 󠅺ISDC 󠅺seria 󠅺d’uns 󠅺

523 MUS$ l’any 󠅺2016, que traduïts a euros per 󠅺a 󠅺l’any 2018 representarien 474 M€. 󠅺Tenint en 

compte la naturalesa dels quatre reactors existents a Vandellós-Ascó (3 PWR i un de grafit), 

s’obtindria un cost total de 1.897 M€ 󠅺l’any 󠅺2018 per al desmantellament de totes les centrals 

nuclears catalanes. 
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Una altra via de càlcul seria a partir de les previsions que es contemplen en el 6è PGRR. Els 

costos de desmantellament de les centrals nuclears catalanes, incloent els costos ja 

incorreguts en el desmantellament diferit de Vandellós I es xifrarien en 722 M€ 󠅺2018 󠅺si 󠅺només 󠅺

es té en compte la partida corresponent al enderrocament i la gestió de les instal·lacions 

nuclears. Si es comptabilitzés la gestió de residus de mitja i baixa i de molt baixa associats al 

desmantellament, aleshores s’hauria 󠅺d’afegir el cost atribuïble a la gestió del 72,12 % dels 

RMBA/RBBA, prorratejats al 40 % atribuïbles a les central nuclears catalanes, és a dir, 916 

M€ 󠅺l’any 󠅺2018. Aquest 󠅺cost 󠅺es 󠅺tindria 󠅺que 󠅺deduir 󠅺del 󠅺cost 󠅺de 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺en 󠅺l’Escenari 1, 

el què donaria un cost total de desmantellament de 1.638 M€ 󠅺l’any 󠅺2018 󠅺en 󠅺l’Escenari 1. 

Per tant, la forquilla de costos previstos per al desmantellament de les centrals nuclears 

catalanes es troba entre els 1.600 i 1.900 M€ 󠅺l’any 2018. Per tant, es podria inferir que les 

previsions del 6è PGRR són més optimistes que el què l’experiència del desmantellament de 

centrals tipus PWR als Estats Units ha mostrat. 

4.2.3.6 Cost total de la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear (preu del kWh 

d’origen nuclear) 

Assumint 󠅺que 󠅺segons 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺la 󠅺producció 󠅺nuclear 󠅺total 󠅺serà 󠅺de 168.526 GWh i els costos 

totals de producció nuclear seran de 9.810 󠅺M€, 󠅺el 󠅺preu 󠅺mig 󠅺de 󠅺producció 󠅺nuclear tenint en 

compte els costos exposat en la Taula 4.4 seria 󠅺de 󠅺58,21 󠅺€/MWh. 󠅺Un 󠅺cost 󠅺realment 󠅺alt 󠅺de 󠅺

producció nuclear. 

4.2.4 Anàlisi mediambiental 

En 󠅺 aquest 󠅺 apartat 󠅺 s’analitzen 󠅺 els 󠅺 aspectes 󠅺 ambientals 󠅺 de 󠅺 l’Escenari 󠅺 1, 󠅺 corresponents 󠅺 a 

l’estimació 󠅺de 󠅺l’augment 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺i 󠅺altres 󠅺contaminants 󠅺

primaris, 󠅺i 󠅺l’impacte 󠅺radiològic 󠅺en 󠅺la 󠅺fase 󠅺operacional. 󠅺 

4.2.4.1 Estimació de l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 

gasos contaminants primaris 

En la secció 4.2.2.2 s’ha 󠅺estimat 󠅺l’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺en 󠅺incrementar-se la 

utilització de les centrals de cicle combinat a causa de la progressiva desconnexió nuclear. 

L’estimació 󠅺 de 󠅺 l’augment 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 emissions 󠅺 anuals 󠅺 tant 󠅺 de 󠅺 gasos 󠅺 d’efecte 󠅺 hivernacle 󠅺 com 󠅺

d’altres 󠅺gasos 󠅺contaminats 󠅺primaris 󠅺s’ha 󠅺dut 󠅺a 󠅺terme 󠅺a 󠅺partir 󠅺de 󠅺l’augment 󠅺estimat 󠅺del 󠅺consum 󠅺

anual de 󠅺gas 󠅺natural. 󠅺S’han considerat 󠅺els 󠅺factors 󠅺d’emissió 󠅺presentats en la descripció de la 

situació actual (Taula 4.7, veure secció 4.1.4.1).  

A la Figura 4.29 es mostra 󠅺la 󠅺previsió 󠅺de 󠅺l’evolució 󠅺de 󠅺 la producció elèctrica en centrals de 

cicles combinats 󠅺en 󠅺l’Escenari 1, juntament amb la producció elèctrica amb aquesta tecnologia 

l’any 󠅺2017, 󠅺que 󠅺serveix 󠅺de 󠅺referència. 󠅺Es 󠅺pot 󠅺observar 󠅺com, 󠅺mentre 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺estan 󠅺
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operatives, la producció elèctrica mitjançant cicles combinats decreix respecte el 2017. 

Després del cessament de les centrals nuclears, el cicles combinats augmenten la seva 

producció per cobrir el buit nuclear, fins que la producció elèctrica amb energies renovables 

cobra 󠅺força 󠅺i 󠅺pot 󠅺assumir 󠅺la 󠅺demanda 󠅺energètica. 󠅺A 󠅺partir 󠅺de 󠅺l’any 󠅺2034 󠅺els 󠅺cicles combinats 

van 󠅺disminuint 󠅺progressivament 󠅺 la 󠅺seva 󠅺producció 󠅺fins 󠅺a 󠅺desaparèixer 󠅺del 󠅺mix 󠅺elèctric 󠅺 l’any 󠅺

2050. 

 

Figura 4.29: Producció d’energia elèctrica per cicles combinats durant el període 2020-2050 en 

l’Escenari 1. El punt taronja, així com la línia discontinua taronja, indiquen l’energia produïda per cicles 

combinats l’any 2017. En la figura s’indica l’any de cessament d’operació de les tres centrals nuclears.  

La Taula 4.28 recull el valor de les emissions acumulades de les diferents substàncies 

contaminants 󠅺i 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺relacionats 󠅺amb 󠅺l’operació 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺de 󠅺cicle 󠅺

combinat durant el període 2020-2050 󠅺per 󠅺a 󠅺 l’Escenari 󠅺1. 󠅺A 󠅺 la 󠅺mateixa taula es fa distinció 

entre 󠅺les 󠅺emissions 󠅺totals 󠅺i 󠅺aquelles 󠅺que 󠅺s’estimen 󠅺associades 󠅺a 󠅺la 󠅺cobertura 󠅺del 󠅺buit 󠅺nuclear. 󠅺

Tal i com es pot observar, durant el període 2020-2050, les emissions acumulades de diòxid 

de 󠅺carboni 󠅺s’estimen 󠅺en 󠅺més 󠅺de 󠅺150 󠅺Mt. També són importants les quantitats de NOx i CO, 

les quals s’estimen 󠅺en 󠅺182.019 t i 109.212 t, respectivament.  

Taula 4.28: Emissions degudes a la producció d’energia elèctrica a partir de cicles combinats utilitzant 

gas natural com a matèria primera. Es mostren les emissions totals al llarg de l’Escenari 1 i la part de 

les emissions que es considera associada a la cobertura del buit nuclear. 

Contaminant E. Totals E. Subs 

 CO2 (kt)  156.017  142.373  

 NOx (t)  182.019  166.102  

 CO (t)  109.212  99.661  

 TOC (t)  14.302  13.051  
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Contaminant E. Totals E. Subs 

 PM (t)  9.881  9.017  

 VOC (t)  7.151  6.525  

 NH3 (t)  4.160  3.797  

 N2O (t)  3.692  3.369  

 CH4 (t)  2.990  2.729  

 SO2 (t)  780  712  

 Pb (kg)  650  593  

A 󠅺mode 󠅺d’exemple, 󠅺els 󠅺gràfics de la Figura 4.30 mostren 󠅺l’evolució 󠅺anual 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 

CO2, NOx i partícules en suspensió (PS) al 󠅺 llarg 󠅺 de 󠅺 l’escenari, 󠅺 juntament 󠅺 amb 󠅺 les 󠅺 que 󠅺

s’estimen degudes al fet que les centrals de cicle combinat cobreixen el buit nuclear. En la 

mateixa figura, a mà dreta, es mostren els valors acumulats. 
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Figura 4.30: Esquerra: Emissions anuals (totals de l’Escenari 1 i atribuïdes a la cobertura del buit 

nuclear en aquest escenari) de CO2, NOx i partícules en suspensió (PS) (de dalt a baix, respectivament) 

i respecte la quantitat emesa l’any 2017 per la producció d’energia elèctrica en centrals de cicle 

combinat. Dreta: Balanç acumulatiu de les emissions de CO2, NOx i PS en el període 2020-2050.  

4.2.4.2 Valoració de l’impacte radiològic en la fase operacional 

L’impacte 󠅺radiològic 󠅺durant 󠅺la 󠅺fase 󠅺operacional 󠅺de 󠅺les 󠅺tres 󠅺centrals 󠅺catalanes 󠅺s’assumeix 󠅺que 󠅺

seguirà la mateixa tendència que la dels últims anys. Aquesta decisió es basa en què les 

condicions de seguretat en les quals operen les centrals nuclears estudiades no es veuran 
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modificades, i, en qualsevol, cas, les possibles modificacions aniran encaminades a la 

minimització 󠅺de 󠅺l’impacte 󠅺radiològic 󠅺mitjançant 󠅺optimització 󠅺de 󠅺procediment. Aquesta afirmació 

ve donada pel principi primordial de protecció radiològica ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable), el qual indica que cal treballar sempre per reduir la dosis operacional tant com 

sigui raonablement possible.  

D’aquesta 󠅺manera, 󠅺es 󠅺preveu 󠅺que 󠅺en 󠅺condicions 󠅺d’operació 󠅺normal, l’impacte 󠅺radiològic 󠅺serà 󠅺

el mateix, o menor, a l’impacte 󠅺existent actualment (veure secció 4.1.4.2).  

4.2.5 Anàlisi social 

En 󠅺el 󠅺present 󠅺apartat 󠅺s’avalua 󠅺l’estimació 󠅺a 󠅺nivell 󠅺local 󠅺de 󠅺la pèrdua dels llocs de treball directes 

i 󠅺 indirectes 󠅺vinculats 󠅺a 󠅺l’operació 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears; 󠅺 l’increment 󠅺de 󠅺l’ocupació 󠅺i 󠅺de 󠅺les 󠅺

inversions vinculades als treballs de 󠅺desmantellament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺i 󠅺a 󠅺l’emmagatzematge 󠅺

dels residus; 󠅺l’activació 󠅺de les inversions en altres sectors; i la repercussió social dels recursos 

econòmics 󠅺 derivats 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 fiscalitat 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 finançament 󠅺 d’actuacions 󠅺 i 󠅺 accions 󠅺 dirigides 󠅺 a la 

reactivació econòmica dels emplaçaments de les centrals nuclears.  

4.2.5.1 Estimació a nivell local de la pèrdua dels llocs de treball directes i indirectes 

vinculats a l’operació de les centrals nuclears 

És evident que el tancament de les centrals nuclears tindrà un impacte devastador en                  

l’ocupació 󠅺i 󠅺en 󠅺l’entorn 󠅺immediat 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals. La 󠅺taxa 󠅺d’atur 󠅺mitja 󠅺del 󠅺2018 󠅺ha 󠅺estat 󠅺un 󠅺4,4 % 

en 󠅺el 󠅺municipi 󠅺d’Ascó, 󠅺mentre 󠅺que 󠅺a 󠅺Vandellós-Hospitalet 󠅺de 󠅺l’Infant 󠅺la 󠅺taxa 󠅺mitja 󠅺d’atur 󠅺en 󠅺el 󠅺

2018 ha estat del 5 %. Això s’ha 󠅺de comparar amb la mitjana de Catalunya que ha estat al 

voltant del 11 %. Podríem dir que ambdós municipis tenen una situació de plena ocupació, 

sobretot en el sector energètic i industrial, on 󠅺l’atur 󠅺és inexistent. 

En 󠅺l’Escenari 1 la davallada en ocupació començarà al voltant del 2024-25 per Ascó, doncs 

previ 󠅺al 󠅺tancament 󠅺d’Ascó 󠅺I es començaran a no renovar contractes a empreses de serveis 

vinculades a la central, al reduir-se 󠅺paulatinament 󠅺l’activitat. 󠅺Es pot preveure que en el període 

2022-2026 es perdran una gran part dels 500 llocs de treball directes a la central i una 

proporció molt important del millar de llocs de treball indirectes. El personal relacionat amb les 

recàrregues desapareixerà juntament amb les últimes recàrregues programades, és a dir, al 

aproximadament 󠅺 el 󠅺 mes 󠅺 d’octubre del 2024 per Ascó I, novembre del 2025 per Ascó II i 

finalment juny del 2027 per Vandellós II. 󠅺L’efecte 󠅺en 󠅺cadena 󠅺en 󠅺la 󠅺ocupació 󠅺en 󠅺tots 󠅺els 󠅺sectors 󠅺

associats a les centrals, empreses de serveis, hostaleria i construcció serà notable. 

Com es mostrarà en el següent apartat, hi haurà una certa compensació per la ocupació 

generada pel desmantellament de les centrals, però en cap cas serà suficient, ni en nombre 

ni en temps, per pal·liar els efectes del tancament de les centrals. 
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Tanmateix, 󠅺 l’actual 󠅺 govern 󠅺 està 󠅺 desenvolupament 󠅺 l’Estratègia 󠅺 de 󠅺 Transició Justa que 

s’enmarca 󠅺en 󠅺el 󠅺futur 󠅺Pla 󠅺Nacional 󠅺Integrat 󠅺d’Energia 󠅺i 󠅺Clima 󠅺(PNIEC) 󠅺promogut 󠅺pel 󠅺MITECO, 󠅺

actualment 󠅺en 󠅺procés 󠅺de 󠅺consulta 󠅺participativa. 󠅺L’Estratègia 󠅺de 󠅺Transició 󠅺Justa 󠅺comprèn un 

conjunt 󠅺d’instruments 󠅺i 󠅺mesura 󠅺per 󠅺tal 󠅺d’optimitzar les oportunitats d'ocupació de la transició 

ecològica del sector energètic a través de marcs de formació professional, polítiques actives 

d'ocupació, mesures de suport i acompanyament i plans de reactivació dels territoris que es 

puguin veure afectats per aquest procés, com és el cas dels municipis i les comarques amb 

presència nuclear (MITECO 2017).  

S’espera 󠅺 que 󠅺 les 󠅺 mesures 󠅺 contemplades 󠅺 en 󠅺 l’anomenada 󠅺 Estratègia 󠅺 de 󠅺 Transició 󠅺 Justa 󠅺

realment impregnin la realitat social i econòmica dels municipis nuclears. Tot i això, el marc 

temporal 󠅺 plantejat 󠅺 en 󠅺 l’Escenari 󠅺 1 󠅺 podria 󠅺 ser 󠅺 insuficient 󠅺 per 󠅺 tal 󠅺 d’implementar 󠅺 canvis 󠅺

substancials 󠅺en 󠅺la 󠅺diversificació 󠅺de 󠅺la 󠅺matriu 󠅺econòmica 󠅺d’aquestes 󠅺regions. 󠅺 

4.2.5.2 Increment de l’ocupació i de les inversions vinculades als treballs e 

desmantellament de les centrals i a l’emmagatzematge dels residus 

Tal i com 󠅺s’ha 󠅺descrit 󠅺anteriorment, el 󠅺procés 󠅺de 󠅺tancament 󠅺i 󠅺desmantellament 󠅺d’una 󠅺central 󠅺

nuclear consta de tres fases diferenciades. La primera fase correspon al tancament programat 

del reactor, que pot durar entre 1 i 3 anys en funció del tipus de reactor i de les operacions 

que es duguin a terme. La segona fase és la del desmantellament dels elements de la central 

al voltant del reactor, que pot tenir una durada d’uns 4-5 anys, i finalment el període de gestió 

del 󠅺combustible 󠅺gastat 󠅺i 󠅺altres 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat 󠅺un 󠅺cop 󠅺ha 󠅺minvat 󠅺la 󠅺càrrega 󠅺tèrmica. 󠅺En 󠅺

els desmantellaments diferits aquest últim període pot tenir 󠅺una 󠅺durada 󠅺d’entre 20 a 30 anys 

després del segon període de desmantellament.  

Existeixen pocs exemples coneguts de l’evolució de la ocupació durant el desmantellament 

de centrals nuclears, i únicament hi ha dades respecte als plans de desmantellament de les 

centrals nuclears Loivissa I i II, a Finlàndia (cas similar a Ascó) (NEA 2016) i el 

desmantellament de la central José Cabrera. En la Figura 4.31 es 󠅺mostra 󠅺 l’evolució 󠅺de 󠅺 la 󠅺

ocupació amb el temps després del tancament del primer reactor (I) de Loivissa.  
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Figura 4.31: Evolució de l’ocupació amb el temps després del tancament del primer reactor en el cas 

de Loivissa I i II a Finlàndia (NEA 2016). 

Tal i com es pot observar, la màxima ocupació està al voltant de les 300 persones i coincideix 

amb la fase de desmantellament en què també 󠅺s’inicia 󠅺el 󠅺desmantellament 󠅺del 󠅺segon 󠅺reactor 󠅺

de Loivissa. Al final del període de desmantellament, el personal resultant és de 18 persones 

a la central i la meitat de subcontractats. A partir del any 39 es revifa l’ocupació degut a que 

es remou la totalitat del combustible i es clausura definitivament 󠅺l’emplaçament. 

Un exemple més proper és el del desmantellament de la central José Cabrera, en la província 

de Guadalajara. En aquest cas el període de desmantellament es xifra en 7 anys, i la previsió 

d’ocupació 󠅺es 󠅺mostra 󠅺en 󠅺la Figura 4.32, la qual ha estat extreta directament de 󠅺l’informe de la 

NEA (2016). 
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Figura 4.32: Previsió d’ocupació del procés de desmantellament de la central nuclear José Cabrera 

(NEA 2016). 

En aquest cas, no es diferència el personal de la pròpia planta del subcontractat, però els 

ordres de magnitud són molt similars al del cas de Loivissa, amb un pic de 250 treballadors 

on 󠅺s’inclou 󠅺personal 󠅺de 󠅺manteniment i vigilància, enginyeria i gestió de projectes i personal 

operatiu en el desmantellament. Aquest pic d’ocupació es mantindria durant 4-5 anys, i 

després baixaria progressivament a mesura que es conclou el desmantellament (NEA 2016). 

En qualsevol cas, en aquest gràfic no es presenta quin seria el nombre 󠅺 d’empleats que 

quedaria actiu un cop acabat el procés de desmantellament. 

D’aquests 󠅺exemples 󠅺es 󠅺pot 󠅺assumir que el procés de desmantellament i de gestió de residus 

conservarà entre un 25-30 % del personal de planta, i entre un 10-20 % del personal 

subcontractat. Per tant, l’impacte 󠅺del 󠅺 tancament 󠅺minvarà 󠅺per 󠅺un 󠅺període 󠅺d’un 󠅺màxim 󠅺de 󠅺10 󠅺

anys després del tancament dels reactors. En cap cas és suficient per compensar la davallada 

d’ocupació 󠅺i 󠅺de 󠅺riquesa 󠅺territorial que comportarà el tancament de les centrals. 

D’altra 󠅺 banda, 󠅺 cal 󠅺 mencionar 󠅺 que 󠅺 Greenpeace 󠅺 va 󠅺 dur 󠅺 a 󠅺 terme 󠅺 un 󠅺 estudi 󠅺 de 󠅺 l’impacte 󠅺

socioeconòmic 󠅺 del 󠅺 tancament 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears 󠅺 a 󠅺 l’Estat 󠅺 espanyol 󠅺 (Abay Analistas 

2016) que es centrava en el que 󠅺seria 󠅺un 󠅺escenari 󠅺de 󠅺tancament 󠅺molt 󠅺similar 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺

d’aquest 󠅺estudi. 󠅺La 󠅺conclusió 󠅺en 󠅺el 󠅺que 󠅺respecta 󠅺a 󠅺l’ocupació és que en total es perdrien 6.800 

llocs 󠅺de 󠅺treball 󠅺a 󠅺tot 󠅺l’Estat 󠅺degut 󠅺al 󠅺canvi 󠅺de 󠅺model 󠅺energètic. 󠅺 

4.2.5.3 Activació de la inversió en altres sectors 

L’especial dependència dels municipis i les comarques nuclears respecte al monocultiu 

nuclear els fa especialment vulnerables al tancament de les centrals. Al mateix temps, el fet 
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de 󠅺que 󠅺no 󠅺s’hagi 󠅺 dut 󠅺 a 󠅺 terme 󠅺un 󠅺procés 󠅺planificat de diversificació econòmica, que hauria 

d’haver 󠅺començat fa un parell de dècades, significa que la dependència envers un model 

econòmic i de desenvolupament únic es quasi bé total. 󠅺 En 󠅺 el 󠅺 cas 󠅺 d’Ascó, l’efecte és 

multiplicatiu donat que en la mateixa comarca es troba el municipi de Flix, que durant més de 

cent anys s’ha 󠅺desenvolupat al voltant de la indústria electroquímica, i que aquesta implantació 

es troba a les portes del seu final programat. 

En general totes les propostes de reactivació econòmica passen per un procés inicial en el 

qual la inversió mediambiental ha de ser molt alta i important per restituir el territori de manera 

que sigui possible una re-industrialització aprofitant l’alt 󠅺nivell 󠅺laboral 󠅺i 󠅺el 󠅺grau 󠅺d’especialització 󠅺

generat al voltant de la industria nuclear i també l’electroquímica. 

En aquest sentit, és altament recomanable aprofitar la fase de desmantellament i restitució de 

les centrals nuclears per generar empreses locals que 󠅺s’especialitzin 󠅺en 󠅺les 󠅺feines 󠅺d’alt 󠅺nivell 󠅺

d’especialització 󠅺requerides 󠅺per 󠅺al tancament de centrals. Aquest és un sector que afronta una 

gran demanda en els propers 50 anys a tota Europa degut al tancament progressiu programat 

de les centrals de la regió, i en la que ja es preveu que hi haurà una manca de 

personal/empreses especialitzades en aquest tema. Per tant, aquest fet constitueix una 

oportunitat 󠅺 de 󠅺 reactivació 󠅺 econòmica 󠅺 i 󠅺 d’especialització 󠅺 que 󠅺 podria 󠅺 constituir 󠅺 una 󠅺 marca 󠅺

empresarial del territori. Això contribuiria que la transició cap altres models econòmics més 

polivalents fos de caire més gradual i menys traumàtica pel territori i que es pogués laminar 

l’efecte 󠅺en la ocupació del tancament de les centrals catalanes. 

Els 󠅺fons 󠅺d’Enresa 󠅺que 󠅺reverteix 󠅺en 󠅺els municipis hauria de ser capital llavor per aquest tipus 

d’empreses, 󠅺al mateix temps que des del punt de vista social i polític es podria negociar amb 

Enresa la gestació de coneixement/empreses en el territori, seguint el model del Centre 

Tecnològic Mestral. El Centre Tecnològic Mestral va 󠅺ser 󠅺fundat 󠅺l’any 󠅺2003 󠅺per 󠅺ENRESA 󠅺en les 

instal·lacions de Vandellós I amb la finalitat de desenvolupar activitats 󠅺d’I+D+i 󠅺relacionades 󠅺

amb el desmantellament de centrals nuclears, a partir de les experiències adquirides en el 

desmantellament de Vandellós I. El Centre col·labora activament amb la Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona, així com amb altres centres de recerca (Enresa 2018). Aquesta 

experiència 󠅺es 󠅺podria 󠅺capitalitzar 󠅺per 󠅺constituir 󠅺centres 󠅺d’excel·lència 󠅺en 󠅺desmantellament 󠅺 i 󠅺

gestió de residus al voltant de les centrals que actuessin com el viver per aplegar empreses i 

desenvolupar I+D+i associada a la vida final de les centrals. 

Altres 󠅺tipus 󠅺d’activació 󠅺tindrien 󠅺que 󠅺tenir 󠅺en 󠅺compte 󠅺la 󠅺situació 󠅺estratègica 󠅺des 󠅺del 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺

de recursos hídrics i infraestructura energètica que tenen els municipis nuclears, i per tant 

aprofitar-ho 󠅺per 󠅺desenvolupar 󠅺nous 󠅺models 󠅺energètics, 󠅺com 󠅺ja 󠅺s’ha 󠅺fet 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺de 󠅺Vandellós. 
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4.2.5.4 Repercussió social dels recursos econòmics derivats de la fiscalitat en el 

finançament d’actuacions i accions dirigides a la reactivació econòmica dels 

emplaçaments de les CCNN 

És evident que el tancament de les centrals comportarà en un termini mitjà una situació de 

desemparament en els municipis on les centrals estan localitzades. Com s’ha 󠅺 presentat 󠅺

anteriorment, el 75 al 80 % del pressupost municipal es cobreix amb les taxes i impostos 

derivats de l’activitat 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears. 󠅺Això 󠅺tindrà 󠅺un 󠅺efecte 󠅺multiplicatiu 󠅺en 󠅺l’impacte 󠅺

social, doncs 󠅺els 󠅺municipis 󠅺no 󠅺seran 󠅺capaços 󠅺d’atendre 󠅺els 󠅺serveis 󠅺basics 󠅺de 󠅺la 󠅺població, i molt 

menys donar resposta a les necessitats socials derivades del tancament. 

Tal i com ja s’ha mencionat 󠅺en 󠅺l’apartat 󠅺anterior, només una planificació a 20-30 anys vista 

podria donar resposta a tots aquests reptes de forma esglaonada. Els autors del present estudi 

consideren que l’Escenari 1 no atorga el temps necessari per articular aquesta resposta que 

no pot ser només local, sinó que ha de ser a nivell de comarca i país. 
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4.3 Escenari 2: allargament fins als 50 anys de vida 

L’Escenari 󠅺2 󠅺correspon 󠅺a 󠅺l’allargament de la vida útil de les 3 centrals nuclears catalanes fins 

al 50 anys de vida útil. És a dir:  

- Any 2034 per a Ascó I;  

- Any 2036 per a Ascó II;  i  

- Any 2038 per a Vandellós II. 

4.3.1 Descripció general de l’escenari 

En 󠅺el 󠅺marc 󠅺de 󠅺l’elaboració 󠅺de 󠅺la 󠅺PROENCAT 2050, l’ICAEN ha dut a terme unes previsions 

preliminars 󠅺 sobre 󠅺 l’evolució 󠅺 del 󠅺 mix 󠅺 elèctric 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 transcurs 󠅺 del 󠅺 període 󠅺 2020-2050 per a 

l’Escenari 󠅺2. Aquestes són representades en la Taula 4.29 i la Taula 4.30, i en la Figura 4.33 

a la Figura 4.36. 

D’acord 󠅺a 󠅺les 󠅺previsions 󠅺establertes, 󠅺es 󠅺realitzen 󠅺les 󠅺següents 󠅺observacions: 󠅺 

• Es produeix la reducció 󠅺y 󠅺erradicació 󠅺progressiva 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica de 

font nuclear en el transcurs del període 2034-2038, i és compensada per un increment 

pràcticament 󠅺simètric 󠅺de 󠅺l’ús 󠅺del 󠅺cicle 󠅺combinat. 󠅺 

• La producció elèctrica per cicles combinats és substancialment decrescuda en el període 

2020-2030. A partir de 2030 torna 󠅺a 󠅺créixer 󠅺fins 󠅺a 󠅺generar 󠅺un 󠅺pic 󠅺de 󠅺producció 󠅺en 󠅺l’any 󠅺

2039 (24.075 GWh), moment en el qual inicia novament un patró de decreixement 

acabant en 4.613 GWh en el 2050 (en 󠅺el 󠅺2020 󠅺la 󠅺seva 󠅺producció 󠅺era 󠅺d’aproximadament 󠅺

7.400 󠅺 GWh). 󠅺 D’aquesta 󠅺 manera, 󠅺 en 󠅺 l’Escenari 2 el cicle combinat manté la seva 

participació en el mix elèctric al llarg de tot el període d’estudi. 

• De 󠅺 la 󠅺 mateixa 󠅺 manera 󠅺 que 󠅺 en 󠅺 l’Escenari 󠅺 1, 󠅺 la producció mitjançant cogeneració es 

mantindrà estable durant el període 2020-2030 per tal de donar suport a la demanda 

energètica mentre la producció nuclear va decreixent. El 2031 la producció comença a 

decréixer, 󠅺fins 󠅺la 󠅺seva 󠅺erradicació 󠅺en 󠅺el 󠅺mix 󠅺elèctric 󠅺l’any 󠅺2034. 

• Igual 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺la producció elèctrica de les altres fonts no renovables (residus 

sòlids industrials, residus sòlids urbans (component no renovable), assecatge de purins 

i assecatge de fangs d'EDAR) es manté estable fins que el 2031 disminueix i el 2033 és 

suprimida del mix elèctric català.  

• La producció elèctrica mitjançant fonts 󠅺 d’energies 󠅺 renovables 󠅺 augmenta 󠅺

progressivament 󠅺d’aproximadament 󠅺9.245 GWh l’any 󠅺2020 󠅺a 95.209 󠅺GWh 󠅺l’any 󠅺2050. 󠅺És 󠅺

palès 󠅺 la 󠅺 intensificació 󠅺 en 󠅺 l’increment 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 producció 󠅺 elèctrica 󠅺 renovable 󠅺 a 󠅺 partir 󠅺
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aproximadament de l’any 󠅺2037. En 󠅺comparació 󠅺amb 󠅺l’Escenari 1, la intensificació en el 

desplegament 󠅺de 󠅺les 󠅺fonts 󠅺d’energies 󠅺renovables 󠅺en 󠅺el 󠅺mix 󠅺elèctric 󠅺es 󠅺realitza 󠅺de 󠅺manera 󠅺

més 󠅺progressiva 󠅺i 󠅺menys 󠅺pronunciada, 󠅺donada 󠅺la 󠅺major 󠅺permanència 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺

en el sistema elèctric. 

Taula 4.29: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta instal·lada en el període 2020-2050 

(MW) – Escenari 2: 50 anys (ICAEN 2018d). 
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2020  7.992     3.714     951     179     3.147     4.016     2.366     90     1.269     266     24     12.007    

2021  7.992     3.714     951     179     3.147     4.426     2.366     90     1.421     524     24     12.417    

2022  7.992     3.714     951     179     3.147     4.862     2.366     90     1.575     806     24     12.853    

2023  7.992     3.714     951     179     3.147     5.325     2.366     90     1.731     1.113     24     13.317    

2024  7.992     3.714     951     179     3.147     5.816     2.366     90     1.889     1.447     24     13.808    

2025  7.992     3.714     951     179     3.147     6.337     2.366     90     2.049     1.807     24     14.328    

2026  7.992     3.714     951     179     3.147     6.881     2.366     90     2.211     2.190     24     14.873    

2027  7.992     3.714     951     179     3.147     7.445     2.366     90     2.372     2.592     24     15.436    

2028  7.992     3.714     951     179     3.147     8.031     2.366     90     2.535     3.016     24     16.023    

2029  7.992     3.714     951     179     3.147     8.654     2.366     90     2.702     3.471     24     16.645    

2030  7.992     3.714     951     179     3.147     9.334     2.366     90     2.878     3.975     24     17.326    

2031  7.664     3.714     713     90     3.147     10.093     2.366     85     3.069     4.549     24     17.757    

2032  7.381     3.714     476     45     3.147     11.011     2.366     86     3.278     5.207     74     18.393    

2033  7.099     3.714     238     -       3.147     11.997     2.366     88     3.509     5.960     74     19.096    

2034  5.829     3.714     -       -       2.114     13.165     2.366     96     3.764     6.815     124     18.994    

2035  5.829     3.714     -       -       2.114     14.415     2.366     105     4.046     7.773     124     20.243    

2036  4.801     3.714     -       -       1.087     15.850     2.366     115     4.358     8.836     174     20.651    

2037  4.801     3.714     -       -       1.087     17.378     2.366     127     4.704     10.006     174     22.179    

2038  3.714     3.714     -       -       -       19.104     2.366     137     5.087     11.290     224     22.819    

2039  3.714     3.714     -       -       -       21.439     2.866     149     5.505     12.694     224     25.154    

2040  3.714     3.714     -       -       -       23.488     2.866     163     5.956     14.228     274     27.202    

2041  3.714     3.714     -       -       -       25.660     2.866     171     6.438     15.911     274     29.374    

2042  3.714     3.714     -       -       -       28.082     2.866     180     6.949     17.763     324     31.796    

2043  3.714     3.714     -       -       -       30.653     2.866     189     7.488     19.786     324     34.367    

2044  3.714     3.714     -       -       -       33.955     3.366     198     8.053     21.964     374     37.669    

2045  3.714     3.714     -       -       -       36.851     3.366     208     8.639     24.264     374     40.566    

2046  3.341     3.341     -       -       -       39.905     3.366     219     9.243     26.653     424     43.246    
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2047  2.929     2.929     -       -       -       42.991     3.366     230     9.862     29.109     424     45.921    

2048  2.528     2.528     -       -       -       46.186     3.366     241     10.492     31.612     474     48.714    

2049  2.528     2.528     -       -       -       49.364     3.366     253     11.132     34.139     474     51.892    

2050  2.528     2.528     -       -       -       52.602     3.366     266     11.777     36.669     524     55.130    

 

Taula 4.30: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica en el període 2020-2050 

(GWh) – Escenari 2: 50 anys (ICAEN 2018d).  
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2020  38.435     7.401     5.231     628     25.175     9.245     5.351     491     2.918     400     85     47.680    

2021  37.923     6.889     5.231     628     25.175     10.180     5.351     491     3.465     788     85     48.103    

2022  37.181     6.147     5.231     628     25.175     11.153     5.351     491     4.014     1.212     85     48.334    

2023  36.403     5.369     5.231     628     25.175     12.165     5.351     491     4.564     1.674     85     48.568    

2024  35.628     4.594     5.231     628     25.175     13.216     5.351     491     5.115     2.175     85     48.844    

2025  34.865     3.831     5.231     628     25.175     14.308     5.351     491     5.667     2.714     85     49.173    

2026  34.134     3.100     5.231     628     25.175     15.430     5.351     491     6.215     3.287     85     49.563    

2027  33.477     2.443     5.231     628     25.175     16.571     5.351     491     6.757     3.888     85     50.048    

2028  32.854     1.820     5.231     628     25.175     17.739     5.351     491     7.293     4.519     85     50.593    

2029  32.237     1.203     5.231     628     25.175     18.957     5.351     491     7.833     5.197     85     51.194    

2030  31.588     554     5.231     628     25.175     20.277     5.351     491     8.404     5.947     85     51.866    

2031  31.156     1.744     3.923     314     25.175     21.703     5.351     447     9.024     6.797     85     52.860    

2032  30.491     2.543     2.616     157     25.175     23.528     5.351     444     9.704     7.769     260     54.019    

2033  29.900     3.418     1.308     -       25.175     25.381     5.351     445     10.446     8.880     260     55.281    

2034  29.133     6.188     -       -       22.945     27.663     5.351     487     11.255     10.136     435     56.796    

2035  28.535     11.620     -       -       16.915     29.993     5.351     533     12.136     11.538     435     58.528    

2036  27.688     12.992     -       -       14.696     32.726     5.351     583     13.095     13.087     610     60.414    

2037  26.997     18.300     -       -       8.697     35.524     5.351     639     14.139     14.785     610     62.521    

2038  26.013     21.439     -       -       4.575     38.727     5.351     687     15.266     16.638     785     64.741    

2039  24.077     24.077     -       -       -       43.030     6.376     748     16.467     18.653     785     67.106    

2040  22.952     22.952     -       -       -       46.719     6.376     816     17.727     20.841     960     69.671    
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2041  22.174     22.174     -       -       -       50.447     6.376     857     19.029     23.225     960     72.621    

2042  21.347     21.347     -       -       -       54.604     6.376     900     20.365     25.828     1.135     75.952    

2043  20.457     20.457     -       -       -       58.899     6.376     945     21.796     28.647     1.135     79.356    

2044  17.903     17.903     -       -       -       64.729     7.401     992     23.372     31.653     1.310     82.632    

2045  15.957     15.957     -       -       -       69.530     7.401     1.042     24.982     34.795     1.310     85.487    

2046  13.371     13.371     -       -       -       74.541     7.401     1.094     26.611     37.950     1.485     87.912    

2047  10.792     10.792     -       -       -       79.310     7.401     1.148     28.250     41.026     1.485     90.102    

2048  7.747     7.747     -       -       -       84.300     7.401     1.206     29.888     44.145     1.660     92.047    

2049  4.613     4.613     -       -       -       89.137     7.401     1.266     31.516     47.294     1.660     93.750    

2050  -       -       -       -       -       95.209     7.401     1.329     33.858     50.786     1.835     95.209    

 

 

Figura 4.33: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta instal·lada en el període 2020-2050 

(Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 
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Figura 4.34: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica (GWh) en el període 

2020-2050 (Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 

 

Figura 4.35: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta en el període 2020-2050 – Escenari 2, 

tecnologies no renovables desglossades (Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 
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Figura 4.36: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica (GWh) en el període 

2020-2050 – Escenari 2, tecnologies no renovables desglossades (Elaboració pròpia a partir de dades 

d’ICAEN 2018d). 

4.3.2 Anàlisi tècnica 

Aquest apartat es focalitza en l’anàlisi tècnica considerant que les tres centrals nuclears 

operatives a Catalunya tanquen als 50 anys de vida. L’anàlisi té en compte tant valoracions 

de 󠅺costos 󠅺econòmics 󠅺de 󠅺substitució 󠅺de 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’energia, 󠅺com 󠅺l’increment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺

gas natural, la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals, i la 󠅺gestió 󠅺dels 󠅺residus 󠅺radioactius 󠅺d’alta 󠅺

activitat generats durant l’operació de les centrals.  

4.3.2.1 Viabilitat tècnica de l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears 

catalanes fins als 50 anys, de manera compatible amb una forta introducció de 

les energies renovables en el mix de generació d’energia elèctrica 

En 󠅺l’anàlisi 󠅺de 󠅺la 󠅺viabilitat 󠅺tècnica 󠅺de 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺en 

les 󠅺condicions 󠅺establertes 󠅺per 󠅺 l’Escenari 2, en què es produirà una forta penetració de les 

energies 󠅺renovables 󠅺no 󠅺despatxables 󠅺(és 󠅺a 󠅺dir, 󠅺que 󠅺no 󠅺són 󠅺capaces 󠅺d’ajustar 󠅺la 󠅺seva 󠅺generació 󠅺

a 󠅺l’alça 󠅺o 󠅺a 󠅺la 󠅺baixa 󠅺en 󠅺qualsevol 󠅺moment 󠅺a 󠅺requeriment 󠅺de 󠅺l’operador del sistema, en aquest 

cas, REE) en el mix de generació d’energia 󠅺elèctrica 󠅺(Figura 4.33 a Figura 4.36), cal tenir en 

compte diversos factors: 

a) L’allargament 󠅺del 󠅺període 󠅺de 󠅺servei de les centrals, fins als 50 anys; 

b) La viabilitat tècnica de les plantes nuclears per efectuar seguiment de càrrega; 

c) La capacitat d’emmagatzematge 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺nivell 󠅺de 󠅺generació 󠅺i 󠅺d’intercanvi 󠅺

amb les xarxes ibèrica i francesa; 
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d) La possibilitat 󠅺de 󠅺gestionar 󠅺la 󠅺demanda 󠅺(no 󠅺només 󠅺la 󠅺generació) 󠅺d’energia 󠅺elèctrica; i 

e) La 󠅺factibilitat 󠅺de 󠅺la 󠅺situació 󠅺final 󠅺prevista 󠅺per 󠅺l’escenari, 󠅺100 % renovable. 

Pel que fa al punt a), és a dir, al fet que les centrals nuclears operin fins als 50 anys, a data 

de desembre 󠅺de 󠅺2017 󠅺operaven 󠅺al 󠅺món 󠅺87 󠅺plantes 󠅺amb 󠅺més 󠅺de 󠅺40 󠅺anys 󠅺de 󠅺servei 󠅺(24 󠅺d’elles 󠅺

amb més de 45 anys) (IAEA 2018). Existeix a nivell mundial una àmplia experiència 

acumulada 󠅺en 󠅺 l’extensió 󠅺de 󠅺 les 󠅺 llicències 󠅺d’explotació 󠅺a 󠅺períodes superiors als 40 anys, tal 

com recullen Tapia i Cortès (2017). Aquest punt es desenvolupa en la secció 4.3.2.3 sobre la 

seguretat 󠅺de 󠅺l’operació 󠅺i 󠅺la 󠅺correcta 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes.  

Respecte del punt b), referent a la viabilitat tècnica de les plantes nuclears per modular la seva 

potència 󠅺segons 󠅺la 󠅺demanda 󠅺elèctrica, 󠅺la 󠅺manera 󠅺com 󠅺l’escenari 󠅺mateix 󠅺ha 󠅺estat 󠅺definit 󠅺(veure 

secció 4.3.1) sembla descartar el seguiment de càrrega per part de les centrals nuclears (els 

factors de càrrega del conjunt de les tres centrals no varien al llarg de la projecció). Sigui com 

sigui, si les centrals nuclears catalanes no han operat en mode de seguiment de càrrega fins 

ara (excepte en comptades ocasions), és majoritàriament per motius econòmics i no tècnics. 

És possible operar les plantes nuclears en mode flexible (de fet, hi ha experiència operativa a 

França i Alemanya) i la IAEA ha dedicat recentment un informe tècnic a l’operació de plantes 

nuclears en mode flexible (IAEA 2018).  

És cert que, més enllà dels casos francès i alemany, no hi ha massa experiència operativa en 

aquest 󠅺mode 󠅺d’operació, 󠅺almenys 󠅺no 󠅺amb 󠅺el 󠅺grau 󠅺d’exigència 󠅺que 󠅺poden 󠅺presentar 󠅺escenaris 󠅺

amb una altíssima penetració de renovables. Sobre les possibilitats de les centrals nuclears 

per fer seguiment de càrrega, es 󠅺recomana 󠅺consultar 󠅺a 󠅺mode 󠅺d’exemple d’una posició crítica, 

les reflexions de C. Morris 󠅺(Senior 󠅺Fellow 󠅺de 󠅺l’Institut 󠅺per 󠅺a 󠅺Estudis 󠅺de 󠅺Sostenibilitat 󠅺Avançats, 󠅺

a Potsdam, Alemanya), que argumenta que el seguiment de càrrega en els dos països 

esmentats 󠅺no 󠅺ha 󠅺anat 󠅺més 󠅺enllà 󠅺de 󠅺rampes 󠅺d’un 󠅺terç 󠅺de 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺total 󠅺instal·lada 󠅺per 󠅺dia 󠅺

(Morris 2018a) i proporciona alguns exemples (Morris 2018b). Una anàlisi exhaustiva i 

rigorosa de les sol·licitacions a què estarien sotmeses les centrals nuclears catalanes cap al 

final 󠅺del 󠅺seu 󠅺període 󠅺d’explotació 󠅺(és 󠅺a 󠅺partir 󠅺de 󠅺l’any 󠅺2030 que el seguiment de càrrega per 

part de les centrals nuclears pot arribar a ser necessari en absència de mesures de control de 

la demanda) requeriria la simulació dinàmica del comportament del sistema elèctric, una 

anàlisi 󠅺que 󠅺requereix 󠅺una 󠅺descripció 󠅺de 󠅺l’escenari 󠅺molt 󠅺més 󠅺exhaustiva 󠅺que 󠅺el 󠅺nivell 󠅺de 󠅺detall 󠅺

amb què ha estat descrit 󠅺l’Escenari 󠅺2. 

Respecte del punt c), pel que fa a la capacitat d’emmagatzematge d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺nivell 󠅺

de 󠅺 generació, 󠅺 el 󠅺Pla 󠅺 de 󠅺 l’Energia 󠅺 i 󠅺Canvi 󠅺Climàtic 󠅺 de 󠅺Catalunya 󠅺2012-2020 (ICAEN 2012) 

plantejava 󠅺 l’augment 󠅺 significatiu 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 reserves 󠅺 de 󠅺 regulació 󠅺 (mitjançant 

centrals 󠅺 hidràuliques 󠅺 reversibles, 󠅺 entre 󠅺 d’altres) 󠅺 i 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺 d'emmagatzematge 󠅺 del 󠅺

sistema 󠅺 elèctric 󠅺 “(fonamentalment 󠅺 amb 󠅺 centrals 󠅺 hidràuliques 󠅺 reversibles 󠅺 de 󠅺 bombament)”. 

També 󠅺 plantejava 󠅺 augmentar 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺 d’intercanvi 󠅺 del sistema europeu (que vol dir, 
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bàsicament amb la xarxa francesa, ja que les connexions amb la xarxa ibèrica són prou 

robustes).  

Malgrat aquesta voluntat expressada, no hi ha més informació sobre la capacitat de bombeig 

que 󠅺es 󠅺preveu 󠅺instal·lar 󠅺a 󠅺Catalunya. 󠅺L’augment 󠅺de 󠅺potència 󠅺de 󠅺Moralets 󠅺(Aragó) 󠅺i 󠅺l’adaptació 󠅺

a 󠅺bombeig 󠅺d’altres 󠅺plantes 󠅺podria 󠅺contribuir 󠅺a 󠅺quadrar 󠅺el 󠅺balanç 󠅺de 󠅺demanda 󠅺i 󠅺generació; 󠅺però 󠅺

ara per ara només hi ha disponibles els prop de 450 MW de Estany Gento-Sallent, a la Torre 

de Cabdella. Pel que fa a les 󠅺 connexions 󠅺 amb 󠅺 les 󠅺 xarxes 󠅺 ibèrica 󠅺 i 󠅺 francesa, 󠅺 l’entrada 󠅺 en 󠅺

funcionament 󠅺de 󠅺la 󠅺connexió 󠅺dels 󠅺Pirineus 󠅺(Sta. 󠅺Llogaia 󠅺d’Àlguema-Baixàs), proporciona una 

capacitat 󠅺 d’intercanvi 󠅺 de 󠅺 1,4 󠅺GW 󠅺amb 󠅺 la 󠅺 xarxa 󠅺 francesa. 󠅺Com 󠅺s’ha 󠅺 esmentat, 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺

d’intercanvi 󠅺amb la xarxa ibèrica és molt més gran. 

La 󠅺possibilitat 󠅺d’adaptar 󠅺la 󠅺demanda 󠅺a 󠅺l’oferta, 󠅺punt 󠅺d), mitjançant acumulació distribuïda en 

bateries i l’adopció 󠅺d’estratègies 󠅺de 󠅺xarxa 󠅺intel·ligent 󠅺seran 󠅺clau 󠅺en 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺la 󠅺xarxa, 󠅺sobre 󠅺

tot al final del període 󠅺de 󠅺projecció 󠅺contemplat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺però 󠅺ja 󠅺des 󠅺del 󠅺final 󠅺del 󠅺període 󠅺

d’explotació 󠅺de 󠅺 les 󠅺centrals, 󠅺quan 󠅺 la 󠅺penetració 󠅺de 󠅺 les 󠅺 renovables serà significativa (Figura 

4.33 i Figura 4.34). 

Finalment, punt e), existeix una extensa discussió envers la possibilitat real de que un sistema 

elèctric 󠅺purament 󠅺renovable 󠅺sigui 󠅺viable. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺aspecte 󠅺és 󠅺interessant 󠅺l’anàlisi 󠅺de 󠅺Heard 󠅺

et al. (2017), en el qual els autors duen a terme una revisió dels estudis que proposen sistemes 

elèctrics 100 % renovables i conclouen que en cap cas aporten proves suficients de que els 

sistemes proposats siguin realitzables. Els autors estableixen 4 criteris que haurien de complir 

els estudis sobre models proposats: 1) basar-se 󠅺en 󠅺prospeccions 󠅺consistents 󠅺d’augment 󠅺de 󠅺

demanda; 2) haver realitzat una simulació del comportament del sistema; 3) haver identificat 

els requeriments en la xarxa de transport i distribució i, finalment; 4) mantenir els serveis 

auxiliars de la xarxa (per exemple el control de freqüència i tensió). En el cas català, el fet de 

ser un sistema perfectament imbricat en el sistema elèctric espanyol (a més de la ja 

esmentada connexió amb França) pot facilitar la transició cap a un sistema 100 % renovable 

a expenses d’augmentar 󠅺considerablement 󠅺el 󠅺bescanvi 󠅺d’energia 󠅺amb 󠅺el 󠅺sistema 󠅺ibèric. 󠅺 

4.3.2.2 Increment del consum de gas natural al incrementar-se el grau d’utilització dels 

cicles combinats existents 

En aquesta secció es valora la variació en el 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺posant 󠅺

especial esment en els anys en els quals té lloc la progressiva apagada nuclear. L’increment 󠅺

d’ús 󠅺de 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺entre 󠅺2033 󠅺i 󠅺2039 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺segueix 󠅺una 󠅺evolució 󠅺semblant 󠅺a 󠅺

la que té lloc entre 2023 󠅺i 󠅺2029 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1. 󠅺 

Es 󠅺procedirà, 󠅺en 󠅺aquest 󠅺cas, 󠅺de 󠅺manera 󠅺semblant 󠅺a 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺fet 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺(veure secció 

4.2.2.2).  
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Per tal de quantificar 󠅺l’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺degut 󠅺a 󠅺la 󠅺disminució 󠅺de 󠅺generació 󠅺nuclear 󠅺

en un període en el qual no només disminueix la generació nuclear sinó que també augmenta 

la 󠅺demanda 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺i 󠅺es 󠅺produeixen 󠅺d’altres 󠅺variacions 󠅺en 󠅺l’estructura 󠅺de 󠅺generació, 󠅺

cal fer algunes assumpcions. Per emmarcar la problemàtica, es consideren dues variants 

extremes (A i B) i una variant central (C): 

• En la variant A, es considera que tota la nova potència eòlica i solar fotovoltaica es 

destina a cobrir el buit nuclear. Com que aquesta potència no és suficient per cobrir la 

disminució de generació nuclear, els cicles combinats cobreixen la resta del buit. Donat 

que 󠅺 la 󠅺 nova 󠅺 potència 󠅺 hidràulica, 󠅺 solar 󠅺 termoelèctrica 󠅺 i 󠅺 la 󠅺 d’altres 󠅺 renovables 󠅺 té 󠅺 la 󠅺

mateixa 󠅺variació 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺que 󠅺en 󠅺els 󠅺Escenaris 󠅺1 󠅺i 3 (veure les seccions 4.2.1, 

4.3.1 i 4.4.1), 󠅺s’assumeix 󠅺que 󠅺només 󠅺la 󠅺nova 󠅺potència 󠅺eòlica i solar fotovoltaica tenen 

com 󠅺a 󠅺funció 󠅺la 󠅺cobertura 󠅺de 󠅺l’apagada 󠅺nuclear 󠅺i 󠅺que 󠅺la resta 󠅺de 󠅺renovables 󠅺s’hagués 󠅺

instal·lat 󠅺independentment 󠅺de 󠅺l’apagada 󠅺nuclear. 

• En la variant B, 󠅺es 󠅺considera 󠅺que 󠅺tota 󠅺la 󠅺nova 󠅺potència 󠅺renovable 󠅺s’hagués 󠅺instal·lat 󠅺

independentment 󠅺de 󠅺l’apagada 󠅺nuclear. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺cas, 󠅺es 󠅺pot 󠅺considerar 󠅺que 󠅺el 󠅺buit 󠅺

nuclear es cobreix principalment amb cicles combinats (fins allà on sigui possible) i es 

tanca el balanç preferentment amb la nova energia eòlica, i finalment amb la nova solar 

si és necessari (veure el comentari sobre les altres renovables en el paràgraf anterior) 

• En la variant C, 󠅺es 󠅺considera 󠅺que 󠅺una 󠅺part 󠅺de 󠅺 la 󠅺nova 󠅺potència 󠅺renovable 󠅺s’hagués 󠅺

instal·lat 󠅺independentment 󠅺de 󠅺l’apagament 󠅺nuclear. 󠅺Per 󠅺simplificar, 󠅺es 󠅺considera 󠅺que 󠅺

un 75 % del buit nuclear es cobreix amb cicles combinats i es tanca el balanç 

preferentment amb la nova energia eòlica, i finalment amb la nova solar si és necessari 

(veure el comentari sobre les altres renovables en la descripció de la variant A). 

La Taula 4.31 mostra, 󠅺 per 󠅺 al 󠅺 període 󠅺 en 󠅺 què 󠅺 té 󠅺 lloc 󠅺 l’apagada nuclear, la variació de la 

generació 󠅺elèctrica 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l'any 󠅺anterior 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺per 󠅺a 󠅺les 󠅺diferents 󠅺tecnologies 󠅺de 󠅺

generació. 󠅺 Les 󠅺 dades 󠅺 de 󠅺 partida 󠅺 s’obtenen 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 projecció 󠅺 del 󠅺mix 󠅺 de 󠅺 generació 󠅺 elèctrica 󠅺

contemplat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2, i definit per ICAEN en la PROENCAT 2050 (2018d).  

La Taula 4.32 fins a la Taula 4.34 mostren la contribució de les diferents tecnologies de 

generació a la cobertura del buit nuclear en les tres variants A, B i C descrites anteriorment. 

La 󠅺informació 󠅺d’aquestes 󠅺taules 󠅺es 󠅺representa 󠅺gràficament 󠅺en 󠅺la 󠅺Figura 4.37. 

Taula 4.31: Previsió de l’evolució de la generació elèctrica en l’Escenari 2, expressada com a variació 

(GWh) respecte de l'any anterior per a les diferents tecnologies. 

  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

  2034 2035 2036 2037 2038 2039 2039vs2033 

Total  1.515 1.732 1.886 2.107 2.220 2.366 11.825 
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  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

Cogeneració  -1.308 0 0 0 0 0 -1.308 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 2.770 5.432 1.372 5.308 3.139 2.638 20.659 

Fotovoltaica 1.256 1.403 1.549 1.698 1.853 2.015 9.774 

Eòlica 810 881 959 1.044 1.127 1.201 6.022 

Solar termoelèctrica 175 0 175 0 175 0 525 

Hidràulica 0 0 0 0 0 1025 1.025 

Altres renovables 42 46 51 56 48 61 304 

 

Taula 4.32: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 2 en la variant A (GWh). 

  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

  2034 2035 2036 2037 2038 2039 2039vs2033 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 165 3.746 -289 3.257 1.142 1358 9.379 

Fotovoltaica 1.256 1.403 1.549 1.698 1.853 2.015 9.774 

Eòlica 810 881 959 1.044 1.127 1.201 6.022 

 

Taula 4.33: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 2 en la variant B (GWh). 

  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

  2034 2035 2036 2037 2038 2039 2039vs2033 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 2.230 6.030 2.219 5.999 4.122 3.476 24.077 

Fotovoltaica 0 0 0 0 0 0 0 

Eòlica 0 0 0 0 0 1.098 1.098 

Taula 4.34: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 2 en la variant C (GWh). 

  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

  2034 2035 2036 2037 2038 2039 2039vs2033 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 1.673 4.522 1.664 4.499 3.092 3.431 18.881 
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  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

Fotovoltaica 0 627 0 456 0 0 1.083 

Eòlica 558 881 555 1.044 1.031 1.144 5.211 

  

 

Figura 4.37: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 2 segons la variant considerada. 

L’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺motivat 󠅺per 󠅺 l’apagada 󠅺nuclear 󠅺es 󠅺calcula 󠅺a 󠅺partir 󠅺de 󠅺

l’augment 󠅺d’ús 󠅺dels 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺per 󠅺cobrir 󠅺el 󠅺buit 󠅺nuclear. 󠅺Com 󠅺es 󠅺mostra 󠅺a 󠅺la 󠅺Figura 4.37, 

en funció de quines consideracions es realitzin, la fracció del buit nuclear que es cobreix amb 

cicles combinats pot variar significativament. És necessari fer alguna assumpció en aquest 

respecte ja que, per assignar un augment de consum de gas a la disminució de generació 

electro-nuclear, 󠅺 cal 󠅺 comparar 󠅺 l’Escenari 󠅺 2 󠅺 amb 󠅺 un 󠅺 escenari 󠅺 alternatiu en el qual aquesta 

generació 󠅺no 󠅺disminueix. 󠅺Una 󠅺possibilitat 󠅺és 󠅺fer 󠅺servir 󠅺com 󠅺a 󠅺escenari 󠅺alternatiu 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺

definit per ICAEN (consultar secció 4.4.1). 󠅺Aquesta 󠅺possibilitat 󠅺s’explora a la Figura 4.38, que 

recull 󠅺 l’augment 󠅺 d’ús 󠅺 dels 󠅺 cicles 󠅺 combinats 󠅺 atribuïble 󠅺 a 󠅺 l’apagada 󠅺 nuclear 󠅺 en 󠅺 l’Escenari 󠅺 2 󠅺

segons 󠅺les 󠅺variants 󠅺A, 󠅺B 󠅺i 󠅺C 󠅺exposades 󠅺més 󠅺amunt, 󠅺juntament 󠅺amb 󠅺l’evolució 󠅺de 󠅺la 󠅺diferencia 󠅺

entre els Escenaris 󠅺2 󠅺i 󠅺3 󠅺de 󠅺l’energia elèctrica anual generada amb cicles combinats. 
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Figura 4.38: Detall de la contribució anual dels cicles combinats a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 2, seguint diferents hipòtesis. 

Comparant 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺amb 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺durant 󠅺els 󠅺anys 󠅺2033 󠅺a 󠅺2039, 󠅺es 󠅺pot 󠅺concloure 󠅺que 󠅺

les 󠅺assumpcions 󠅺de 󠅺la 󠅺variant 󠅺C 󠅺són 󠅺raonables. 󠅺En 󠅺el 󠅺que 󠅺segueix, 󠅺s’assumeix 󠅺doncs 󠅺que 󠅺el 󠅺

buit 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺es 󠅺cobreix 󠅺en 󠅺un 󠅺75 % amb cicles combinats i en un 25 % amb 

renovables. La Figura 4.39 mostra 󠅺 la 󠅺 generació 󠅺 amb 󠅺 cicles 󠅺 combinats 󠅺 en 󠅺 l’Escenari 󠅺 2, 󠅺

juntament 󠅺amb 󠅺la 󠅺part 󠅺d’aquesta 󠅺generació que 󠅺s’atribueix 󠅺a 󠅺l’apagada 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺de 󠅺

les variants A, B i C. 

 

Figura 4.39: Contribució anual de les centrals de cicle combinat (CCC) a la cobertura del buit nuclear 

en l’Escenari 2 segons les alternatives A, B i C, en comparació amb el total de la generació elèctrica de 

les CCC. 

A 󠅺 l’hora 󠅺de 󠅺determinar 󠅺quin 󠅺és 󠅺 l’augment 󠅺de 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺motivat 󠅺per 󠅺 l’apagada 󠅺

nuclear, 󠅺 els 󠅺 càlculs 󠅺 es 󠅺 fan 󠅺 segons 󠅺 la 󠅺 variant 󠅺 C 󠅺 que, 󠅺 com 󠅺 s’ha 󠅺 esmentat 󠅺 prèviament, es 
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considera la més propera a la realitat per a aquest escenari. Pel que fa al rendiment de les 

plantes de cicle combinat, es considera una eficiència del 50 % respecte del poder calorífic 

superior (PCS), que es tradueix aproximadament en una eficiència del 55 % respecte al poder 

calorífic inferior (veure una discussió detallada sobre aquest aspecte a la secció 4.2.2.2). 

La Figura 4.40 recull la variació del consum anual de gas natural associada a la progressiva 

retirada de la generació nuclear, considerant que tres quartes parts del buit nuclear es 

cobreixen amb cicles combinats, i el quart restant amb renovables (variant C). En aquest cas 

l’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺degut 󠅺a 󠅺l’apagada 󠅺nuclear 󠅺es 󠅺situa 󠅺en 󠅺37,8 TWh anuals en el 

seu 󠅺punt 󠅺més 󠅺alt, 󠅺 l’any 󠅺2039 󠅺 (el 󠅺 consum 󠅺 total 󠅺 de les centrals de cicle combinat en aquest 

moment és de 48,2 TWh). 

 

Figura 4.40: Consums estimats anuals de gas natural en plantes de cicle combinat deguts a l’apagada 

nuclear (es considera que un 75 % del buit nuclear es cobreix amb cicles combinats i l’altre 25 % amb 

renovables), en comparació amb el consum estimat total de les CCC per a l’Escenari 2. 

4.3.2.3 Mesures tècniques necessàries a implantar per tal de garantir la seguretat de 

l’operació i la correcta gestió de l’envelliment de les centrals nuclears, sota 

l’allargament a 50 anys de vida útil 

Com 󠅺s’ha 󠅺esmentat 󠅺en 󠅺la 󠅺secció 4.2.2.1 la gestió de 󠅺l’envelliment 󠅺a 󠅺les 󠅺centrals 󠅺catalanes 󠅺no 󠅺

té com a estratègia efectuar una gran despesa concentrada en el temps per millorar les 

condicions de funcionament de les plantes nuclears. Aquesta és, per altra banda, 

l’aproximació 󠅺francesa, 󠅺batejada 󠅺com 󠅺a 󠅺Grand Carénage, en la qual la companyia EDF Energy 

preveu gastar al voltant de 100.000 M€ en la millora de la seva flota nuclear per tal de complir 

amb els nous requeriments de seguretat (veure per exemple la noticia publicada a World 

Nuclear News (WNN) a febrer de 2016, WNN 2016).  

Contràriament, 󠅺 la 󠅺 filosofia 󠅺 a 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 d’ANAV 󠅺 és 󠅺 invertir anualment una quantitat que 

estaria aproximadament entre 󠅺30 󠅺M€ 󠅺i 󠅺40 M€ 󠅺per 󠅺reactor (Comunicació Personal). Aquestes 
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inversions 󠅺s’utilitzen 󠅺per 󠅺substituir 󠅺components 󠅺i 󠅺equips 󠅺envellits 󠅺i 󠅺efectuar 󠅺diferents 󠅺tipus 󠅺de 󠅺

millores. Tapia i Cortès (2017) esmenten una despesa en inversions (per al conjunt dels tres 

reactors) que es situa entre els 115 󠅺M€ 󠅺i els 130 M€. 󠅺Aquestes 󠅺quantitats 󠅺correspondrien 󠅺a 󠅺un 󠅺

cost unitari d’entre 4,6 €/MWh 󠅺i 󠅺5,3 €/MWh. Aquestes inversions anuals permeten mantenir 

les plantes en condicions de poder seguir operant de manera segura durant molt temps, fins i 

tot 󠅺arribant 󠅺als 󠅺50 󠅺o 󠅺60 󠅺anys 󠅺d’operació. 

Ultra 󠅺aquestes 󠅺inversions 󠅺rutinàries, 󠅺es 󠅺pot 󠅺presentar 󠅺la 󠅺necessitat 󠅺d’haver 󠅺de 󠅺substituir 󠅺grans 󠅺

equips, de manera que caldria, llavors sí, fer inversions extraordinàries significatives. Però 

aquesta 󠅺circumstància 󠅺no 󠅺es 󠅺preveu, 󠅺en 󠅺l’estat 󠅺actual 󠅺de 󠅺les 󠅺plantes, 󠅺excepte 󠅺per 󠅺la 󠅺necessitat 󠅺

d’ampliació 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺de 󠅺la 󠅺construcció 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺de 󠅺Vandellòs 󠅺II. 

Per a més detall, veure Tapia i Cortès (2017) secció 6.6.3, 󠅺on 󠅺s’esmenten 󠅺també 󠅺les 󠅺inversions 󠅺

necessàries 󠅺 després 󠅺 dels 󠅺 Stress 󠅺 Tests 󠅺 posteriors 󠅺 a 󠅺 l’accident 󠅺 de 󠅺 Fukushima 󠅺 (també 󠅺 és 󠅺

interessant la secció 2.2.3, 󠅺on 󠅺s’explica 󠅺la 󠅺substitució 󠅺dels 󠅺generadors 󠅺de 󠅺vapor 󠅺d’Ascó 󠅺en 󠅺els 󠅺

anys 90). 

4.3.2.4 Gestió dels residus radioactius 

El 󠅺procediment 󠅺seguit 󠅺per 󠅺a 󠅺l’estimació 󠅺dels 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat 󠅺generats 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺que 󠅺les 󠅺

centrals catalanes allarguessin la seva operació fins als 50 anys de vida és el mateix que en 

el 󠅺cas 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺(consultar secció 4.2.2.4). 

En la Taula 4.35 es mostren les dades de partida per calcular la capacitat de les centrals per 

albergar 󠅺els 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat 󠅺que 󠅺generaran 󠅺durant 󠅺la 󠅺fase 󠅺operacional. 󠅺En 󠅺el 󠅺cas 󠅺que 󠅺

s’aprovés 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺fins 󠅺als 󠅺50 󠅺anys, 󠅺la 󠅺quantitat 󠅺d’elements 󠅺de 󠅺

combustible 󠅺gastat 󠅺generats 󠅺des 󠅺de 󠅺2017 󠅺fins 󠅺al 󠅺tancament 󠅺de 󠅺cadascuna 󠅺d’elles 󠅺serà 󠅺de 󠅺2.583 

ECG. Això implica un augment del 80 % de 󠅺 la 󠅺 generació 󠅺 d’aquests 󠅺 residus respecte del 

tancament als 40 anys de vida. 

 
Taula 4.35: Any de cessament de les centrals nuclears catalanes, els cicles de combustibles estimats 

des de finals de 2017 fins al tancament i elements de combustible gastat generats durant aquest període 

(Escenari 2: Tancament als 50 anys). 

 
Any 

cessament 
operació 

Cicles ECG1 

Ascó I 2.034 10 797 

Ascó II 2.036 11 861 

Vandellós II 2.038 12 925 

1 El càlcul inclou la descàrrega final del nucli sencer 
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La gestió d’aquests 󠅺residus 󠅺parteix 󠅺del 󠅺seu 󠅺emmagatzemament 󠅺en 󠅺les 󠅺piscines 󠅺i 󠅺el posterior 

emmagatzematge en sec, ja 󠅺sigui 󠅺en 󠅺ATI 󠅺o 󠅺ATC. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺cas, 󠅺s’han 󠅺establert 󠅺els 󠅺mateixos 󠅺

sub-escenaris 󠅺que 󠅺els 󠅺descrits 󠅺en 󠅺l’escenari 󠅺anterior, i les mateixes assumpcions i els resultats 

de l’anàlisi de gestió dels combustible es presenta de forma resumida en la En el cas que 

s’opti 󠅺per 󠅺 l’opció 󠅺d’allargar 󠅺 l’operació de les centrals nuclears catalanes fins als 50 anys de 

vida, serà necessari invertir per ampliar l’ATI 󠅺d’Ascó, 󠅺i 󠅺segons 󠅺com 󠅺es 󠅺decideixi 󠅺gestionar la 

totalitat del 󠅺 combustible 󠅺 gastat, 󠅺 la 󠅺 construcció 󠅺 d’un 󠅺 ATI 󠅺 en 󠅺 les 󠅺 instal·lacions 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 central 󠅺

nuclear de Vandellós II.  

Tenint en compte els resultats obtinguts sobre les opcions de gestió a curt i llarg termini, la 

gestió conjunta del combustible generat 󠅺 a 󠅺 les 󠅺 dues 󠅺 unitats 󠅺 d’Ascó 󠅺 i 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 de 󠅺 Vandellós 󠅺 II 󠅺

implicaria 󠅺duplicar 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺 de 󠅺 l’ATI 󠅺actualment 󠅺en 󠅺 funcionament 󠅺a 󠅺Ascó 󠅺durant 󠅺 la 󠅺 fase 󠅺

operacional. De la mateixa manera que en el cas anterior, un cop es dugui a terme el 

desmantellament de les centrals i el buidatge de les tres piscines, la necessitat 

d’emmagatzematge 󠅺és 󠅺la 󠅺mateixa 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺ja 󠅺que 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺de 󠅺les 󠅺piscines 󠅺és 

igual en tots els Escenaris.  

Taula 4.36. A mode de recordatori, es repeteix la breu descripció de cada sub-escenari.  

• Junt_ATI: 󠅺Gestió 󠅺conjunta 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós II 

sense 󠅺possibilitat 󠅺d’enviar-los a l’ATC. 

• Junt_ATC: Gestió conjunta del combustible generat 󠅺 en 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 d’Ascó 󠅺 i 󠅺

Vandellós II i enviament del combustible a l’ATC en el moment de desmantellar les 

piscines. 

• Separat_ATI: 󠅺Gestió 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺(reactors 󠅺I 󠅺 i 󠅺II) 󠅺 i 󠅺

Vandellós II per separat i sense possibilitat d’enviar-los a l’ATC. 

• Separat_ATC: 󠅺Gestió 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺(reactors 󠅺I 󠅺i 󠅺II) 󠅺i 󠅺

Vandellós II per separat. Enviament del combustible a l’ATC en el moment de 

desmantellar les piscines. 

Tal 󠅺i 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺comentat 󠅺en 󠅺la 󠅺secció 󠅺4.2.2.4, 󠅺l’escenari 󠅺en 󠅺el 󠅺que 󠅺es 󠅺gestiona 󠅺conjuntament 󠅺el 󠅺

combustible 󠅺central 󠅺de 󠅺totes 󠅺les 󠅺centrals 󠅺s’utilitza 󠅺a 󠅺mode 󠅺comparatiu, 󠅺però 󠅺no 󠅺es 󠅺considera 󠅺

un escenari real degut a les barreres econòmiques, tècniques i legals relacionades amb el 

transport 󠅺d’aquest 󠅺material 󠅺d’una 󠅺central 󠅺a 󠅺l’altra. 

En 󠅺el 󠅺cas 󠅺que 󠅺s’opti 󠅺per 󠅺l’opció 󠅺d’allargar 󠅺l’operació de les centrals nuclears catalanes fins als 

50 anys de vida, serà necessari invertir per ampliar l’ATI 󠅺d’Ascó, 󠅺i 󠅺segons 󠅺com 󠅺es 󠅺decideixi 󠅺

gestionar la totalitat del 󠅺combustible 󠅺gastat, 󠅺la 󠅺construcció 󠅺d’un 󠅺ATI 󠅺en 󠅺les 󠅺instal·lacions 󠅺de 󠅺la 󠅺

central nuclear de Vandellós II.  
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Tenint en compte els resultats obtinguts sobre les opcions de gestió a curt i llarg termini, la 

gestió conjunta del combustible generat 󠅺 a 󠅺 les 󠅺 dues 󠅺 unitats 󠅺 d’Ascó 󠅺 i 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 de 󠅺 Vandellós 󠅺 II 󠅺

implicaria 󠅺duplicar 󠅺 la 󠅺 capacitat 󠅺 de 󠅺 l’ATI 󠅺actualment 󠅺en 󠅺 funcionament 󠅺a 󠅺Ascó 󠅺durant 󠅺 la 󠅺 fase 󠅺

operacional. De la mateixa manera que en el cas anterior, un cop es dugui a terme el 

desmantellament de les centrals i el buidatge de les tres piscines, la necessitat 

d’emmagatzematge 󠅺és 󠅺la 󠅺mateixa 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺ja 󠅺que 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺de 󠅺les 󠅺piscines 󠅺és 

igual en tots els Escenaris.  

Taula 4.36: Sub-escenaris de gestió del combustible gastat durant la fase operacional i de 

desmantellament i la necessitat d’ampliació o construcció de magatzem/s temporal individualitzat en 

cada central (Escenari 2: Tancament als 50 anys). 

Sub-
escenari 

Reactors 

Estat 2017 
– Espai 

disponible 
Fase operacional Fase desmantellament 

Piscines 
(ECG) 

ECG a 
gestionar 

(ECG) 

Ampliació/ 
creació ATI  

(nº contenidors) 

ATC 
disponible 

Ampliació ATI 
(nº contenidors) 

Junt_ATI AI, AII, VII 1.436 2.583 Si (36) No Si (139) 

Junt_ATC AI, AII, VII 1.436 2.583 Si (36) Si No 

Separat_ATI 
AI, AII 1.054 1.658 Si (19) No Si (89) 

VII 382 925 Si (17) No Si (50) 

Separat_ATC 
AI, AII 1.054 1.658 Si (19) Si No 

VII 382 925 Si (17) Si No 

1 AI: Ascó I, AII: Ascó II, VII: Vandellós II 

2 N/A: No existeix ATI a la central de Vandellós II 

La gestió dels 󠅺residus 󠅺generats 󠅺a 󠅺Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós 󠅺per 󠅺separat, 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺d’Ascó, 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺

de 󠅺l’ATI 󠅺actual 󠅺s’hauria 󠅺de 󠅺veure 󠅺ampliada 󠅺per 󠅺poder 󠅺albergar 󠅺19 󠅺contenidors 󠅺més. 󠅺Vandellós 󠅺

hauria 󠅺 de 󠅺 licitar 󠅺 la 󠅺 construcció 󠅺 d’un 󠅺 ATI 󠅺 amb 󠅺 una 󠅺 capacitat 󠅺 d’emmagatzematge 󠅺 de 󠅺

17 contenidors 󠅺si 󠅺només 󠅺tenen 󠅺en 󠅺compte 󠅺els 󠅺residus 󠅺generats 󠅺en 󠅺la 󠅺fase 󠅺d’operació 󠅺que 󠅺no 󠅺

podran mantenir a la piscina.  

Respecte a la gestió del combustible durant la fase de desmantellament, de la mateixa manera 

que en el cas anterior, si l’ATC està disponible, no 󠅺hi 󠅺haurà 󠅺necessitat 󠅺d’ampliar 󠅺els 󠅺ATI 󠅺ja 󠅺que 󠅺

el combustible serà traslladat gradualment cap al magatzem temporal centralitzat. Per poder 

considerar 󠅺aquesta 󠅺opció, 󠅺l’ATC 󠅺hauria 󠅺d’estar 󠅺operatiu 󠅺al voltant de l’any 2040. 

4.3.3 Anàlisi econòmica 

En 󠅺aquest 󠅺apartat 󠅺s’analitzarà, 󠅺per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺2, els 󠅺costos 󠅺lligats 󠅺a 󠅺l’operació 󠅺i 󠅺manteniment 󠅺

de les centrals nuclears durant els anys de vida previstos; les inversions per a la correcta 
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gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺i 󠅺operació 󠅺a 󠅺llarg termini de les centrals nuclears; la fiscalitat estatal i 

autonòmica associada a la generació nuclears; els costos de la gestió dels residus radioactius; 

els 󠅺costos 󠅺del 󠅺desmantellament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears; 󠅺el 󠅺cost 󠅺total 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺

elèctrica 󠅺d’origen 󠅺nuclear, 󠅺i 󠅺noves 󠅺propostes 󠅺de 󠅺retribució 󠅺econòmica 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears. 󠅺 

4.3.3.1 Costos lligats a l’operació i manteniment de les centrals nuclears durant els 

anys de vida previstos 

Tapia i Cortès (2017) realitzen una anàlisi exhaustiva dels diferents 󠅺costos 󠅺d’explotació 󠅺de 󠅺les 

centrals nuclears, considerant els següents aspectes: 

• Consum de combustible; 

• Altres costos variables: 

▪ Fons per al finançament del PGRR (Enresa); 

▪ Impost 󠅺sobre 󠅺el 󠅺valor 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺elèctrica 󠅺(IVPEE); 

▪ Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius 

resultants de la generació d'energia elèctrica; 

▪ Impost de risc mediambiental de les CCNN a Catalunya; i 

▪ Altres. 

• Costos 󠅺d’operació: 

▪ Despesa de personal propi; 

▪ Serveis 󠅺exteriors 󠅺d’operació i manteniment; 

▪ Serveis en recàrrega; 

▪ Materials i recanvis; 

▪ Impost sobre béns immobles de característiques especials, taxes del CSN, cànon 

del 󠅺control 󠅺d’abocament 󠅺(CCV) 󠅺de 󠅺la 󠅺Confederació 󠅺Hidrogràfica 󠅺de 󠅺l’Ebre 󠅺(CHE) 󠅺i 󠅺

assegurances de responsabilitat civil; i 

▪ Altres. 

Els 󠅺costos 󠅺d’explotació 󠅺es 󠅺valoren 󠅺en 󠅺aproximadament 󠅺41 €/MWh. En aquest apartat no es 

repetirà el detall del desglossament, ja que es pot trobar a la Taula 6.8 de 󠅺 l’esmentada 󠅺

referència (Tapia i Cortès 2017). 

S’utilitza aquí l’estimació 󠅺dels 󠅺costos 󠅺lligats 󠅺a 󠅺explotació, incloent el fons per al finançament 

del Pla General de Residus Radioactius i altres impostos especials, però excloent les 

inversions, tractades en la secció següent. A partir de les dades de la Taula 4.4 (secció 4.1.3.1) 

s’estima 󠅺aquest 󠅺cost 󠅺en 󠅺32,18 󠅺€/MWh, 
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L’Escenari 󠅺2 󠅺representa 󠅺una 󠅺demora 󠅺de 󠅺10 󠅺anys 󠅺respecte 󠅺de 󠅺la 󠅺seqüència 󠅺recollida 󠅺a 󠅺la 󠅺secció 󠅺

4.2.3.2 (Escenari 1), segons es representa a la Figura 4.41. El cost total en aquest cas serà 

d’aproximadament 13.500 󠅺 M€. 󠅺 Aquestes 󠅺 xifres 󠅺 no 󠅺 inclouen 󠅺 la 󠅺 inversió 󠅺 necessària 󠅺 per 󠅺 a 󠅺

l’ampliació 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺ni 󠅺la 󠅺construcció 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺de 󠅺Vandellòs 󠅺II. 

 

Figura 4.41: Costos anuals lligats a l’operació i manteniment per al conjunt dels tres reactors en 

l’Escenari 2. 

Hi 󠅺ha 󠅺una 󠅺certa 󠅺incertesa 󠅺en 󠅺l’evolució 󠅺dels 󠅺costos. 󠅺Com 󠅺s’ha 󠅺esmentat 󠅺en 󠅺la 󠅺secció 󠅺4.2.3.2, 

la taxa destinada al Fons de Finançament del PGRR no és suficient per cobrir les despeses 

de desmantellament si la vida de les centrals es limita a 40 anys, però sí que haurien de ser 

suficients en una operació a 50 anys. Amb tot, la incògnita sobre els plans del futur ATC i les 

estratègies de magatzematge temporal a les pròpies centrals 󠅺(ATI 󠅺d’abast 󠅺temporal 󠅺o 󠅺total), 󠅺

segueix 󠅺planant 󠅺sobre 󠅺l’anàlisi. 󠅺 

No 󠅺es 󠅺preveu, 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺grans 󠅺variacions 󠅺en 󠅺el 󠅺preu 󠅺del 󠅺urani 󠅺a 󠅺mitjà 󠅺termini. 󠅺La 󠅺posta 󠅺

en 󠅺marxa 󠅺de 󠅺noves 󠅺centrals 󠅺a 󠅺nivell 󠅺mundial 󠅺augmentarà 󠅺la 󠅺demanda 󠅺d’urani 󠅺però 󠅺no 󠅺enllà 󠅺de 󠅺

les capacitats de producció actuals: recordeu (secció 4.2.3.2 ) 󠅺que 󠅺actualment 󠅺s’està 󠅺em 󠅺una 󠅺

situació de reducció de la producció a Kazakhstan, Níger i Canadà (ESA 󠅺2018). 󠅺A 󠅺més, 󠅺l’excés 󠅺

de 󠅺capacitat 󠅺d’enriquiment 󠅺de 󠅺ROSATOM 󠅺s’està utilitzant actualment per fer un enriquiment 

de 󠅺 les 󠅺 cues 󠅺 (reconvertint 󠅺 urani 󠅺 empobrit 󠅺 en 󠅺 urani 󠅺 d’una 󠅺 concentració 󠅺 en 󠅺 l’isòtop 󠅺 físsil 󠅺

comparable 󠅺a 󠅺l’urani 󠅺natural), 󠅺i 󠅺aquesta 󠅺situació 󠅺es 󠅺pot 󠅺perllongar 󠅺fins 󠅺a 󠅺2035 󠅺(Meade 󠅺i 󠅺Supko, 󠅺

2015) 

Malgrat aquest fet, altres incerteses poden planar 󠅺 sobre 󠅺 el 󠅺 preu 󠅺 de 󠅺 l’urani 󠅺 que 󠅺 no 󠅺 són 󠅺

previsibles. 󠅺 Sigui 󠅺 com 󠅺 sigui, 󠅺 l’urani 󠅺 natural 󠅺 té 󠅺 un 󠅺 pes 󠅺 petit 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 cost 󠅺 d’explotació 󠅺

(aproximadament 󠅺la 󠅺meitat 󠅺del 󠅺cost 󠅺total 󠅺del 󠅺combustible, 󠅺menys 󠅺de 󠅺5€/MWh, 󠅺és 󠅺degut 󠅺al 󠅺preu 󠅺

de 󠅺l’urani). 󠅺 
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Pel 󠅺que 󠅺fa 󠅺a 󠅺l’enriquiment 󠅺isotòpic, 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺mundial 󠅺d’enriquiment 󠅺està 󠅺per 󠅺damunt 󠅺de 󠅺la 󠅺

demanda prevista al menys fins a 2035 (Meade i Supko, 2015) i no es preveuen variacions 

importants del preu de la unitat de separació isotòpica (si, però, que hi pot haver canvis en el 

preu per unitat de massa a enriquir, si es fa necessari baixar la concentració de material físsil 

a 󠅺les 󠅺cues, 󠅺com 󠅺s’apunta 󠅺en 󠅺el 󠅺paràgraf 󠅺següent) 

És molt probable, però, que els preus dels serveis de conversió (U3O8 a UF6) augmentin, ja 

que a partir de mitjans de la propera dècada la demanda pot estar per damunt de la capacitat 

disponible 󠅺actualment 󠅺(fins 󠅺i 󠅺tot 󠅺tenint 󠅺en 󠅺compte 󠅺fonts 󠅺secundàries, 󠅺com 󠅺som 󠅺l’aconseguir 󠅺més 󠅺

urani 󠅺enriquit 󠅺a 󠅺partir 󠅺de 󠅺la 󠅺mateixa 󠅺quantitat 󠅺d’urani 󠅺natural 󠅺disminuint 󠅺 la 󠅺llei 󠅺de 󠅺les cues, o 

utilitzar combustible reciclat).  

Amb tot, el preu total del combustible representa, ara mateix, menys del 10% del cost del kWh 

electró-nuclear. 󠅺 Una 󠅺 variació 󠅺 dràstica 󠅺 dels 󠅺 preus 󠅺 de 󠅺 l’urani 󠅺 o 󠅺 dels 󠅺 serveis 󠅺 d’enriquiment, 󠅺

conversió o fabricació tindrien 󠅺 un 󠅺 impacte 󠅺 limitat 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 cost 󠅺 total 󠅺 de 󠅺 l’electricitat 󠅺 d’origen 󠅺

nuclear. 

4.3.3.2 Inversions per a la correcta gestió de l’envelliment i operació a llarg termini de 

les centrals nuclears 

La 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺a 󠅺les 󠅺centrals 󠅺catalanes 󠅺no 󠅺es 󠅺basa 󠅺en 󠅺efectuar una gran inversió 

puntual sinó en invertir anualment una quantitat que es situa entre 󠅺30 󠅺M€ 󠅺i 󠅺40 M€ 󠅺per 󠅺reactor. 󠅺

Aquestes inversions anuals permeten mantenir les plantes en condicions de poder seguir 

operant de manera segura durant un llarg període de temps. 

De 󠅺manera 󠅺anàloga 󠅺a 󠅺com 󠅺s’han 󠅺valorat 󠅺les 󠅺inversions 󠅺en 󠅺la secció 4.2.3.1 per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺

es 󠅺considera 󠅺una 󠅺inversió 󠅺de 󠅺40 󠅺M€ 󠅺per 󠅺any 󠅺i 󠅺per 󠅺reactor. 󠅺Aquest 󠅺valor 󠅺està 󠅺dins 󠅺del 󠅺rang 󠅺dels 󠅺

valors donats per Tapia i Cortès (2017), en el qual valoren la despesa en inversions (per al 

conjunt dels tres reactors) 󠅺entre 󠅺115 󠅺M€ 󠅺i 󠅺130 M€. 

Així doncs, es pot estimar els costos totals de les inversions per a la correcta gestió de 

l’envelliment 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺a 󠅺50 󠅺anys 󠅺de 󠅺vida 󠅺(Escenari 󠅺2), 󠅺comptant 󠅺amb 󠅺40 󠅺M€ 󠅺

anuals per reactor. Cal tenir en compte, però, les elevades incerteses que es presenten en 

l’operació. 󠅺Si 󠅺l’explotador 󠅺de 󠅺la 󠅺central 󠅺preveu 󠅺no 󠅺continuar 󠅺operació, 󠅺algunes 󠅺de 󠅺les 󠅺inversions 󠅺

no 󠅺tenen 󠅺sentit 󠅺en 󠅺els 󠅺últims 󠅺anys 󠅺d’operació. 󠅺Malgrat 󠅺aquesta 󠅺incertesa, 󠅺s’ha 󠅺efectuat 󠅺el 󠅺càlcul 󠅺

estimatiu, que dóna com a resultat 2.169 M€ 󠅺fins 󠅺al 󠅺cessament 󠅺d’explotació 󠅺de 󠅺la darrera de 

les tres centrals, Vandellòs II, l’any 󠅺2038. 󠅺El 󠅺càlcul 󠅺es 󠅺basa 󠅺en 󠅺posposar 󠅺10 󠅺anys 󠅺l’estructura 󠅺

de costos de la taula de la secció 4.2.3.1, tenint en compte que els 10 anys anteriors les 

inversions aproximades seran de 129 M€ 󠅺anuals 󠅺per 󠅺al 󠅺 conjunt 󠅺dels 󠅺 tres 󠅺 reactors, 󠅺com 󠅺es 󠅺

recull a la Figura 4.42. 
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Figura 4.42: Despesa anual estimada en euros en les inversions necessàries per a la correcta gestió 

de l’envelliment de les centrals nuclears en l’Escenari 2. 

4.3.3.3 Fiscalitat estatal, autonòmica i municipal sobre la producció d’energia elèctrica 

d’origen nuclear i els ingressos econòmics obtinguts d’aquesta activitat 

En la Taula 4.5 de la secció 4.1.3.4 es desglossen els diversos impostos i taxes associades a 

la generació de la energia nuclear en les centrals nuclears catalanes. Els principals impostos 

que són específics de la generació nuclear són: la denominada taxa Enresa, que és la 

contribució per kWh produït en les centrals nuclears, i els denominats impostos especials, que 

com a resultat de l’aplicació 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 Llei 󠅺 15/2012 󠅺 de 󠅺 l’estat 󠅺 espanyol, graven la producció 

d’energia 󠅺elèctrica 󠅺 i 󠅺 la 󠅺producció 󠅺de 󠅺combustible 󠅺nuclear 󠅺gastat 󠅺 i 󠅺altres 󠅺residus 󠅺radioactius. 󠅺

Recentment, la GENCAT va introduir en la Llei 5/2017 un impost sobre el risc mediambiental 

de la producció, manipulació, transport, custodia 󠅺i 󠅺emissió 󠅺d’elements 󠅺radiotòxics. 

En la Figura 4.43 es 󠅺 mostra 󠅺 l’evolució 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 recaptació 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 taxa 󠅺 Enresa, 󠅺 els 󠅺 impostos 󠅺

especials 󠅺 estatals 󠅺 i 󠅺 l’impost 󠅺 autonòmic 󠅺 en 󠅺 funció 󠅺 del 󠅺 la 󠅺 vida 󠅺 útil 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears 󠅺

catalanes per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺2. 
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Figura 4.43: Evolució de la recaptació de la taxa Enresa, els impostos especials estatals i l’impost 

autonòmic en funció del la vida útil de les centrals nuclears catalanes per a l’Escenari 2. 

En la Taula 4.37 s’inclou 󠅺l’estimació 󠅺del 󠅺 total 󠅺recaptat 󠅺per 󠅺 les 󠅺tres 󠅺taxes 󠅺més 󠅺importants, 󠅺el 󠅺

qual ascendeix a 7.670 M€ al 󠅺 llarg 󠅺del 󠅺període 󠅺de 󠅺temps 󠅺considerat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺a 󠅺més 󠅺

dels resultats obtinguts prèviament per l’Escenari 󠅺1. 

Taula 4.37: Recaptació total de la taxa Enresa, els impostos especials estatals i l’impost autonòmic en 

funció del la vida útil de les centrals nuclears catalanes al llarg del període de l’Escenari 2. 

Escenaris E1 (M€) E2 (M€) 

Taxa Enresa 1.061 2.720 

Impostos especials 1.654 4.241 

Impost Catalunya 277 710 

TOTAL 2.992 7.670 

 

4.3.3.4 Costos de la gestió dels residus radioactius  

L’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺dels 󠅺reactors 󠅺de 󠅺40 󠅺a 󠅺50 󠅺anys 󠅺significa 󠅺un 󠅺increment 󠅺del 󠅺23 % de 

l’operació respecte de l’Escenari 1, tenint en compte els cicles de descàrrega i càrrega dels 

tres reactors. La generació de combustible gastat i dels residus de mitja i baixa i de molt baixa 

activitat augmentaran en la mateixa proporció. Això vol dir que 󠅺s’han 󠅺d’incrementar els costos 

calculats 󠅺 en 󠅺 l’apartat 󠅺4.2.3.2 en un 23 %, però només per les tres centrals que segueixen 

operant, doncs els costos de gestió de residus de Vandellós I romandran constants. Això 

significa que el cost 󠅺de 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺en 󠅺l’Escenari 2 seria de 9.232 M€. 
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4.3.3.5 Costos del desmantellament de les centrals nuclears 

En principi els costos de desmantellament no haurien de variar 󠅺dels 󠅺calculats 󠅺en 󠅺l’Escenari 1, 

doncs la major utilització de la central no tindria cap repercussió en el procés de 

desmantellament. Hi ha poques experiències de re-càlcul de costos de desmantellament en 

funció 󠅺de 󠅺 la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺del 󠅺 reactor. 󠅺En 󠅺 l’informe 󠅺de 󠅺 la 󠅺NEA 󠅺sobre 󠅺costos 󠅺de 󠅺desmantellament 󠅺

(NEA 2016) es descriu el cas de la central de Loivissa a Finlàndia. En la següent Taula 4.38 

es descriu l’evolució dels costos 󠅺de 󠅺desmantellament 󠅺en 󠅺funció 󠅺de 󠅺l’any 󠅺de 󠅺revisió 󠅺del 󠅺plans 󠅺

de desmantellament, des del 1987 al 2012, any de la darrera revisió. Tots els valors es 

presenten en M€. 

Taula 4.38: Evolució de costos de desmantellament (M€) en funció de l’any de revisió dels plans de 

desmantellament. 

Any 
Sense 

contingències 
Amb 10% 

contingències 

1987 279 307 

1993 262 288 

1998 259 285 

2003 263 289 

2008 312 344 

2012 326 359 

 

En primer lloc és important notar 󠅺que 󠅺l’increment 󠅺substancial 󠅺de 󠅺costos 󠅺a 󠅺partir 󠅺del 󠅺2008 󠅺com 󠅺

a resultat de que l’Autoritat 󠅺Finesa 󠅺de 󠅺Radiació 󠅺 i 󠅺Seguretat 󠅺Nuclear 󠅺 (STUK) va determinar 

nivells d’exempció més baixos, que van passar de 10 kBq/kg a 0,1 kBq/kg. Això va tenir com 

a 󠅺 conseqüència 󠅺 l’augment 󠅺 del 󠅺 volum 󠅺 de 󠅺 residus 󠅺 del 󠅺 tipus 󠅺 RMBA/RBBA 󠅺 a 󠅺 gestionar 󠅺 i 󠅺 la 󠅺

necessitat de construir un dipòsit per gestionar-los. 

El que resulta més interessant des de la perspectiva dels autors del present estudi és que les 

primeres estimacions en l’any 󠅺1987 i el 1993 es van fer tenint en compte la vida útil de disseny 

dels dos reactors de Loivissa (I i II), 󠅺que 󠅺era 󠅺de 󠅺30 󠅺anys. 󠅺Mentre 󠅺que 󠅺l’estimació 󠅺del 󠅺1998 󠅺es 󠅺

va fer per 45 anys de vida útil dels reactors, i el 2003 el càlcul es va fer tenint en compte un 

allargament de la vida útil fins als 50 anys. És remarcable observar que en cap cas 

l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺dels 󠅺reactors 󠅺va representar un increment de costos. 

En aquest context es pot estimar que els costos de desmantellament de les centrals nuclears 

catalanes 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺seran 󠅺pràcticament 󠅺els 󠅺mateixos 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 1, i es situaran 

en la forquilla entre els 1.600 i 1.900 M€. 󠅺 
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4.3.3.6 Cost total de la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear (preu del kWh 

d’origen nuclear) 

Assumint 󠅺que 󠅺segons 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺la 󠅺producció 󠅺nuclear 󠅺total 󠅺serà 󠅺de 420.274 GWh i els costos 

totals de producció nuclear seran de 24.460 󠅺M€, 󠅺el 󠅺preu 󠅺mig 󠅺de 󠅺producció 󠅺nuclear 󠅺tenint 󠅺en 󠅺

compte 󠅺tots 󠅺els 󠅺costos 󠅺seria 󠅺de 󠅺58,21 󠅺€/MWh. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺cas, 󠅺igual que en 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺s’ha 󠅺

considerat 󠅺el 󠅺cost 󠅺de 󠅺capital 󠅺i 󠅺amortització. 󠅺S’obté 󠅺el 󠅺mateix 󠅺valor 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1: 󠅺un 󠅺cost 󠅺

realment alt de producció nuclear. 

4.3.3.7 Noves propostes de retribució econòmica de les centrals nuclears 

En el context de costos marcat definit a la secció anterior, és difícil per a les centrals nuclear 

competir en el mercat lliure tal com és actualment. En un escenari a mitjà termini, amb una 

gran penetració de les renovables i amb 󠅺necessitat 󠅺d’oferir 󠅺serveis 󠅺de 󠅺regulació 󠅺de 󠅺freqüència 󠅺

i (potser) de balanç de potència, es podria pensar en retribuir a les centrals nuclears un preu 

fix per kWh, que cobrís els costs.  

La 󠅺definició 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺(secció 󠅺4.3.1) 󠅺no 󠅺inclou 󠅺informació 󠅺sobre 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺d’acumulació 󠅺

del sistema, és a dir, la potència elèctrica de les bateries i de les centrals hidroelèctriques 

reversibles (especialment la potència de bombeig). Es fa difícil, en un escenari poc definit en 

aquest aspecte, predir quins 󠅺seran 󠅺els 󠅺 colls 󠅺 d’ampolla 󠅺del 󠅺 sistema 󠅺 i 󠅺quins 󠅺preus 󠅺es 󠅺poden 󠅺

arribar a pagar al mercat en hora punta, amb una penetració tal alta de potència no 

despatxable. Podria donar-se 󠅺el 󠅺 cas 󠅺que, 󠅺en 󠅺protegir 󠅺 l’operació 󠅺econòmica 󠅺de 󠅺 les 󠅺 centrals 

nuclears, també es protegís el consumidor. 󠅺Com 󠅺s’ha 󠅺dit, 󠅺però, 󠅺en 󠅺absència 󠅺de 󠅺major 󠅺definició, 󠅺

aquesta afirmació és una pura especulació. 

4.3.4 Anàlisi mediambiental 

En 󠅺el 󠅺present 󠅺apartat 󠅺s’analitzaran 󠅺els 󠅺aspectes 󠅺ambientals 󠅺de 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺de 󠅺les 

centrals 󠅺 nuclears 󠅺 catalanes 󠅺 a 󠅺 50 󠅺 anys 󠅺 de 󠅺 vida 󠅺 útil. 󠅺 L’anàlisi 󠅺 es 󠅺 centrarà 󠅺 en 󠅺 l’estimació 󠅺 de 󠅺

l’augment 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺i 󠅺altres 󠅺gasos 󠅺contaminants 󠅺primaris, 󠅺

i 󠅺la 󠅺valoració 󠅺de 󠅺l’impacte 󠅺radiològic 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears. 

4.3.4.1 Estimació de l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 

gasos contaminants primaris (NOx) 

Anàlogament 󠅺al 󠅺cas 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺l’estimació 󠅺de 󠅺l’augment 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions, 󠅺tant 󠅺de 󠅺gasos 󠅺

d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺com 󠅺d’altres 󠅺gasos 󠅺contaminats 󠅺primaris, 󠅺 s’ha 󠅺dut 󠅺a 󠅺 terme 󠅺a 󠅺partir 󠅺dels 󠅺

consums 󠅺estimats 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺(veure secció 4.3.2.2) i considerant els factors 

d’emissió 󠅺presentats en la descripció de la situació actual (veure secció 4.1.4.1).  

La 󠅺previsió 󠅺de 󠅺l’evolució 󠅺de 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺de les centrals de cicles combinats 

durant el període 2020-2050 en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺es mostra en la Figura 4.44, en la qual també es 
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mostra la producció del 2017, com a referència. Es pot observar que durant el temps que les 

centrals nuclears estan operatives, el paper dels cicles combinats decreix constantment. A 

mesura que les nuclears van cessant la seva activitat, la demanda es cobreix amb un 

increment gradual de la producció en centrals de cicle combinat. A partir de l’any 2040, 

l’energia 󠅺produïda 󠅺per 󠅺energies 󠅺renovable 󠅺augmenta 󠅺considerablement 󠅺i 󠅺permet 󠅺la 󠅺disminució 󠅺

ràpida i progressiva dels cicles combinats.  

 

Figura 4.44: Producció d’energia elèctrica per cicles combinats durant el període 2020-2050 en 

l’Escenari 2. El punt taronja, així com la línia discontinua taronja, indiquen l’energia produïda per cicles 

combinats l’any 2017. En la figura s’indica l’any de cessament d’operació de les tres centrals nuclears.  

Tal 󠅺i 󠅺com 󠅺es 󠅺mostra 󠅺en 󠅺la 󠅺figura 󠅺anterior, 󠅺la 󠅺producció 󠅺elèctrica 󠅺anual 󠅺fins 󠅺l’any 󠅺2036 󠅺és 󠅺inferior 󠅺

a 󠅺 la 󠅺 producció 󠅺 de 󠅺 l’any 󠅺 2017, 󠅺 per 󠅺 tant, 󠅺 durant 󠅺 aquest 󠅺 període, 󠅺 les 󠅺 emissions 󠅺 respecte a 

mantenir el mix elèctric de 2017 es redueixen considerablement. Per contra, durant el període 

2036-2040 󠅺hi 󠅺ha 󠅺un 󠅺increment 󠅺substancial 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’electricitat 󠅺per 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺

respecte 2017, comportant un augment de les emissions de gasos 󠅺i 󠅺partícules 󠅺a 󠅺l’atmosfera. 󠅺 

La Taula 4.39 recull 󠅺el 󠅺valor 󠅺estimat 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺acumulades 󠅺degudes 󠅺a 󠅺l’operació 󠅺de les 

centrals de cicle combinat durant el període 2020-2050 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2. 󠅺A 󠅺la 󠅺taula 󠅺es 󠅺fa 󠅺distinció 

entre 󠅺les 󠅺emissions 󠅺totals 󠅺i 󠅺aquelles 󠅺que 󠅺s’estimen 󠅺associades 󠅺a 󠅺la 󠅺cobertura 󠅺del 󠅺buit 󠅺nuclear. 󠅺

Tal i com es pot observar, durant el període 2020-2050 les emissions acumulades de diòxid 

de 󠅺carboni 󠅺s’estimen 󠅺en 󠅺més 󠅺de 󠅺107 󠅺Mt. També són importants les quantitats de NOx i CO, 

que 󠅺s’estimen 󠅺en 󠅺125.080 t i en 75.048 t, respectivament.  
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Taula 4.39: Emissions degudes a la producció d’energia elèctrica a partir de cicles combinats utilitzant 

gas natural com a matèria primera. Es mostren les emissions totals al llarg de l’Escenari 2 i la part de 

les emissions que es consideren associades a la cobertura del buit nuclear.  

Contaminant E. Totals E. Subs 

 CO2 (kt)  107.211  73.716  

 NOx (t)  125.080  86.001  

 CO (t)  75.048  51.601  

 TOC (t)  9.828  6.757  

 PM (t)  6.790  4.669  

 VOC (t)  4.914  3.379  

 NH3 (t)  2.859  1.966  

 N2O (t)  2.537  1.745  

 CH4 (t)  2.055  1.413  

 SO2 (t)  536  369  

 Pb (kg)  447  307  

 

Aquesta estimació permet observar que allargar la vida operativa de les centrals fins als 

50 anys 󠅺comportaria 󠅺una 󠅺reducció 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺acumulades 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle, 󠅺

contaminants 󠅺 primaris 󠅺 i 󠅺 partícules 󠅺 en 󠅺 suspensió 󠅺 d’aproximadament 󠅺 el 󠅺 31 % respecte 

considerar el tancament de les centrals nuclears als 40 anys de vida.  

A 󠅺mode 󠅺d’exemple, 󠅺els 󠅺gràfics 󠅺de 󠅺la Figura 4.45 mostren l’evolució 󠅺anual 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺

CO2, NOx i partícules en suspensió (PS) al 󠅺llarg 󠅺de 󠅺l’escenari, 󠅺juntament 󠅺amb 󠅺les 󠅺que 󠅺s’estima 󠅺

degudes al fet que les centrals de cicle combinat cobreixen el buit nuclear. En la mateixa 

figura, a mà dreta, es mostren els valors acumulats. 
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Figura 4.45: Esquerra: Emissions anuals (totals de l’Escenari 2 i atribuïdes a la cobertura del buit 

nuclear en aquest escenari) de CO2, NOx i partícules en suspensió (PS) (de dalt a baix, respectivament) 

i respecte la quantitat emesa l’any 2017 per la producció d’energia elèctrica en centrals der cicle 

combinat. Dreta: Balanç acumulatiu de les emissions de CO2, NOx i PS en el període 2020-2050. 

4.3.4.2 Valoració de l’impacte radiològic en la fase operacional 

De la mateixa manera que en 󠅺 el 󠅺 cas 󠅺 de 󠅺 l’Escenari 󠅺 1, 󠅺 l’impacte 󠅺 radiològic 󠅺 durant 󠅺 la 󠅺 fase 󠅺

operacional de les tres centrals catalanes 󠅺s’assumeix 󠅺que 󠅺seguirà 󠅺la 󠅺mateixa 󠅺tendència 󠅺que 󠅺

la dels darrers anys. Aquesta decisió es basa en què les condicions de seguretat en les que 

operen les centrals nuclears estudiades no es veuran modificades, i, en qualsevol, cas, les 

possibles 󠅺 modificacions 󠅺 aniran 󠅺 encaminades 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 minimització 󠅺 de 󠅺 l’impacte 󠅺 radiològic 󠅺
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mitjançant 󠅺 optimització 󠅺 de 󠅺 procediment. 󠅺 D’aquesta 󠅺 manera, 󠅺 es 󠅺 preveu 󠅺 que 󠅺 en 󠅺 condicions 󠅺

d’operació 󠅺normal 󠅺l’impacte 󠅺radiològic 󠅺serà 󠅺el 󠅺mateix, 󠅺o 󠅺menor, 󠅺a 󠅺l’impacte 󠅺actual (veure secció 

4.1.4.2).  

4.3.5 Anàlisi social 

En 󠅺aquest 󠅺apartat 󠅺s’avaluarà 󠅺l’estimació 󠅺a 󠅺nivell 󠅺local 󠅺de 󠅺la 󠅺pèrdua 󠅺dels 󠅺llocs 󠅺de 󠅺treball 󠅺directes 󠅺

i 󠅺 indirectes 󠅺vinculats 󠅺a 󠅺l’operació 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears; 󠅺l’increment 󠅺de 󠅺l’ocupació 󠅺i 󠅺de les 

inversions 󠅺vinculades 󠅺als 󠅺treballs 󠅺de 󠅺desmantellament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺i 󠅺a 󠅺l’emmagatzematge 󠅺

de 󠅺 residus; 󠅺 l’activació 󠅺de 󠅺 la 󠅺 inversió 󠅺en 󠅺altres 󠅺sectors; 󠅺 i 󠅺 la 󠅺 repercussió 󠅺social dels recursos 

econòmics 󠅺 derivats 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 fiscalitat 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 finançament 󠅺 d’actuacions i accions dirigides a la 

reactivació econòmica dels emplaçaments de les centrals nuclears. 

4.3.5.1 Estimació a nivell local de la pèrdua dels llocs de treball directes i indirectes 

vinculats a l’operació de les centrals nuclears 

És evident que a mesura que es prolonga la vida útil de les centrals, 󠅺s’atorga més temps per 

planificar de forma estructurada les conseqüències socials i econòmiques dels tancaments. 

En 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺s’afegeix una dècada a tot el procés pel que les conseqüències negatives es 

poden laminar millor i les oportunitats de redreçar-ho milloren. 

En aquest escenari la davallada en ocupació començarà al voltant del 2034-35 per Ascó amb 

les 󠅺darreres 󠅺recàrregues. 󠅺Previ 󠅺al 󠅺tancament 󠅺d’Ascó 󠅺I es començaran a no renovar contractes 

a empreses de serveis vinculades a la central al reduir-se 󠅺paulatinament 󠅺 l’activitat. 󠅺Es pot 

assumir que en el període 2034-2036 es perdran una gran part dels 500 llocs de treball 

directes a la central i una proporció molt important del millar de llocs de treball indirectes. El 

personal relacionat amb les recàrregues desapareixerà juntament amb les últimes 

recàrregues programades, és a dir, a octubre de 2033 per Ascó I, maig del 2035 per Ascó II i 

finalment desembre del 2036 per Vandellós II.  

Un 󠅺escenari 󠅺d’allargament 󠅺de 󠅺 la 󠅺vida útil de les centrals nuclears a 50 anys permetria una 

millor 󠅺planificació 󠅺i 󠅺implementació 󠅺de 󠅺l’Estratègia 󠅺de 󠅺Transició 󠅺Justa 󠅺del 󠅺Pla 󠅺Nacional 󠅺Integrat 󠅺

d’Energia 󠅺i 󠅺Clima. 󠅺  

4.3.5.2 Increment de l’ocupació i de les inversions vinculades als treballs de 

desmantellament de les centrals i a l’emmagatzematge dels residus 

Com ja s’ha 󠅺mencionat en 󠅺els 󠅺apartats 󠅺corresponents 󠅺a 󠅺l’Escenari 1, un 20-30 % del personal 

de la central romandrà en els 10-12 anys posteriors als tancaments i fins un 20 % del personal 

subcontractat seguirà durant aquest temps vinculat a les tasques de desmantellament. 
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4.3.5.3 Activació de la inversió en altres sectors 

D’acord 󠅺amb 󠅺el 󠅺què 󠅺s’ha 󠅺plantejat en la descripció de les conseqüències socials i econòmiques 

del tancament de les centrals nuclears en l’Escenari 1, la importància de generar coneixement 

i 󠅺empreses 󠅺a 󠅺nivell 󠅺local 󠅺que 󠅺s’especialitzin 󠅺en 󠅺el 󠅺sector 󠅺del 󠅺desmantellament, 󠅺un 󠅺sector 󠅺que 󠅺

tindrà una forta demanda en les properes dècades a Europa, és molt rellevant.  

De la mateixa manera, poder comptar amb major temps de preparació per a la transició 

energètica podria 󠅺 donar 󠅺 peu 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 captació 󠅺 d’inversions 󠅺 en 󠅺 indústries 󠅺 energètiques 󠅺 que 󠅺

substitueixin la generació nuclear i que al mateix temps puguin utilitzar els recursos tant 

humans com geogràfics del territori. 

4.3.5.4 Repercussió social dels recursos econòmics derivats de la fiscalitat en el 

finançament d’actuacions i accions dirigides a la reactivació econòmica dels 

emplaçaments de les centrals nuclears 

És evident que una dècada més 󠅺 d’extensió 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 producció 󠅺 nuclear permetria una millor 

planificació econòmica als municipis implicats a fi i efecte de preparar-se per la davallada en 

recursos 󠅺fiscals. 󠅺No 󠅺seria 󠅺una 󠅺mala 󠅺estratègia 󠅺utilitzar 󠅺aquests 󠅺10 󠅺anys 󠅺extres 󠅺per 󠅺“fer 󠅺calaix” 󠅺

i preparar un fons de xoc per escometre la transició cap a un altre model de finançament.  
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4.4 Escenari 3: allargament fins als 60 anys de vida 

L’Escenari 󠅺3 󠅺correspon 󠅺a 󠅺l’allargament 󠅺de la vida útil de les 3 centrals nuclears catalanes fins 

als 60 anys de vida útil. És a dir:   

- L’any 2044 per a Ascó I;;  

- L’any 󠅺2046 per a Ascó II; i  

- L’any 󠅺2048 per a Vandellós II. 

4.4.1 Descripció general de l’escenari 

En 󠅺el 󠅺marc 󠅺de 󠅺l’elaboració 󠅺de 󠅺la 󠅺PROENCAT 2050, l’ICAEN ha dut a terme unes previsions 

preliminars 󠅺 sobre 󠅺 l’evolució 󠅺 del 󠅺 mix 󠅺 elèctric 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 transcurs 󠅺 del període 2020-2050 per a 

l’Escenari 󠅺3. 󠅺Aquestes 󠅺són 󠅺representades 󠅺en 󠅺la Taula 4.40 i la Taula 4.41, i en la  Figura 4.46 

fins a la Figura 4.49. 

D’acord 󠅺amb les previsions establertes, es realitzen les següents observacions:  

• Es 󠅺produeix 󠅺la 󠅺reducció 󠅺y 󠅺erradicació 󠅺progressiva 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺de 󠅺

font nuclear en el transcurs del període 2044-2047, i és compensada per un increment 

pràcticament simètric 󠅺de 󠅺l’ús 󠅺del 󠅺cicle 󠅺combinat. 󠅺 

• La producció elèctrica per cicles combinats presenta un patró cíclic de creixement i 

decreixement de la seva aportació en el mix, i es manté en el mateix al llarg de tot el 

període 󠅺d’estudi. 

• De la mateixa manera que en els Escenaris 1 i 2, la producció mitjançant cogeneració 

es mantindrà estable durant el període 2020-2030 per tal de donar suport a la demanda 

energètica mentre la producció nuclear va decreixent. En el 2031 la producció comença 

a decréixer, fins a la seva erradicació 󠅺en 󠅺el 󠅺mix 󠅺elèctric 󠅺en 󠅺l’any 󠅺2034. 

• Igual 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺la 󠅺producció 󠅺elèctrica 󠅺de 󠅺les 󠅺altres 󠅺fonts 󠅺no 󠅺renovables 󠅺(residus 

sòlids industrials, residus sòlids urbans (component no renovable), assecatge de purins 

i assecatge de fangs d'EDAR) es manté estable fins que el 2031 disminueix i el 2033 és 

suprimida del mix elèctric català.  

• La 󠅺 producció 󠅺 elèctrica 󠅺 mitjançant 󠅺 fonts 󠅺 d’energies 󠅺 renovables 󠅺 augmenta 󠅺

progressivament 󠅺d’aproximadament 󠅺9.245 󠅺GWh 󠅺en 󠅺l’any 󠅺2020 󠅺a 󠅺95.209 󠅺GWh 󠅺en 󠅺l’any 󠅺

2050. És palesa la 󠅺 intensificació 󠅺en 󠅺 l’increment 󠅺de 󠅺 la 󠅺producció 󠅺elèctrica 󠅺 renovable 󠅺a 󠅺

partir 󠅺 aproximadament 󠅺 de 󠅺 l’any 󠅺 2038. En comparació amb els Escenaris 1 i 2, la 

intensificació 󠅺en 󠅺el 󠅺desplegament 󠅺de 󠅺les 󠅺fonts 󠅺d’energies 󠅺renovables 󠅺en 󠅺el 󠅺mix 󠅺elèctric 󠅺es 󠅺
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realitza de manera més progressiva i menys pronunciada, donada la major permanència 

de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺el 󠅺sistema 󠅺elèctric. 

Taula 4.40: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta instal·lada en el període 2020-2050 

(MW) – Escenari 3: 60 anys (ICAEN 2018d). 
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2020  7.992     3.714     951     179     3.147     4.016     2.366     90     1.269     266     24     12.007    

2021  7.992     3.714     951     179     3.147     4.409     2.366     90     1.419     509     24     12.400    

2022  7.992     3.714     951     179     3.147     4.816     2.366     90     1.571     764     24     12.808    

2023  7.992     3.714     951     179     3.147     5.238     2.366     90     1.725     1.032     24     13.229    

2024  7.992     3.714     951     179     3.147     5.673     2.366     90     1.881     1.311     24     13.665    

2025  7.992     3.714     951     179     3.147     6.122     2.366     90     2.039     1.603     24     14.114    

2026  7.992     3.714     951     179     3.147     6.584     2.366     90     2.198     1.906     24     14.576    

2027  7.992     3.714     951     179     3.147     7.059     2.366     90     2.358     2.220     24     15.051    

2028  7.992     3.714     951     179     3.147     7.547     2.366     90     2.520     2.546     24     15.538    

2029  7.992     3.714     951     179     3.147     8.048     2.366     90     2.684     2.883     24     16.039    

2030  7.992     3.714     951     179     3.147     8.563     2.366     90     2.849     3.233     24     16.555    

2031  7.664     3.714     713     90     3.147     9.079     2.366     85     3.016     3.587     24     16.743    

2032  7.381     3.714     476     45     3.147     9.648     2.366     86     3.184     3.937     74     17.029    

2033  7.099     3.714     238     -       3.147     10.170     2.366     88     3.354     4.288     74     17.269    

2034  6.861     3.714     -       -       3.147     10.772     2.366     96     3.528     4.658     124     17.633    

2035  6.861     3.714     -       -       3.147     11.383     2.366     105     3.710     5.077     124     18.244    

2036  6.861     3.714     -       -       3.147     12.135     2.366     115     3.902     5.577     174     18.996    

2037  6.861     3.714     -       -       3.147     12.949     2.366     127     4.104     6.178     174     19.810    

2038  6.861     3.714     -       -       3.147     13.950     2.366     137     4.320     6.903     224     20.811    

2039  6.861     3.714     -       -       3.147     15.576     2.866     149     4.558     7.777     224     22.437    

2040  6.861     3.714     -       -       3.147     16.962     2.866     163     4.831     8.827     274     23.823    

2041  6.861     3.714     -       -       3.147     18.526     2.866     171     5.151     10.063     274     25.387    

2042  6.861     3.714     -       -       3.147     20.393     2.866     180     5.525     11.498     324     27.254    

2043  6.861     3.714     -       -       3.147     22.507     2.866     189     5.963     13.164     324     29.368    

2044  5.829     3.714     -       -       2.114     25.530     3.366     198     6.478     15.114     374     31.359    

2045  5.829     3.714     -       -       2.114     28.449     3.366     208     7.078     17.422     374     34.278    

2046  4.428     3.341     -       -       1.087     31.950     3.366     219     7.778     20.163     424     36.378    

2047  4.017     2.929     -       -       1.087     36.005     3.366     230     8.586     23.398     424     40.021    

2048  2.528     2.528     -       -       -       40.784     3.366     241     9.515     27.187     474     43.312    
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2049  2.528     2.528     -       -       -       46.259     3.366     253     10.575     31.591     474     48.787    

2050  2.528     2.528     -       -       -       52.602     3.366     266     11.777     36.669     524     55.130    

 

Taula 4.41: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica en el període 2020-2050 

(GWh) – Escenari 3: 60 anys (ICAEN 2018d).  
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2020  38.435     7.401     5.231     628     25.175     9.245     5.351     491     2.918     400     85     47.680    

2021  37.953     6.919     5.231     628     25.175     10.149     5.351     491     3.456     766     85     48.103    

2022  37.258     6.224     5.231     628     25.175     11.076     5.351     491     3.999     1.150     85     48.334    

2023  36.546     5.512     5.231     628     25.175     12.022     5.351     491     4.543     1.552     85     48.568    

2024  35.858     4.824     5.231     628     25.175     12.986     5.351     491     5.087     1.971     85     48.844    

2025  35.206     4.173     5.231     628     25.175     13.967     5.351     491     5.631     2.408     85     49.173    

2026  34.601     3.567     5.231     628     25.175     14.962     5.351     491     6.173     2.862     85     49.563    

2027  34.078     3.044     5.231     628     25.175     15.970     5.351     491     6.711     3.333     85     50.048    

2028  33.603     2.569     5.231     628     25.175     16.991     5.351     491     7.245     3.819     85     50.593    

2029  33.171     2.137     5.231     628     25.175     18.023     5.351     491     7.773     4.322     85     51.194    

2030  32.786     1.752     5.231     628     25.175     19.079     5.351     491     8.309     4.843     85     51.866    

2031  32.754     3.342     3.923     314     25.175     20.105     5.351     447     8.852     5.370     85     52.860    

2032  32.674     4.727     2.616     157     25.175     21.345     5.351     444     9.400     5.890     260     54.019    

2033  32.865     6.383     1.308     -       25.175     22.416     5.351     445     9.950     6.410     260     55.281    

2034  33.058     7.883     -       -       25.175     23.737     5.351     487     10.507     6.958     435     56.796    

2035  33.545     8.371     -       -       25.175     24.982     5.351     533     11.086     7.578     435     58.528    

2036  33.866     8.691     -       -       25.175     26.548     5.351     583     11.688     8.316     610     60.414    

2037  34.405     9.230     -       -       25.175     28.116     5.351     639     12.315     9.200     610     62.521    

2038  34.673     9.499     -       -       25.175     30.067     5.351     687     12.979     10.265     785     64.741    

2039  33.951     8.777     -       -       25.175     33.155     6.376     748     13.701     11.544     785     67.106    

2040  33.929     8.754     -       -       25.175     35.742     6.376     816     14.516     13.074     960     69.671    

2041  34.110     8.936     -       -       25.175     38.511     6.376     857     15.451     14.868     960     72.621    

2042  34.081     8.906     -       -       25.175     41.871     6.376     900     16.522     16.938     1.135     75.952    
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2043  33.829     8.654     -       -       25.175     45.527     6.376     945     17.746     19.325     1.135     79.356    

2044  31.696     8.751     -       -       22.945     50.936     7.401     992     19.135     22.098     1.310     82.632    

2045  29.689     12.775     -       -       16.915     55.797     7.401     1.042     20.694     25.351     1.310     85.487    

2046  26.154     11.458     -       -       14.696     61.758     7.401     1.094     22.608     29.171     1.485     87.912    

2047  21.609     12.912     -       -       8.697     68.493     7.401     1.148     24.838     33.620     1.485     90.102    

2048  15.807     11.233     -       -       4.575     76.240     7.401     1.206     27.335     38.638     1.660     92.047    

2049  9.205     9.205     -       -       -       84.545     7.401     1.266     30.100     44.119     1.660     93.750    

2050  -       -       -       -       -       95.209     7.401     1.329     33.858     50.786     1.835     95.209    

 

 

Figura 4.46: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta instal·lada en el període 2020-2050 

(Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 
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Figura 4.47: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica (GWh) en el període 

2020-2050 (Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 

 

Figura 4.48: Previsió de l’evolució de la potència elèctrica bruta en el període 2020-2050 – Escenari 3, 

tecnologies no renovables desglossades (Elaboració pròpia a partir de dades d’ICAEN 2018d). 
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Figura 4.49: Previsió de l’evolució de la producció bruta d’energia elèctrica (GWh) en el període 

2020-2050 – Escenari 3, tecnologies no renovables desglossades (Elaboració pròpia a partir de dades 

d’ICAEN 2018d). 

4.4.2 Anàlisi tècnica 

Aquest apartat es focalitza en l’anàlisi tècnica considerant que les tres centrals nuclears 

operatives a Catalunya tanquen als 60 anys de vida. L’anàlisi té en compte tant valoracions 

de 󠅺costos 󠅺econòmics 󠅺de 󠅺substitució 󠅺de 󠅺la 󠅺generació 󠅺d’energia, 󠅺com 󠅺l’increment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺

gas natural, 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺de 󠅺les centrals, i la 󠅺gestió 󠅺dels 󠅺residus 󠅺radioactius 󠅺d’alta 󠅺

activitat generats durant l’operació de les centrals.  

4.4.2.1 Viabilitat tècnica de l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears 

catalanes fins als 50 anys, de manera compatible amb una forta introducció de 

les energies renovables en el mix de generació d’energia elèctrica 

L’anàlisi 󠅺de 󠅺la 󠅺viabilitat 󠅺tècnica 󠅺de 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺en 󠅺les 󠅺

condicions 󠅺establertes 󠅺per 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺en 󠅺què 󠅺l’operació 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears coexistirà 

amb una forta penetració de les energies renovables no despatxables en el mix de generació 

d’energia 󠅺, 󠅺és 󠅺extrapolable 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺3. 󠅺Com 󠅺s’esmenta 󠅺en 󠅺els 󠅺escenaris 󠅺anteriors, 󠅺cal 󠅺tenir 󠅺

en compte diversos factors: 

a) L’allargament 󠅺del 󠅺període de servei de les centrals, fins als 60 anys; 

b) La viabilitat tècnica de les plantes nuclears per efectuar seguiment de càrrega; 

c) La capacitat d’emmagatzematge 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺a 󠅺nivell 󠅺de 󠅺generació 󠅺i 󠅺d’intercanvi 󠅺

amb les xarxes ibèrica i francesa; 

d) La possibilitat 󠅺de 󠅺gestionar 󠅺la 󠅺demanda 󠅺(no 󠅺només 󠅺la 󠅺generació) 󠅺d’energia 󠅺elèctrica; i 
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e) La 󠅺factibilitat 󠅺de 󠅺la 󠅺situació 󠅺final 󠅺prevista 󠅺per 󠅺l’escenari, 󠅺100% 󠅺renovable. 

Pel que fa al punt a), a desembre de 2017 operaven al món 87 plantes amb més de 40 anys 

de servei, 󠅺 24 󠅺 d’elles 󠅺 amb 󠅺més 󠅺 de 󠅺 45 󠅺 anys 󠅺 (IAEA 󠅺 2018a). 󠅺 Tapia 󠅺 i 󠅺Cortès (2017) recullen 

l'extensa 󠅺 experiència 󠅺 acumulada 󠅺 en 󠅺 l’extensió 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 llicències 󠅺 d’explotació 󠅺 a 󠅺 períodes 󠅺

superiors als 40 anys. En concret, a Estats Units hi ha 81 centrals nuclears que tenen llicències 

concedides per operar fins a 60 anys (NRC 2018) (veure també la secció 4.4.2.4 sobre 

seguretat 󠅺de 󠅺l’operació 󠅺i 󠅺la 󠅺correcta 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment de les centrals nuclears catalanes). 

Respecte del punt b), la manera com l’escenari 󠅺mateix 󠅺ha 󠅺estat 󠅺definit 󠅺(consultar secció 4.4.1), 

sembla descartar el seguiment de càrrega per part de les centrals nuclear (els factors de 

càrrega del conjunt de les tres centrals no varien al llarg de la projecció). La secció 4.4.2.3 

presenta una discussió més detallada sobre aquest aspecte.  

Respecte del punt c), 󠅺el 󠅺Pla 󠅺de 󠅺 l’Energia 󠅺 i 󠅺Canvi 󠅺Climàtic 󠅺de 󠅺Catalunya 󠅺2012-2020 (ICAEN 

2012) 󠅺plantejava 󠅺l’augment 󠅺significatiu 󠅺de 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺d'emmagatzematge del sistema elèctric 

“(fonamentalment 󠅺 amb 󠅺 centrals 󠅺 hidràuliques 󠅺 reversibles 󠅺 de 󠅺 bombament)” i la capacitat 

d’intercanvi 󠅺del sistema europeu (és a dir, amb la xarxa francesa, ja que les connexions amb 

la xarxa ibèrica són prou robustes). Malgrat aquesta voluntat expressada, no hi ha més 

informació 󠅺sobre 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺de 󠅺bombeig 󠅺que 󠅺es 󠅺preveu 󠅺instal·lar 󠅺a 󠅺Catalunya. 󠅺L’augment 󠅺de 󠅺

potència 󠅺 de 󠅺 Moralets 󠅺 (Aragó) 󠅺 i 󠅺 l’adaptació 󠅺 a 󠅺 bombeig 󠅺 d’altres 󠅺 plantes 󠅺 podria 󠅺 contribuir 󠅺 a 󠅺

quadrar el balanç de demanda i generació; però ara per ara només hi ha disponibles els prop 

de 450 MW de Estany Gento-Sallent, a la Torre de Cabdella. Pel que fa a les interconnexions, 

l’entrada 󠅺 en 󠅺 funcionament 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 connexió 󠅺 dels 󠅺 Pirineus 󠅺 (Sta. 󠅺 Llogaia 󠅺 d’Àlguema-Baixàs), 

proporciona una capacitat 󠅺 d’intercanvi 󠅺 de 󠅺 1,4 GW amb la xarxa francesa. La capacitat 

d’intercanvi 󠅺amb 󠅺la 󠅺xarxa 󠅺ibèrica 󠅺és 󠅺prou 󠅺gran. 󠅺 

La 󠅺possibilitat 󠅺d’adaptar 󠅺la 󠅺demanda 󠅺a 󠅺l’oferta, 󠅺punt 󠅺d), mitjançant acumulació distribuïda en 

bateries 󠅺i 󠅺adopció 󠅺d’estratègies 󠅺de 󠅺xarxa 󠅺intel·ligent seran clau en la gestió de la xarxa, sobre 

tot 󠅺al 󠅺final 󠅺del 󠅺període 󠅺de 󠅺projecció 󠅺contemplat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3. 󠅺 

Finalment, punt e), hi ha el dubte que un sistema elèctric purament renovable sigui viable. En 

aquest 󠅺aspecte, 󠅺i 󠅺com 󠅺ja 󠅺s’ha 󠅺comentat 󠅺en la secció 4.3.2.1, es suggereix consultar l’anàlisi 󠅺

de Heard et al. (2017), en els quals els autors revisen els estudis que proposen sistemes 

elèctrics 100 % renovables i conclouen que en cap cas aporten proves suficients que els 

sistemes proposats siguin realitzables. En el cas català, el fet de ser un sistema perfectament 

imbricat en el sistema elèctric espanyol pot facilitar la transició cap a un sistema 100 % 

renovable a expenses d’augmentar considerablement el 󠅺bescanvi 󠅺d’energia 󠅺amb 󠅺el 󠅺sistema 󠅺

ibèric.  
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4.4.2.2 Increment del consum de gas natural al incrementar-se el grau d’utilització dels 

cicles combinats existents 

En 󠅺aquesta 󠅺secció 󠅺es 󠅺valora 󠅺el 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3, 󠅺posant 󠅺especial 󠅺esment 󠅺

en els anys en què té lloc la progressiva apagada nuclear. L’increment 󠅺 d’ús 󠅺 de 󠅺 cicles 󠅺

combinats 󠅺entre 󠅺2043 󠅺i 󠅺2049 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺segueix 󠅺una 󠅺evolució 󠅺força 󠅺diferent a la que té 

lloc 󠅺entre 󠅺2023 󠅺i 󠅺2029 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1, i 󠅺entre 󠅺2033 󠅺i 󠅺2039 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2. 󠅺De 󠅺tota 󠅺manera, es 

procedirà, 󠅺en 󠅺aquest 󠅺cas, 󠅺de 󠅺manera 󠅺semblant 󠅺a 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺fet 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺dels 󠅺Escenaris 󠅺2 󠅺i 󠅺3 󠅺

(veure seccions 4.2.2.2 i 4.3.2.2).  

Per 󠅺quantificar 󠅺l’augment 󠅺del 󠅺consum de gas degut a la disminució de generació nuclear en 

un període en el qual no només disminueix la generació nuclear sinó que també augmenta la 

demanda 󠅺d’energia 󠅺elèctrica, 󠅺cal 󠅺fer 󠅺alguna 󠅺assumpció. 󠅺En 󠅺aquest 󠅺cas 󠅺es 󠅺considera 󠅺que 󠅺tota 󠅺

la nova potència renovable 󠅺s’hagués 󠅺instal·lat 󠅺independentment 󠅺de 󠅺l’apagament 󠅺nuclear. 󠅺Així 󠅺

doncs, es pot considerar que el buit nuclear es cobreix principalment amb cicles combinats 

(fins allà on sigui possible) i es tanca el balanç preferentment amb la nova energia eòlica i 

finalment amb la nova solar, si és necessari.  

Donat 󠅺 que 󠅺 la 󠅺 nova 󠅺 potència 󠅺 hidràulica, 󠅺 solar 󠅺 termoelèctrica 󠅺 i 󠅺 la 󠅺 d’altres 󠅺 renovables 󠅺 té 󠅺 la 󠅺

mateixa 󠅺variació 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺que 󠅺en 󠅺els 󠅺Escenaris 󠅺1 󠅺i 󠅺3 󠅺(veure les seccions 4.2.1, 4.3.1 i 

4.4.1), 󠅺s’assumeix 󠅺que 󠅺només 󠅺la 󠅺nova 󠅺potència 󠅺eòlica 󠅺i 󠅺solar 󠅺fotovoltaica 󠅺tenen 󠅺com 󠅺a 󠅺funció 󠅺

la 󠅺 cobertura 󠅺 de 󠅺 l’apagada 󠅺 nuclear 󠅺 i 󠅺 que 󠅺 la 󠅺 resta 󠅺 de 󠅺 renovables 󠅺 s’hagués 󠅺 instal·lat 󠅺

independentment de l’apagada 󠅺nuclear. 

La Taula 4.42 mostra, 󠅺 per 󠅺 al 󠅺 període 󠅺 en 󠅺 què 󠅺 té 󠅺 lloc 󠅺 l’apagada 󠅺 nuclear, 󠅺 la 󠅺 variació 󠅺 de 󠅺 la 

generació 󠅺elèctrica 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l'any 󠅺anterior 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺per 󠅺a 󠅺les 󠅺diferents 󠅺tecnologies 󠅺de 󠅺

generació. Les 󠅺 dades 󠅺 de 󠅺 partida 󠅺 s’obtenen 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 projecció 󠅺 del 󠅺mix 󠅺 de 󠅺 generació 󠅺 elèctrica 󠅺

contemplat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺definit 󠅺per 󠅺ICAEN (2018d) a la Taula 4.41. La Taula 4.43 mostra la 

contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear. La 

informació 󠅺d’aquestes 󠅺taula 󠅺es 󠅺representa 󠅺gràficament 󠅺en 󠅺la 󠅺Figura 4.50. 

Taula 4.42: Previsió de l’evolució de la generació elèctrica en l’Escenari 3, expressada com a variació 

(GWh) respecte de l'any anterior per a les diferents tecnologies.  

  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

  2044 2045 2046 2047 2048 2049 2049vs2043 

Total  3.276 2.855 2.425 2.190 1.945 1.703 14.395 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 97 4.024 -1.317 1.454 -1.680 -2.027 551 

Fotovoltaica 2.773 3.253 3.820 4.450 5.018 5.481 24.794 

Eòlica 1.389 1.559 1.914 2.230 2.497 2.764 12.353 
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  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

Solar 
termoelèctrica 

175 0 175 0 175 0 525 

Hidràulica 1.025 0 0 0 0 0 1.025 

Altres renovables 47 50 52 55 57 60 321 

 

Taula 4.43: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 3 (GWh), segons la hipòtesi de que el buit es cobreix prioritàriament amb cicles combinats. 

  Increment sobre any anterior (GWh) Total (GWh) 

  2044 2045 2046 2047 2048 2049 2049vs2043 

Nuclear -2.230 -6.030 -2.219 -5.999 -4.122 -4.575 -25.175 

Cicles combinats 2.230 6.030 2.219 2.433 -1.680 -2.027 9.205 

Fotovoltaica 0 0 0 1.335 3.305 3.838 8.478 

Eòlica 0 0 0 2.230 2.497 2.764 7.492 

 

 

Figura 4.50: Contribució de les diferents tecnologies de generació a la cobertura del buit nuclear en 

l’Escenari 3 segons la hipòtesi de que el buit es cobreix prioritàriament amb cicles combinats. 

L’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺motivat 󠅺per 󠅺 l’apagada 󠅺nuclear 󠅺es 󠅺calcula 󠅺a 󠅺partir 󠅺de 󠅺

l’augment 󠅺de l’ús 󠅺dels 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺per 󠅺cobrir el buit nuclear. La Figura 4.51 mostra la 

generació 󠅺amb 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3, 󠅺juntament 󠅺amb 󠅺la 󠅺part 󠅺d’aquesta 󠅺generació 

que 󠅺s’atribueix 󠅺a 󠅺l’apagada 󠅺nuclear. Pel que fa al rendiment de les plantes de cicle combinat, 

es considera una eficiència del 50 % respecte del poder calorífic superior (PCS), que es 

tradueix aproximadament en una eficiència del 55 % respecte al poder calorífic inferior (veure 

una discussió detallada sobre aquest aspecte a la secció 4.2.2.2.) 
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Figura 4.51: Contribució anual de les centrals de cicle combinat (CCC) a la cobertura del buit nuclear 

en l’Escenari 3 en comparació amb tota la generació elèctrica de les CCC. 

La Figura 4.52 recull la variació del consum anual de gas natural associada a la progressiva 

retirada de la generació nuclear, considerant que el buit nuclear es cobreix prioritàriament amb 

cicles 󠅺combinats 󠅺(fins 󠅺allà 󠅺on 󠅺és 󠅺possible); 󠅺en 󠅺aquest 󠅺cas 󠅺l’augment 󠅺del 󠅺consum 󠅺de 󠅺gas 󠅺degut 󠅺

a 󠅺 l’apagada 󠅺nuclear 󠅺es 󠅺situa 󠅺en 󠅺25,8 󠅺TWh 󠅺anuals 󠅺en 󠅺el 󠅺 seu 󠅺punt 󠅺més 󠅺alt, 󠅺 l’any 󠅺2047 󠅺 (que 󠅺

coincideix amb el consum total de les centrals de cicle combinat en aquest moment). 

 

Figura 4.52: Consums estimats anuals de gas natural en plantes de cicle combinat degut a l’apagada 

nuclear (es considera que el buit nuclear es cobreix prioritàriament amb cicles combinats), en 

comparació amb el consum estimat total de les CCC per a l’Escenari 3. 
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4.4.2.3 Capacitat de regulació de les centrals nuclears per tal de fer-les compatibles 

amb una introducció massiva d’energies renovables en el mix de generació 

d’energia elèctrica 

És possible operar les plantes nuclears en mode flexible (hi ha experiència operativa a França 

i Alemanya), i la IAEA ha dedicat recentment un informe tècnic, el NP-T-3.33, a l’operació de 

plantes nuclears en mode flexible (IAEA 2018). Però més enllà dels casos francès i alemany 

no 󠅺hi 󠅺ha 󠅺massa 󠅺experiència 󠅺operativa 󠅺en 󠅺aquest 󠅺mode 󠅺d’operació, 󠅺almenys 󠅺no 󠅺amb 󠅺el 󠅺grau 󠅺

d’exigència 󠅺que 󠅺poden 󠅺presentar 󠅺escenaris 󠅺amb 󠅺una 󠅺altíssima 󠅺penetració 󠅺de 󠅺renovables. 󠅺De 󠅺

fet, ni tan sols en els casos alemany i francès les nuclears han estat sotmeses a les 

sol·licitacions de modulació de càrrega que comportaria un escenari purament nuclear més 

renovable. En aquest aspecte, es suggereix consultar la posició crítica de Morris (2018a) i 

Morris (2018b). Sobre aquesta qüestió, consultar també la secció 4.3.2.1. 

Sigui com sigui, l’energia 󠅺nuclear 󠅺coexisteix 󠅺amb 󠅺els 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺al 󠅺llarg 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺3, 

i la xarxa elèctrica catalana és part de la xarxa ibèrica i està connectada amb la xarxa ibèrica. 

Per tant, els requeriments de regulació de càrrega no haurien de ser massa restrictius per a 

les 󠅺centrals 󠅺nuclears, 󠅺ni 󠅺tan 󠅺sols 󠅺en 󠅺els 󠅺anys 󠅺finals 󠅺de 󠅺l’escenari. 󠅺Amb 󠅺tot, 󠅺una anàlisi acurada 

i rigorosa de la demanda de seguiment de càrrega de les centrals nuclears catalanes a partir 

de 󠅺l’any 󠅺2030, 󠅺quan 󠅺la 󠅺penetració 󠅺renovable 󠅺comença 󠅺a 󠅺ser 󠅺notable, 󠅺requeriria 󠅺 la 󠅺simulació 󠅺

dinàmica del comportament del sistema elèctric, una anàlisi que exigeix una descripció de 

l’escenari 󠅺molt 󠅺més 󠅺exhaustiva 󠅺que 󠅺el 󠅺nivell 󠅺de 󠅺detall 󠅺amb 󠅺què 󠅺està 󠅺descrit 󠅺l’Escenari 󠅺3. 

4.4.2.4 Mesures tècniques que seria necessari implantar per tal de garantir la seguretat 

de l’operació i la corre ta gestió de l’envelliment sota la hipòtesi d’un 

allargament de la vida útil de les central nuclears catalanes fins als 60 anys 

Ja s’ha 󠅺esmentat 󠅺a 󠅺la 󠅺secció 4.3.2.3. que 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺a 󠅺les 󠅺centrals 󠅺catalanes 󠅺no 󠅺

té com a estratègia efectuar una gran despesa concentrada en el temps per millorar les 

condicions de funcionament de les plantes nuclears, sinó en invertir anualment una quantitat 

que, 󠅺aproximadament, 󠅺estaria 󠅺entre 󠅺30 󠅺M€ 󠅺i 󠅺40 M€ 󠅺per 󠅺reactor 󠅺per 󠅺tal 󠅺d’efectuar 󠅺tot 󠅺tipus 󠅺de 󠅺

millores a la central. Tapia i Cortès (2017) esmenten una despesa en inversions per al conjunt 

dels tres reactors que es situa entre els 115 󠅺M€ 󠅺 i els 130 M€. 󠅺Aquestes 󠅺 inversions 󠅺anuals 󠅺

permeten mantenir les plantes en condicions de poder seguir operant de manera segura 

durant 󠅺molt 󠅺temps, 󠅺arribant 󠅺als 󠅺60 󠅺anys 󠅺d’operació. 

4.4.2.5 Gestió dels residus radioactius 

El procediment seguit 󠅺per 󠅺a 󠅺l’estimació 󠅺dels 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat 󠅺generats 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺que 󠅺les 󠅺

centrals catalanes allarguessin la seva operació fins als 60 anys de vida és el mateix que en 

el cas dels Escenaris 1 i 2 (veure detalls en la secció 4.2.2.4). 
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Si 󠅺s’aprovés 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺catalanes 󠅺fins 󠅺als 󠅺60 󠅺anys 󠅺de 󠅺vida, 󠅺aquestes 󠅺

acabarien la seva operació als anys 2044, 2046 i 2048 per a Ascó I, Ascó II i Vandellós II, 

respectivament. Així doncs, el nombre de cicles de càrrega i descàrrega, i per tant la generació 

d’elements 󠅺 de 󠅺 combustible 󠅺 gastat, es 󠅺 veuria 󠅺 incrementat 󠅺 d’una 󠅺 forma 󠅺 molt 󠅺 significativa 󠅺

respecte l’aturada 󠅺als 󠅺40 󠅺anys 󠅺de 󠅺vida 󠅺(veure 󠅺Taula 4.44 i Taula 4.45). El total de combustible 

a gestionar pel conjunt de les tres centrals operant fins als 60 anys de vida seria de 3.863 

ECG, 󠅺 el 󠅺 qual 󠅺 representa 󠅺 un 󠅺 augment 󠅺 de 󠅺 generació 󠅺 d’aquest 󠅺 tipus 󠅺 de 󠅺 residus 󠅺

d’aproximadament 󠅺el 󠅺160 % 󠅺respecte 󠅺l’Escenari 󠅺1. 

Taula 4.44: Any de cessament de les centrals nuclears catalanes, els cicles de combustibles estimats 

des de finals de 2017 fins el tancament, i elements de combustible gastat generats durant aquest 

període (Escenari 3: Tancament als 60 anys). 

 
Any 

cessament 
operació 

Cicles ECG1 

Ascó I 2.044 16 1.181 

Ascó II 2.046 18 1.309 

Vandellós II 2.048 19 1.373 

1 El càlcul inclou la descàrrega final del nucli sencer 

Igual que en els escenaris anteriors, les opcions de gestió del combustible i la necessitat 

d’ampliació o creació de l’ATI 󠅺s’estima 󠅺seguint 󠅺la 󠅺mateixa 󠅺metodologia 󠅺i 󠅺establint 󠅺els 󠅺mateixos 󠅺

sub-escenaris, breument presentats a continuació:  

• Junt_ATI: 󠅺Gestió 󠅺conjunta 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós II 

sense possibilitat 󠅺d’enviar-los a l’ATC. 

• Junt_ATC: 󠅺 Gestió 󠅺 conjunta 󠅺 del 󠅺 combustible 󠅺 generat 󠅺 en 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 d’Ascó 󠅺 i 󠅺

Vandellós II i enviament del combustible a l’ATC en el moment de desmantellar les 

piscines. 

• Separat_ATI: Gestió del combustible generat en les centrals 󠅺d’Ascó 󠅺(reactors 󠅺I 󠅺 i 󠅺II) 󠅺 i 󠅺

Vandellós II 󠅺per 󠅺separat 󠅺i 󠅺sense 󠅺possibilitat 󠅺d’enviar-los a l’ATC. 

• Separat_ATC: 󠅺Gestió 󠅺del 󠅺combustible 󠅺generat 󠅺en 󠅺les 󠅺centrals 󠅺d’Ascó 󠅺(reactors 󠅺I 󠅺i 󠅺II) 󠅺i 󠅺

Vandellós II per separat. Enviament del combustible a l’ATC en el moment de 

desmantellar les piscines. 

Tal 󠅺i 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺comentat 󠅺en 󠅺la 󠅺secció 󠅺4.2.2.4, 󠅺l’escenari 󠅺en 󠅺el 󠅺que 󠅺es 󠅺gestiona 󠅺conjuntament 󠅺el 󠅺

combustible 󠅺central 󠅺de 󠅺totes 󠅺les 󠅺centrals 󠅺s’utilitza 󠅺a 󠅺mode 󠅺comparatiu, 󠅺però 󠅺no 󠅺es 󠅺considera 󠅺

un escenari real degut a les barreres tècniques, legals i econòmiques relacionades amb el 

transport 󠅺d’aquest 󠅺material 󠅺d’una 󠅺central 󠅺a 󠅺l’altra. 
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Els 󠅺 resultats 󠅺 d’aquesta 󠅺 anàlisi 󠅺 es 󠅺 mostren 󠅺 en 󠅺 la 󠅺 Taula 4.45. Tal 󠅺 i 󠅺 com 󠅺 s’havia 󠅺 observat 󠅺

anteriorment, si es decideix allargar la vida de les centrals fins als 60 anys de vida cal tenir 

present 󠅺que 󠅺serà 󠅺necessària 󠅺l’ampliació 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺la 󠅺molt 󠅺probable 󠅺creació 󠅺d’un 󠅺ATI 󠅺a 󠅺

Vandellós, segons l’opció de gestió escollida.  

En aquest cas, independentment de si es gestiona el combustible per separat o junt entre les 

centrals 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺Vandellós, 󠅺la 󠅺quantitat 󠅺de 󠅺combustible 󠅺que 󠅺cal 󠅺gestionar 󠅺i 󠅺tenint 󠅺en 󠅺compte 󠅺

les 󠅺capacitats 󠅺d’emmagatzematge 󠅺actual, 󠅺implicaria 󠅺la 󠅺necessitat 󠅺d’incrementar 󠅺el 󠅺número 󠅺de 

contenidors en ATIs a 76 󠅺(45 󠅺procedents 󠅺de 󠅺les 󠅺unitats 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺31 󠅺de 󠅺Vandellós). 󠅺Aquesta 󠅺

estimació 󠅺indica 󠅺que 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺hauria 󠅺de 󠅺quasi 󠅺triplicar 󠅺la 󠅺seva 󠅺capacitat 󠅺actual 󠅺per 󠅺poder 󠅺

satisfer la demanda de les seves pròpies unitats durant la fase operacional. En el cas més 

factible, que és optar per una gestió separada, Vandellós hauria de construir un ATI similar al 

que actualment existeix a Vandellós.  

Taula 4.45: Sub-escenaris de gestió del combustible gastat durant la fase operacional i de 

desmantellament, i la necessitat d’ampliació o construcció de magatzem/s temporal/s individualitzat/s 

en cada central (Escenari 3: Tancament als 60 anys). 

Sub-escenari Reactors 

Estat 2017 
– Espai 

disponible 
Fase operacional Fase desmantellament 

Piscines 
(ECG) 

ECG a 
gestionar 

(ECG) 

Ampliació/ 
creació ATI  

(nº 
contenidors) 

ATC 
disponible 

Ampliació 
ATI (nº 

contenidors) 

Junt_ATI AI, AII, VII 1.436 3.863 Si (76) No Si (139) 

Junt_ATC AI, AII, VII 1.436 3.863 Si (76) Si No 

Separat_ATI 
AI, AII 1.054 2.490 Si (45) No Si (89) 

VII 382 1.373 Si (31) No Si (50) 

Separat_ATC 
AI, AII 1.054 2.490 Si (45) Si No 

VII 382 1.373 Si (31) Si No 

1 AI: Ascó I, AII: Ascó II, VII: Vandellós II 

2 N/A: No existeix ATI a la central de Vandellós II 

Tal 󠅺i 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺explicat 󠅺anteriorment, 󠅺durant 󠅺la 󠅺fase 󠅺de 󠅺desmantellament 󠅺serà 󠅺necessari 󠅺retirar 󠅺

els elements combustibles de les piscines de les tres centrals i emmagatzemar aquests 

combustibles 󠅺en 󠅺ATI 󠅺o 󠅺ATC. 󠅺Les 󠅺quantitats 󠅺a 󠅺gestionar 󠅺i 󠅺l’envergadura dels ATI en cas de ser 

necessària la seva construcció i/o ampliació són les mateixes que les descrites en els 

escenaris anteriors.  
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4.4.3 Anàlisi econòmica 

En 󠅺aquest 󠅺apartat 󠅺s’analitzarà, 󠅺per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺3, els 󠅺costos 󠅺lligats 󠅺a 󠅺l’operació 󠅺i 󠅺manteniment 󠅺

de les centrals nuclears durant els anys de vida previstos; les inversions per a la correcta 

gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺i 󠅺operació 󠅺a 󠅺llarg 󠅺termini 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears; la fiscalitat estatal i 

autonòmica associada a la generació nuclears; els costos de la gestió dels residus radioactius; 

els 󠅺costos 󠅺del 󠅺desmantellament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears; 󠅺el 󠅺cost 󠅺total 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺

elèctrica 󠅺d’origen 󠅺nuclear, 󠅺i 󠅺noves 󠅺propostes 󠅺de 󠅺retribució 󠅺econòmica 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears. 󠅺 

4.4.3.1 Costos lligats directament a la vida operativa i tancament de els centrals 

nuclears catalanes 

No 󠅺 s’esperen 󠅺 canvis 󠅺 significatius 󠅺 pel 󠅺 que 󠅺 fa 󠅺 als 󠅺 costos 󠅺 d’operació 󠅺 i 󠅺manteniment 󠅺 ni 󠅺 a 󠅺 les 󠅺

inversions anuals a efectuar a les centrals en 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺2. 󠅺 Així doncs, 

es poden estimar 󠅺els 󠅺costos 󠅺totals 󠅺de 󠅺les 󠅺inversions 󠅺per 󠅺a 󠅺la 󠅺correcta 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺

de les centrals nuclears a 60 anys de vida (Escenari 3), comptant 󠅺amb 󠅺40 󠅺M€ 󠅺anuals 󠅺per 󠅺

reactor. 󠅺Cal 󠅺tenir 󠅺en 󠅺compte, 󠅺però, 󠅺les 󠅺elevades 󠅺incerteses 󠅺que 󠅺es 󠅺presenten 󠅺en 󠅺l’operació. 󠅺Si 󠅺

l’explotador 󠅺de 󠅺la 󠅺central 󠅺preveu 󠅺no 󠅺continuar 󠅺l’operació, algunes de les inversions no tenen 

sentit 󠅺 en 󠅺 els 󠅺 últims 󠅺 anys 󠅺 d’operació. Malgrat 󠅺 aquesta 󠅺 incertesa, 󠅺 s’ha 󠅺 efectuat 󠅺 el 󠅺 càlcul 󠅺

estimatiu, que dóna com a resultat 3.120 󠅺M€ 󠅺fins 󠅺al 󠅺cessament 󠅺d’explotació 󠅺de 󠅺la darrera de 

les tres centrals, Vandellòs II, l’any 󠅺2048. 󠅺El 󠅺càlcul 󠅺es 󠅺basa 󠅺en 󠅺posposar 󠅺10 󠅺anys 󠅺l’estructura 󠅺

de costos de la taula de la secció 4.3.3.2, tenint en compte que en els anys anteriors les 

inversions 󠅺aproximades 󠅺seran 󠅺de 󠅺120 󠅺M€ 󠅺anuals 󠅺per 󠅺al 󠅺 conjunt 󠅺dels 󠅺 tres 󠅺 reactors, 󠅺com es 

recull a la Figura 4.53. 

 

Figura 4.53: Despesa anual estimada (euros) en les inversions necessàries per a la correcta gestió de 

l’envelliment de les centrals nuclears en l’Escenari 3. 

La despesa total en inversions seria de 3.468 󠅺M€ 󠅺per a l’Escenari 3 de llarga durada de la 

producció nuclear. 
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4.4.3.2 Costos lligats a l’operació i manteniment de les centrals nuclears durant els 

anys de vida previstos 

Tapia i Cortès (2017) valoren en aproximadament 41 €/MWh 󠅺els 󠅺costos 󠅺d’explotació. 󠅺No 󠅺es 

repetirà aquí el detall del desglossament, que es pot trobar a la Taula 6.8 de 󠅺 l’esmentada 󠅺

referència. 

S’utilitza aquí l’estimació 󠅺dels 󠅺costos 󠅺lligats 󠅺a 󠅺l’explotació, incloent el fons per al finançament 

del Pla General de Residus Radioactius i altres impostos especials, però excloent les 

inversions, les quals seran tractades en la següent secció. A partir de les dades de la Taula 

4.4 (secció 4.1.3.1) 󠅺s’estima 󠅺aquest 󠅺cost 󠅺en 󠅺32,08 󠅺€/MWh. Aquests costos ja han estat utilitzats 

per als Escenaris 1 i 2. 

L’Escenari 󠅺3 representa una demora de 10 anys respecte de la seqüència recollida a la secció 

4.2.3.2 (Escenari 2). Segons es veu a la Figura 4.54, el cost total en aquest cas serà 

d’aproximadament 󠅺 21.600 󠅺 M€. 󠅺 Aquestes 󠅺 xifres 󠅺 no 󠅺 inclouen 󠅺 la 󠅺 inversió 󠅺 necessària 󠅺 per 󠅺 a 󠅺

l’ampliació 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺ni 󠅺la 󠅺construcció 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺de 󠅺Vandellòs 󠅺II. 

 

Figura 4.54: Costos anuals lligats a l’operació i manteniment per al conjunt dels tres reactors en 

l’Escenari 3. 

En 󠅺l’Escenari 󠅺3, 󠅺la 󠅺incertesa 󠅺en 󠅺l’evolució 󠅺dels 󠅺costos 󠅺augmenta 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺2. 󠅺En 󠅺

aquest cas és possible que la taxa actual destinada al Fons de Finançament del PGRR pugui 

rebaixar-se, especialment cap al final del període de projecció, ja que la recaptació per fer 

front a les despeses de desmantellament i de gestió dels residus podria estar coberta. Amb 

tot, hi ha una gran incògnita sobre els plans del futur ATC i les estratègies d’emmagatzematge 

temporal 󠅺a 󠅺les 󠅺pròpies 󠅺centrals 󠅺(ATI 󠅺d’abast 󠅺temporal 󠅺o 󠅺total). 
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Així mateix, en 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺no es preveuen variacions significatives del preu de l’urani a curt 

ni a mitjà termini. La posta en marxa de noves centrals a nivell mundial augmentarà la 

demanda 󠅺d’urani 󠅺però 󠅺no 󠅺més enllà de les capacitats de producció actuals (consultar secció 

4.2.3.2). En aquest sentit, és rellevant mencionar que actualment s’està 󠅺reduint 󠅺la 󠅺producció 

nuclear a Kazakhstan, Níger i Canadà (ESA 󠅺2018). 󠅺A 󠅺més, 󠅺l’excés 󠅺de 󠅺capacitat 󠅺d’enriquiment 󠅺

isotòpic de ROSATOM (l’empresa 󠅺estatal 󠅺russa 󠅺dedicada 󠅺a 󠅺l’energia 󠅺nuclear) s’està 󠅺utilitzant 󠅺

actualment per fer un enriquiment 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 cues 󠅺 (reconvertint 󠅺 urani 󠅺 empobrit 󠅺 en 󠅺 urani 󠅺 d’una 󠅺

concentració 󠅺en 󠅺l’isòtop 󠅺físsil 󠅺comparable 󠅺a 󠅺l’urani 󠅺natural), 󠅺i 󠅺aquesta 󠅺situació 󠅺es 󠅺pot 󠅺perllongar 󠅺

fins a l’any 󠅺2035 (Meade i Supko, 2015). Més enllà del 2035, però, l’evolució 󠅺dels 󠅺preus 󠅺de 󠅺

l’urani són una incògnita. També resulten una 󠅺incògnita 󠅺els 󠅺preus 󠅺de 󠅺l’enriquiment 󠅺isotòpic 󠅺i 󠅺

dels serveis de conversió (U3O8 a UF6) cap a finals de 󠅺 l’escenari 󠅺 (pel 󠅺que 󠅺 fa 󠅺a 󠅺 la 󠅺primera 󠅺

dècada i mitja, veure les seccions 4.2.3.2 i 4.2.3.3).  

Cal tenir presents dues idees. Primera, que la complexitat del cicle del combustible nuclear fa 

que 󠅺els 󠅺costos 󠅺i 󠅺les 󠅺capacitats 󠅺d’oferta 󠅺i 󠅺demanda 󠅺es 󠅺vagin 󠅺ajustant. 󠅺Per 󠅺exemple, 󠅺un 󠅺augment 󠅺

del 󠅺preu 󠅺de 󠅺l’urani 󠅺natural 󠅺pot portar 󠅺a 󠅺utilitzar 󠅺de 󠅺manera 󠅺més 󠅺eficient 󠅺l’urani 󠅺en 󠅺les 󠅺plantes 󠅺

d’enriquiment 󠅺(treballant 󠅺amb 󠅺una 󠅺llei 󠅺inferior 󠅺a 󠅺les 󠅺cues), 󠅺alhora 󠅺que 󠅺incentiva 󠅺la 󠅺producció 󠅺a 󠅺

les 󠅺mines. 󠅺Un 󠅺increment 󠅺dels 󠅺costos 󠅺de 󠅺conversió 󠅺(en 󠅺absència 󠅺d’inversions 󠅺en 󠅺noves 󠅺plantes) 󠅺

pot 󠅺 portar 󠅺 a 󠅺 una 󠅺 reutilització 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 cues 󠅺 d’enriquiment, 󠅺 o 󠅺 a 󠅺 un 󠅺 augment 󠅺 del 󠅺 reciclatge 󠅺 de 󠅺

combustible gastat en aquells països on aquesta opció és possible. 

Segona, i més significativa, que el preu total del combustible representa, ara mateix, menys 

del 10% del cost del kWh electró-nuclear. 󠅺Una 󠅺variació 󠅺dràstica 󠅺dels 󠅺preus 󠅺de 󠅺l’urani 󠅺o 󠅺dels 󠅺

serveis 󠅺 d’enriquiment, 󠅺 conversió 󠅺 o 󠅺 fabricació 󠅺 tindrien 󠅺 un 󠅺 impacte 󠅺 limitat 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 cost 󠅺 total 󠅺 de 󠅺

l’electricitat 󠅺d’origen 󠅺nuclear. 󠅺 

4.4.3.3 Fiscalitat estatal, autonòmica i municipal sobre la producció d’energia elèctrica 

d’origen nuclear i els ingressos econòmics obtinguts d’aquesta activitat 

En la Taula 4.5 de la secció 4.1.3.4 es desglossen els diversos impostos i taxes associades a 

la generació de l’energia nuclear en les centrals nuclears catalanes. Els principals impostos 

que són específics de la generació nuclear són: la denominada taxa Enresa, que és la 

contribució per kWh produït en les centrals nuclears, i els impostos especials que com a 

resultat de l’aplicació de la Llei 15/2012, l’Estat Espanyol grava la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺

i la producció de combustible nuclear gastat i altres residus radioactius. Recentment la 

Generalitat de Catalunya va introduir en la Llei 5/2017 un impost sobre el risc mediambiental 

de 󠅺la 󠅺producció, 󠅺manipulació, 󠅺transport, 󠅺custodia 󠅺i 󠅺emissió 󠅺d’elements 󠅺radiotòxics. 

En la Figura 4.55 es 󠅺 mostra 󠅺 l’evolució 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 recaptació 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 taxa 󠅺 Enresa, 󠅺 els 󠅺 impostos 󠅺

especials estatals 󠅺 i 󠅺 l’impost 󠅺 autonòmic 󠅺 en 󠅺 funció 󠅺 del 󠅺 la 󠅺 vida 󠅺 útil 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears 󠅺

catalanes 󠅺per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺3. 
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Figura 4.55: Evolució de la recaptació de la taxa Enresa, els impostos especials estatals i l’impost 

autonòmic en funció del la vida útil de les centrals nuclears catalanes per a l’Escenari 3. 

En la Taula 4.46 s’inclou 󠅺l’estimació 󠅺del 󠅺 total 󠅺recaptat 󠅺per 󠅺 les 󠅺tres 󠅺taxes 󠅺més 󠅺importants, 󠅺el 󠅺

qual ascendeix a 12.265 M€ al llarg del període 󠅺de 󠅺temps 󠅺considerat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3, 󠅺a 󠅺més 󠅺

dels resultats obtinguts prèviament en els Escenaris 1 i 2. 

Taula 4.46: Recaptació total de la taxa Enresa, els impostos especials estatals i l’impost autonòmic en 

funció del la vida útil de les centrals nuclears catalanes al llarg del període de l’Escenari 3. 

Escenaris E1 (M€) E2 (M€) E3 (M€) 

Taxa Enresa 1.061 2.720 4.349 

Impostos especials 1.654 4.241 6.781 

Impost Catalunya 277 710 1.136 

TOTAL 2.992 7.670 12.265 

 

Com es pot veure, la diferència entre els escenaris més extrems arriba fins a un total de 

10.000 M€ de recaptació total. Resulta 󠅺 d’especial 󠅺 importància valorar fins a quin punt la 

recaptació de la taxa Enresa i els impostos especials podrien donar sostenibilitat financera al 

fons per la gestió de residus i el desmantellament de les centrals, que segons la valoració del 

Tribunal de Comptes estaria en dèficit per afrontar totes les despeses pressupostades en el 

6è PGRR (TCU 2015). 

Per una altra banda, s’ha 󠅺 especulat 󠅺 en 󠅺 un 󠅺 possible 󠅺 increment 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 taxa 󠅺 Enresa, la qual 

actualment està en 0,669 󠅺€/kWh, per intentar reduir el dèficit. En aquest sentit cal tenir en 

compte 󠅺que 󠅺l’augment 󠅺de 󠅺la 󠅺fiscalitat 󠅺i 󠅺els 󠅺costos 󠅺fixes 󠅺en 󠅺la 󠅺generació 󠅺nuclear 󠅺ha 󠅺arribat 󠅺a 󠅺un 󠅺

nivell que comença a fer econòmicament insostenible la generació elèctrica nuclear per sota 

dels 60 €/kWh (Rico 2014). 
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4.4.3.4 Costos de la gestió dels residus radioactius 

Seguint 󠅺 la 󠅺 lògica 󠅺 desenvolupada 󠅺 per 󠅺 l’Escenari 2 en la secció 4.3.3.4, és evident que la 

prolongació de la vida útil dels 3 reactors restants implica un increment en la generació de 

residus del 48 % respecte de l’Escenari 2, tenint en compte les parades per càrrega i 

descàrrega. En conseqüència, els costos estimats per la gestió dels residus generats en els 

60 anys de vida dels tres reactors restants i el romanent de Vandellós I augmentaria als 

10.709 M€. 

4.4.3.5 Costos del desmantellament de les centrals nuclears 

Com ja s’ha indicat 󠅺 en 󠅺 l’apartat 󠅺 4.3.3.5, 󠅺 l’allargament 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 vida 󠅺 útil 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 no 󠅺 té 󠅺

repercussió en la magnitud dels costos de desmantellament, i per tant són altres els factors 

que poden fer augmentar els costos (mala gestió i execució del projecte, i sobretot disminució 

dels 󠅺 límits 󠅺 d’exempció 󠅺 de 󠅺 residus). 󠅺 En conseqüència, 󠅺 s’estima que els costos de 

desmantellament de les centrals nuclears catalanes es mantindran en la forquilla dels 1.600 

a 1.900 M€ 󠅺en 󠅺el 󠅺cas 󠅺d’allargar 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺dels 󠅺tres 󠅺reactors 󠅺restants 󠅺fins 󠅺als 󠅺60 anys. 

4.4.3.6 Cost total de la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear  

En aquest apartat es presenta el cost 󠅺total 󠅺de 󠅺la 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺d’origen 󠅺nuclear 󠅺

(preu del kWh 󠅺d’origen 󠅺nuclear) en 󠅺l’Escenari 󠅺3, tenint present les inversions (les inicials i les 

corresponents 󠅺a 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺l’envelliment 󠅺i 󠅺allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺fins 󠅺als 󠅺60 󠅺anys) 󠅺i 󠅺les 󠅺

seves 󠅺 amortitzacions 󠅺 (en 󠅺 aquest 󠅺 cas 󠅺 només 󠅺 fins 󠅺 als 󠅺 50 󠅺 anys 󠅺 d’operació); les despeses 

d’operació 󠅺i 󠅺manteniment, 󠅺el 󠅺cost 󠅺del 󠅺combustible 󠅺nuclear, 󠅺els 󠅺costos 󠅺de 󠅺la gestió dels residus 

radioactius i els costos de desmantellament. En aquest cas i donada l’estructura de costos, el 

preu de la producció 󠅺nuclear 󠅺seria 󠅺de 󠅺50,35 󠅺€/MWh 󠅺(valor 󠅺mitjà). 

4.4.3.7 Noves propostes de retribució econòmica de les centrals nuclears 

En el context dels costos definits en la secció anterior, és difícil per a les centrals nuclears 

competir en el mercat lliure tal i com és actualment. En un escenari a mitjà i llarg termini, amb 

una 󠅺 gran 󠅺 penetració 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 renovables 󠅺 i 󠅺 amb 󠅺 necessitat 󠅺 d’oferir 󠅺 serveis 󠅺 de 󠅺 regulació 󠅺 de 󠅺

freqüència 󠅺i 󠅺(encara 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺no 󠅺sembli 󠅺estar 󠅺previst) 󠅺de 󠅺balanç 󠅺de 󠅺potència, 󠅺podria 󠅺

ser favorable per al funcionament del sistema retribuir a les centrals nuclears un preu fix per 

kWh, que cobrís els costos.  

La 󠅺definició 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺(secció 󠅺4.4.1) 󠅺no 󠅺inclou 󠅺informació 󠅺sobre 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺d’acumulació 󠅺

del sistema, és a dir, la potència elèctrica de les bateries i de les centrals hidroelèctriques 

reversibles (especialment la potència de bombeig). Anàlogament al raonament seguit a la 

secció 4.3.3.7, en un escenari tan poc definit respecte de la potència instal·lada en sistemes 

d’acumulació i havent-hi una penetració tan alta de potència no despatxable, es fa difícil predir 
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els preus de mercat en les diverses franges horàries i quin cost poden tenir els serveis de 

regulació primària i secundària. Podria donar-se 󠅺el 󠅺cas 󠅺que, 󠅺en 󠅺protegir 󠅺l’operació 󠅺econòmica 󠅺

de les centrals nuclears, també es protegís al consumidor; però, en absència de major 

definició, aquesta afirmació és només una especulació. 

4.4.4 Anàlisi mediambiental 

En 󠅺el 󠅺present 󠅺apartat 󠅺s’analitzaran 󠅺els 󠅺aspectes 󠅺ambientals 󠅺de 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺de 󠅺les 󠅺

centrals 󠅺 nuclears 󠅺 catalanes 󠅺 a 󠅺 60 󠅺 anys 󠅺 de 󠅺 vida 󠅺 útil. 󠅺 L’anàlisi 󠅺 es 󠅺 centrarà 󠅺 en 󠅺 l’estimació 󠅺 de 󠅺

l’augment 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺i 󠅺altres 󠅺gasos 󠅺contaminants 󠅺primaris, 󠅺

i la valoració 󠅺de 󠅺l’impacte 󠅺radiològic 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears. 

4.4.4.1 Estimació de l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 

gasos contaminants primaris (NOx) 

Com 󠅺 s’ha 󠅺 fet 󠅺 en 󠅺 els 󠅺 Escenaris 󠅺 1 󠅺 i 󠅺 2, 󠅺 l’estimació 󠅺 de 󠅺 l’augment 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 emissions 󠅺 de 󠅺 gasos 󠅺

d’efecte hivernacle i altres substàncies contaminants 󠅺 s’ha 󠅺 realitzat 󠅺 a 󠅺 partir 󠅺 dels 󠅺 consums 󠅺

estimats 󠅺 de 󠅺 gas 󠅺 natural 󠅺 en 󠅺 l’Escenari 󠅺 3 󠅺 (veure secció 4.4.2.2) i considerant els factors 

d’emissió 󠅺presentats en la descripció de la situació actual (veure secció 4.1.4.1). 

La 󠅺previsió 󠅺de 󠅺l’evolució 󠅺de 󠅺producció 󠅺d’energia 󠅺elèctrica 󠅺de les centrals de cicles combinats 

durant el període 2020-2050 en 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺es mostra en la Figura 4.56, en la qual també es 

mostra la producció del 2017, com a referència. Es pot observar que en una primera etapa, i 

tal 󠅺com 󠅺passa 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺el 󠅺paper 󠅺dels 󠅺cicles 󠅺combinats 󠅺decreix 󠅺constantment. 󠅺A 󠅺partir 󠅺

de 2030, donada la progressiva pèrdua de la cogeneració i per tal de compensar 󠅺l’increment 󠅺

de la demanda elèctrica, la producció en centrals de cicle combinat torna a augmentar fins a 

un nivell comparable al de 2017. A mesura que les nuclears van cessant la seva activitat, a 

partir de l’any 󠅺2043 la demanda es cobreix en part amb un augment temporal de la producció 

en centrals de cicle combinat, la producció de les quals decau fins a zero a mesura que la 

penetració 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺renovable 󠅺va 󠅺en 󠅺augment. 󠅺Malgrat 󠅺això, 󠅺 l’activitat 󠅺de les centrals de 

cicle combinat decreixeria de manera més ràpida si no es produís l’apagada 󠅺nuclear. 󠅺 
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Figura 4.56: Producció d’energia elèctrica per cicles combinats durant el període 2020-2050 en 

l’Escenari 3. El punt taronja, així com la línia discontinua taronja, indiquen l’energia produïda per cicles 

combinats l’any 2017. En la figura s’indica l’any de cessament d’operació de les tres centrals nuclears.  

La Taula 4.47 recull els valors de les emissions acumulades relacionades amb 󠅺l’operació 󠅺de 󠅺

les centrals de cicle combinat durant el període 2020-2050 󠅺per 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺3. 󠅺A 󠅺la 󠅺taula 󠅺es 󠅺fa 󠅺

distinció 󠅺entre 󠅺les 󠅺emissions 󠅺totals 󠅺i 󠅺aquelles 󠅺que 󠅺s’estimen 󠅺associades 󠅺a 󠅺la cobertura del buit 

nuclear. Tal i com es pot observar, durant el període 2020-2050 les emissions acumulades de 

diòxid 󠅺de 󠅺carboni 󠅺s’estimen 󠅺en aproximadament 77 milions de tones. També són importants 

les quantitats de NOx i CO, que es calculen en més de 89 milers de tones i en 54 milers de 

tones, respectivament.  

Taula 4.47: Emissions degudes a la producció d’energia elèctrica a partir de cicles combinats utilitzant 

gas natural com a matèria primera. Es mostren les emissions totals al llarg de l’Escenari 3 i la part de 

les emissions que es consideren associades a la cobertura del buit nuclear.  

Contaminant E. Totals E. Subs 

 CO2 (kt)  76.647  19.221  

 NOx (t)  89.421  22.424  

 CO (t)  53.653  13.454  

 TOC (t)  7.026  1.762  

 PM (t)  4.854  1.217  

 VOC (t)  3.513  881  

 NH3 (t)  2.044  513  

 N2O (t)  1.814  455  
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Contaminant E. Totals E. Subs 

 CH4 (t)  1.469  368  

 SO2 (t)  383  96  

 Pb (kg)  319  80 

 

A 󠅺mode 󠅺d’exemple, 󠅺els 󠅺gràfics 󠅺de 󠅺la 󠅺Figura 4.57 mostren l’evolució 󠅺anual 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺

CO2, NOx i partícules en suspensió (PS) al 󠅺llarg 󠅺de 󠅺l’escenari, 󠅺juntament 󠅺amb 󠅺les 󠅺que 󠅺s’estima 󠅺

degudes al fet que les centrals de cicle combinat cobreixen el buit nuclear. En la mateixa 

figura, a mà dreta, es mostren els valors acumulats. 
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Figura 4.57: Esquerra: Emissions anuals (totals de l’Escenari 3 i atribuïdes a la cobertura del buit 

nuclear en aquest escenari) de CO2, NOx i partícules en suspensió (PS) (de dalt a baix, respectivament) 

i respecte la quantitat emesa l’any 2017 per la producció d’energia elèctrica en centrals de cicle 

combinat. Dreta: Balanç acumulatiu de les emissions de CO2, NOx i PS en el període 2020-2050.  

4.4.4.2 Valoració de l’impacte radiològic en la fase operacional 

De la mateixa manera que en els Escenaris 1 i 2, l’impacte 󠅺 radiològic 󠅺 durant 󠅺 la 󠅺 fase 󠅺

operacional de les tres centrals catalanes s’assumeix 󠅺que 󠅺seguirà 󠅺la 󠅺mateixa 󠅺tendència 󠅺que 󠅺

la dels últims anys. Aquesta decisió es basa en que les condicions de seguretat en les que 

operen les centrals nuclears estudiades no es veurà modificat, i, en qualsevol cas, les 

possibles 󠅺 modificacions 󠅺 aniran 󠅺 encaminades 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 minimització 󠅺 de 󠅺 l’impacte 󠅺 radiològic 󠅺



 Escenaris 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺la 󠅺transició 󠅺energètica 󠅺de 󠅺Catalunya    

 3068_ICAEN ESCENARIS_A21_IF  150 

mitjançant optimització de procediment. Així, es 󠅺preveu 󠅺que 󠅺en 󠅺condicions 󠅺d’operació 󠅺normal 󠅺

l’impacte 󠅺radiològic 󠅺serà 󠅺el 󠅺mateix, 󠅺o 󠅺menor, 󠅺a 󠅺l’impacte 󠅺actual (veure Secció 4.1.4.2).  

4.4.5 Anàlisi social 

En 󠅺aquest 󠅺apartat 󠅺s’avaluarà 󠅺l’estimació 󠅺a 󠅺nivell 󠅺local 󠅺de 󠅺la 󠅺pèrdua 󠅺dels 󠅺llocs de treball directes 

i 󠅺 indirectes 󠅺vinculats 󠅺a 󠅺l’operació 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears; 󠅺l’increment 󠅺de 󠅺l’ocupació 󠅺i 󠅺de 󠅺les 󠅺

inversions 󠅺vinculades 󠅺als 󠅺treballs 󠅺de 󠅺desmantellament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺i 󠅺a 󠅺l’emmagatzematge 󠅺

de 󠅺 residus; 󠅺 l’activació 󠅺de 󠅺 la 󠅺 inversió 󠅺en 󠅺altres sectors; i la repercussió social dels recursos 

econòmics 󠅺 derivats 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 fiscalitat 󠅺 en 󠅺 el 󠅺 finançament 󠅺 d’actuacions 󠅺 i 󠅺 accions 󠅺 dirigides 󠅺 a 󠅺 la 󠅺

reactivació econòmica dels emplaçaments de les centrals nuclears. 

4.4.5.1 Estimació a nivell local de la pèrdua dels llocs de treball directes i indirectes 

vinculats a l’operació de les centrals nuclears 

És evident que a mesura que es prolonga la vida útil de les centrals, permet disposar de més 

temps per planificar de forma estructurada les conseqüències socials i econòmiques dels 

tancaments.  

En aquest escenari la davallada en l’ 󠅺ocupació començarà al voltant dels anys 2043-46 per a 

Ascó, amb 󠅺les 󠅺darreres 󠅺recàrregues. 󠅺Previ 󠅺al 󠅺tancament 󠅺d’Ascó 󠅺I es començaran a no renovar 

contractes a empreses de serveis vinculades a la central al reduir-se 󠅺paulatinament 󠅺l’activitat. 󠅺

Es pot estimar que en el període 2044-2047 es perdran una gran part dels 500 llocs de treball 

directes a la central i una proporció molt important del millar de llocs de treball indirectes. El 

personal relacionat amb les recàrregues desapareixerà juntament amb les últimes 

recàrregues programades, és a dir, al 󠅺mes 󠅺d’abril de 2043 per Ascó I, juny del 2046 per Ascó 

II i, finalment, gener del 2048 per Vandellós II.  

L’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺útil 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears als 60 anys permetria un marc temporal 

més 󠅺factible 󠅺per 󠅺tal 󠅺d’establir 󠅺actuacions 󠅺de 󠅺generació 󠅺de 󠅺capacitats, 󠅺diversificació 󠅺econòmica 󠅺

i 󠅺noves 󠅺inversions 󠅺en 󠅺els 󠅺municipis 󠅺nuclears, 󠅺en 󠅺el 󠅺marc 󠅺de 󠅺l’Estratègia 󠅺de 󠅺Transició 󠅺Justa 󠅺que 󠅺

promou 󠅺l’Estat 󠅺Espanyol.  

4.4.5.2 Increment de l’ocupació i de les inversions vinculades als treballs de 

desmantellament de les centrals i a l’emmagatzematge dels residus 

Com ja s’ha 󠅺exposat en 󠅺els 󠅺apartats 󠅺corresponents 󠅺a 󠅺l’Escenari 1, un 20-30 % del personal de 

la central romandrà en els 10-12 anys posteriors als tancaments, i fins un 20 % del personal 

subcontractat seguirà durant aquest temps vinculat a les tasques de desmantellament. 
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4.4.5.3 Activació de la inversió en altres sectors 

Ja s’ha 󠅺comentat en la descripció de les conseqüències 󠅺socials 󠅺i 󠅺econòmiques 󠅺de 󠅺l’Escenari 1 

la 󠅺importància 󠅺de 󠅺generar 󠅺coneixement 󠅺i 󠅺empreses 󠅺a 󠅺nivell 󠅺local 󠅺que 󠅺s’especialitzin 󠅺en 󠅺el 󠅺sector 󠅺

del desmantellament, un sector que tindrà una forta demanda en les properes dècades a 

Europa. 

Disposar 󠅺 d’un 󠅺major 󠅺 temps de 󠅺 preparació 󠅺 podria 󠅺 donar 󠅺 peu 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 captació 󠅺 d’inversions 󠅺 en 󠅺

indústries energètiques que substitueixin la generació nuclear i que al mateix temps puguin 

utilitzar els recursos tant humans com geogràfics del territori. 

4.4.5.4 Repercussió social dels recursos econòmics derivats de la fiscalitat en el 

finançament d’actuacions i accions dirigides a la reactivació econòmica dels 

emplaçaments de les CCNN 

Es evident que dos dècades més d’activitat 󠅺 nuclear permetrien una millor planificació 

econòmica als municipis implicats a fi i efecte de preparar-se per la davallada en recursos 

fiscals. 󠅺No 󠅺seria 󠅺una 󠅺mala 󠅺estratègia 󠅺utilitzar 󠅺aquests 󠅺20 󠅺anys 󠅺extres 󠅺per 󠅺“fer 󠅺calaix” 󠅺i 󠅺preparar 󠅺

un fons de xoc per escometre la transició cap a un altre model de finançament. 
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5 Anàlisi comparativa 

5.1 Anàlisi tècnica 

Des 󠅺del 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺tècnic, 󠅺els 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺considerats 󠅺a 󠅺l’estudi 󠅺son 󠅺viables, 󠅺tant 󠅺respecte 󠅺

de la prolongació de la vida operativa de les centrals nuclears catalanes, com respecte de la 

substitució 󠅺 de 󠅺 l’energia 󠅺 elèctrica 󠅺 d’origen nuclear per una acció combinada basada en 

l’augment 󠅺de 󠅺 la 󠅺utilització 󠅺de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺de 󠅺 cicles 󠅺 combinats 󠅺 i 󠅺 la 󠅺expansió 󠅺de 󠅺 la 󠅺potència 󠅺

renovable instal·lada (principalment eòlica i fotovoltaica).  

Amb tot, però, els Escenaris 2 i 3 semblen ser més realistes, des del punt de vista tècnic, 

donada 󠅺l’actual 󠅺escassa 󠅺penetració 󠅺de 󠅺les 󠅺energies 󠅺renovables 󠅺a 󠅺Catalunya. 󠅺Per 󠅺altra 󠅺banda, 󠅺

l’augment 󠅺de 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺fa 󠅺que 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺no 󠅺sigui 󠅺desitjable, 󠅺

des de la perspectiva mediambiental. 󠅺 Des 󠅺 d’un 󠅺 punt 󠅺 de 󠅺 vista 󠅺 econòmic, 󠅺 l’elevat 󠅺 cost 󠅺 que 󠅺

representaria la substitució del parc nuclear en un interval tant curt de temps com el 

contemplat 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺també 󠅺fa 󠅺preferibles 󠅺els 󠅺altres 󠅺dos 󠅺escenaris. 

Pot resultar interessant, per tenir una 󠅺 referència, 󠅺 comparar 󠅺 a 󠅺 grans 󠅺 trets 󠅺 l’evolució 󠅺 de 󠅺 la 󠅺

demanda 󠅺en 󠅺els 󠅺3 󠅺escenaris 󠅺ICAEN 󠅺(2018c) 󠅺amb 󠅺la 󠅺prevista 󠅺per 󠅺a 󠅺l’estat 󠅺espanyol 󠅺a 󠅺l’estudi 󠅺

de Monitor Deloitte (Amores et al. 2018). En aquest estudi es defineixen 4 escenaris fins a 

2050. 󠅺Segons 󠅺l’esmentat 󠅺estudi, 󠅺l’escenari 󠅺Continuista; 󠅺 󠅺l’escenari 󠅺de 󠅺Reducció Convencional, 

que requereix 󠅺 esforços 󠅺 d'eficiència 󠅺 energètica 󠅺molt 󠅺 rellevants; 󠅺 l'escenari 󠅺 d’Electrificació de 

l'economia, un pas en la direcció correcta però insuficient en el llarg termini; i l’escenari 󠅺d’Alta 

Eficiència Elèctrica, que compleix els objectius a 2030 i fa viable un model energètic amb 

objectius més ambiciosos de descarbonització a 2050.  

També pot resultar interessant la comparació amb la predicció feta per a la Unió Europea en 

l’escenari Futur Elèctric (Future is Electric Scenario, FiES) i el de Noves Polítiques (New 

Policies 󠅺Scenario) 󠅺de 󠅺l’Agència 󠅺Internacional 󠅺de 󠅺l’Energia 󠅺(IEA 󠅺2018). 󠅺Aquesta 󠅺comparativa 󠅺

s’efectua 󠅺a 󠅺la 󠅺Taula 5.1. Pel que es pot inferir de les dades de la taula, el creixement de la 

demanda previst pels escenaris ICAEN és moderat al principi i molt accentuat cap al final del 

període de projecció. Cap a 2040 la demanda elèctrica en els escenaris ICAEN ha augmentat 

(respecte de 2017) en una proporció semblant al FiES. Cap a 2050 els escenaris ICAEN 

s’assemblen 󠅺als 󠅺dos 󠅺primeres 󠅺escenaris 󠅺de 󠅺Deloitte, 󠅺però 󠅺a 󠅺2030 󠅺s’assemblen 󠅺més 󠅺als 󠅺altres 󠅺

dos, de manera que és difícil dur a terme directament més comparacions entre escenaris.  
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Taula 5.1: Variació percentual de la demanda elèctrica prevista (respecte als valors de 2017) en 

escenaris de Monitor Deloitte per a Espanya (Amores et al. 2018), els escenaris de futur elèctric (FiES) 

i el de noves polítiques (NPS) de l’AIE (2018) per a la Unió Europa i els escenaris ICAEN (2018a) per 

a Catalunya. 

Escenari 2030 2040 2050 

Electrificar la Economía 134 %  202 % 

Alta eficiencia eléctrica 135 %  213 % 

Continuista 116 %  132 % 

Reducción Convencional 117 %  138 % 

Escenaris ICAEN 117 % 153 % 194 % 

IEA NPS 105 % 111 %  

IEA FiES   142 %  

 

Resulta interessant també comparar els tres escenaris ICAEN entre si, per comprovar com 

l’allargament 󠅺 del 󠅺 període 󠅺 d’operació 󠅺 de 󠅺 les 󠅺 centrals 󠅺 nuclears contribueix a reduir les 

importacions 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺i 󠅺les 󠅺emissions 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle. 󠅺La 󠅺Figura 5.1 mostra 

l’evolució 󠅺del 󠅺consum 󠅺estimat 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺per 󠅺als 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺(seccions 󠅺4.2.2.2,  4.3.2.2, 

i 4.4.2.2). 󠅺En 󠅺l’estimació 󠅺s’ha 󠅺considerat 󠅺una 󠅺eficiència 󠅺del 󠅺50% 󠅺respecte 󠅺del 󠅺poder 󠅺calorífic 󠅺

superior (PCS), que es tradueix aproximadament en una eficiència del 55% respecte al poder 

calorífic inferior (vegeu la discussió al respecte a la secció 4.2.2.2.). 󠅺 L’àrea 󠅺 sota 󠅺 les 󠅺 tres 󠅺

corbes, 󠅺que 󠅺permet 󠅺comparar 󠅺el 󠅺consum 󠅺total 󠅺de 󠅺gas 󠅺natural 󠅺al 󠅺final 󠅺del 󠅺període 󠅺d’estudi, 󠅺està 󠅺

recollida a la Taula 5.2, que mostra la producció elèctrica acumulada de les centrals de cicle 

combinat entre els anys 2020-2050 󠅺per 󠅺als 󠅺tres 󠅺escenaris, 󠅺 i 󠅺 l’estimació del consum de gas 

natural necessari per aconseguir aquesta producció. 

Es pot observar que l’Escenari 󠅺 2 󠅺 representa 󠅺 un 󠅺 estalvi 󠅺 de 󠅺 275.8 󠅺TWh 󠅺 (PCS) 󠅺 respecte 󠅺 de 󠅺

l’Escenari 󠅺1, 󠅺i 󠅺que 󠅺posar 󠅺fi 󠅺a 󠅺l’explotació 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺amb 󠅺50 󠅺anys 󠅺comporta 󠅺un 󠅺consum 󠅺de 󠅺

172.8 TWh (PCS) més que fer-ho amb 60 anys (sempre segons els escenaris definits per 

ICAEN (2018d). 
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Figura 5.1: Gràfica comparativa de l’evolució del consum de gas natural en plantes de cicle combinat 

en els tres escenaris de l’estudi. 

Taula 5.2: Producció elèctrica total de les centrals de cicle combinat (CCC) entre els anys 2020-2050 

per als tres escenaris ICAEN (2018c), i estimació del consum de gas natural necessari per mantenir 

aquesta producció. 

 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

Producció elèctrica en CCC (TWh) 440.9 303.0 216.6 

Consum total de gas (TWh PCS) 881.8 606.0 433.2 

 

Els  tres escenaris no només difereixen en el ritme de tancament de les centrals nuclears, sinó 

també 󠅺en 󠅺 la 󠅺 velocitat 󠅺 a 󠅺 la 󠅺qual 󠅺 s’implementen 󠅺 les 󠅺energies 󠅺 renovables. 󠅺A 󠅺 la Figura 5.2 es 

compara la producció elèctrica amb energies renovables en els tres escenaris. Cal tenir 

present que en els tres escenaris es considera la mateixa evolució de la demanda elèctrica, 

cosa que sembla incompatible amb una penetració tant gran (però substancialment diferent) 

de les renovables en els tres escenaris (la diferència de generació renovable entre els tres 

escenaris és deguda a les tecnologies no despatxables: eòlica i solar). Efectivament, cal tenir 

en 󠅺compte 󠅺que 󠅺l’alta 󠅺penetració 󠅺renovable 󠅺requerirà, 󠅺a 󠅺més 󠅺de 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺la 󠅺demanda, 󠅺l’ús 󠅺

de 󠅺diverses 󠅺formes 󠅺d’emmagatzematge 󠅺d’energia 󠅺en 󠅺unes 󠅺quantitats 󠅺que 󠅺diferiran 󠅺d’escenari 󠅺

a 󠅺 escenari. 󠅺 L’eficiència 󠅺mitjana 󠅺 entre 󠅺 energia 󠅺 emmagatzemada 󠅺 i 󠅺 recuperada 󠅺 pot 󠅺 rondar 󠅺 el 󠅺

80%. 󠅺Per 󠅺tant, 󠅺per 󠅺a 󠅺una 󠅺mateixa 󠅺demanda 󠅺d’energia 󠅺final, 󠅺la 󠅺demanda 󠅺en 󠅺barres 󠅺de 󠅺central 󠅺

hauria de ser diferent en els tres escenaris. 
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Figura 5.2: Comparativa de l’evolució de la producció elèctrica amb energies renovables en els tres 

escenaris de l’estudi. 

La gestió segura dels residus nuclears és un dels punts que esdevé mes complicat en 

l’Escenari 󠅺1. 󠅺Per 󠅺una 󠅺banda, 󠅺les 󠅺infraestructures 󠅺necessàries 󠅺de 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺nuclears 󠅺no 󠅺

s’han 󠅺posat 󠅺plenament 󠅺en 󠅺marxa: 󠅺 la 󠅺construcció 󠅺d’un 󠅺ATC 󠅺en 󠅺els 󠅺propers 󠅺anys 󠅺no 󠅺sembla 󠅺

possible 󠅺i, 󠅺per 󠅺tant, 󠅺caldria 󠅺ampliar 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó 󠅺i 󠅺construir-ne un a Vandellós II. 

En 󠅺qualsevol 󠅺cas, 󠅺no 󠅺hi 󠅺ha 󠅺cap 󠅺infraestructura 󠅺definitiva 󠅺de 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺d’alta 󠅺activitat i 

això 󠅺significa 󠅺que 󠅺el 󠅺combustible 󠅺gastat 󠅺romandrà 󠅺en 󠅺l’emplaçament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺un 󠅺període 󠅺

de 󠅺temps 󠅺llarg 󠅺(que 󠅺pot 󠅺ser 󠅺molt 󠅺llarg 󠅺si 󠅺no 󠅺s’aconsegueix 󠅺disposar 󠅺d’un 󠅺ATC 󠅺en 󠅺les 󠅺properes 󠅺

dues dècades). 

Per 󠅺una 󠅺altra 󠅺banda, 󠅺i 󠅺tal 󠅺com 󠅺posa 󠅺en 󠅺evidència 󠅺l’informe del TCU (2015), en la situació actual 

el 󠅺fons 󠅺econòmic 󠅺per 󠅺a 󠅺la 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺nuclears 󠅺té 󠅺un 󠅺dèficit 󠅺d’uns 󠅺1.500 󠅺M€ 󠅺per 󠅺poder 󠅺

cobrir 󠅺 les 󠅺necessitats 󠅺de 󠅺gestió 󠅺del 󠅺parc 󠅺nuclear 󠅺estatal. 󠅺És 󠅺evident 󠅺que 󠅺en 󠅺 l’Escenari 󠅺1 󠅺hi 󠅺

hauria dificultats financeres per gestionar els residus nuclears. 

En 󠅺els 󠅺Escenaris 󠅺2 󠅺i 󠅺3 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺operativa 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺podria 󠅺facilitar 󠅺la 󠅺gestió 󠅺

dels residus nuclears tant des del punt de vista de les infraestructures com, sobretot, des del 

punt de vista econòmic, 󠅺sempre 󠅺 i 󠅺quan 󠅺 la 󠅺denominada 󠅺taxa 󠅺Enresa 󠅺s’actualitzés 󠅺per 󠅺poder 󠅺

cobrir 󠅺els 󠅺costos 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2. 
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5.2 Anàlisi econòmica 

5.2.1 Comparativa dels costos derivats de l’operació de les centrals nuclears 

A nivell econòmic la prolongació de la vida operativa de les centrals nuclears catalanes 

comporta majors costos operatius absoluts i al mateix temps una major càrrega fiscal, tal i 

com es pot observar en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Comparativa dels diversos costos econòmics relacionats amb l’operació de les centrals 

nuclears catalanes en els tres escenaris d’estudi. 

5.2.2 Comparativa dels costos econòmics de la substitució de la generació 

nuclear 

Pot ser interessant comparar els tres escenaris pel que fa al cost econòmic de la substitució 

de la generació nuclear amb els cicles combinats existents i amb noves instal·lacions 

d’energia 󠅺renovable. 󠅺Per 󠅺fer 󠅺aquesta 󠅺comparativa 󠅺s’han 󠅺considerat 󠅺només 󠅺aquelles 󠅺condicions 󠅺

que 󠅺varien 󠅺d’un 󠅺escenari 󠅺a 󠅺l’altre: 

• Generació 󠅺elèctrica 󠅺amb 󠅺centrals 󠅺nuclear: 󠅺en 󠅺aquest 󠅺cas 󠅺s’ha 󠅺considerat 󠅺que 󠅺els 󠅺costs 󠅺

de 󠅺capital 󠅺i 󠅺d’amortització 󠅺de 󠅺les 󠅺inversions 󠅺acabarien 󠅺essent 󠅺els 󠅺mateixos 󠅺i, 󠅺per 󠅺tant, 󠅺

només 󠅺s’ha 󠅺considerat 󠅺els 󠅺costos 󠅺d’explotació 

• Generació elèctrica amb 󠅺 centrals 󠅺 de 󠅺 cicle 󠅺 combinat: 󠅺 s’ha suposat que els costos 

d’operació 󠅺i 󠅺manteniment 󠅺són 󠅺independents 󠅺del 󠅺factor 󠅺d’utilització i, per tant, tenint en 

compte que no es construiran noves plantes, les diferències entre escenaris pel que 

fa al cost de generació elèctrica amb centrals de cicle combinat són només degudes a 

les diferències en el consum de combustible. 
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• Generació elèctrica amb centrals PV i eòliques: en aquest cas, el cert és que la part 

principal del cost vindrà donada pel cost 󠅺d’inversió de les noves instal·lacions. Cal tenir 

en compte que la nova potència instal·lada anualment serà més gran que les 

variacions de capacitat anuals, ja que una part de les instal·lacions existents haurà 

deixat 󠅺de 󠅺funcionar 󠅺i 󠅺s’haurà 󠅺de 󠅺renovar. 󠅺Per 󠅺tal 󠅺de 󠅺poder 󠅺fer 󠅺un 󠅺càlcul raonable amb 

les 󠅺dades 󠅺existents, 󠅺s’ha 󠅺considerat 󠅺que 󠅺el 󠅺cost 󠅺de 󠅺les 󠅺inversions 󠅺queda repercutit de 

manera anual a través del cost de generació elèctrica (Levelized Cost of Energy, 

LCOE), que inclou també els 󠅺costos 󠅺d’operació 󠅺i 󠅺manteniment.  

La Figura 5.4 representa la generació elèctrica generada amb aquestes quatre tecnologies en 

els tres escenaris, que seran objecte de comparació. 

 

 

Figura 5.4: Evolució en els diferents escenaris de l’energia generada (GWh anuals) per les quatre 

tecnologies considerades en la comparativa econòmica. 

5.2.2.1 Estructura de costos de generació elèctrica 

En 󠅺aquesta 󠅺secció 󠅺es 󠅺detalla 󠅺l’evolució 󠅺al 󠅺llarg 󠅺del 󠅺període 󠅺considerat 󠅺(2020-2050) del cost de 

les 󠅺partides 󠅺sotmeses 󠅺a 󠅺comparació, 󠅺és 󠅺a 󠅺dir, 󠅺el 󠅺cost 󠅺del 󠅺gas 󠅺natural, 󠅺el 󠅺cost 󠅺d’explotació 󠅺de 󠅺

les centrals nuclears i els costos de generació elèctrica (Levelized Cost of Energy, LCOE) de 

fotovoltaica i eòlica. 

Per al gas natural, s'ha considerat l'evolució de preus que utilitza l'AIE (2018) en el seu 

Escenari de Noves Polítiques (New Poclicies Scenario), que evolucionen des de 5.8 $/Mbtu 
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(17.5 󠅺€/MWh) 󠅺el 󠅺2017 󠅺fins 󠅺a 󠅺9.0 󠅺$/Mbtu 󠅺(27.0 󠅺€/MWh) 󠅺el 󠅺2040, 󠅺amb 󠅺una 󠅺variació 󠅺aproximada 󠅺

del 3.7% anual fins el 2025, un 1% anual des d'aquest any fins a 2035 i un 0.8% anual a partir 

d'aquí. Per 󠅺 a 󠅺 la 󠅺 conversió 󠅺 a 󠅺 €/MWh 󠅺s'ha 󠅺pres l'equivalència 󠅺 0.88 󠅺 €/$ 󠅺 (que 󠅺 s'ha 󠅺mantingut, 󠅺

aproximadament, durant els dos mesos finals de 2018).  

Per 󠅺a 󠅺l’eòlica 󠅺i 󠅺la 󠅺fotovoltaica 󠅺també 󠅺s’ha 󠅺utilitat 󠅺dades 󠅺de 󠅺l’Agencia 󠅺Internacional 󠅺de 󠅺l’Energia 󠅺

(AIE 2018), també les 󠅺de 󠅺l’escenari 󠅺de 󠅺noves 󠅺polítiques. 󠅺Per 󠅺a 󠅺la 󠅺fotovoltaica 󠅺es 󠅺considera 󠅺un 󠅺

cost 󠅺de 󠅺160 󠅺$/MWh 󠅺(140.8 󠅺€/MWh) 󠅺l’any 󠅺2017, 󠅺que 󠅺baixen 󠅺fins 󠅺a 󠅺85 󠅺$/MWh 󠅺(74.8 󠅺€/MWh) 󠅺l’any 󠅺

2040 󠅺(això 󠅺representa 󠅺una 󠅺reducció 󠅺del 󠅺2.71% 󠅺anual, 󠅺que 󠅺s’ha 󠅺utilitzat 󠅺per 󠅺extrapolar 󠅺els 󠅺costs 

fins 󠅺a 󠅺2050). 󠅺 󠅺Per 󠅺a 󠅺l’eòlica 󠅺es 󠅺considera 󠅺un 󠅺cost 󠅺de 󠅺100 󠅺$/MWh 󠅺(88.0 󠅺€/MWh) 󠅺l’any 󠅺2017, 󠅺que 󠅺

baixen 󠅺fins 󠅺a 󠅺90 󠅺$/MWh 󠅺(79.2 󠅺€/MWh) 󠅺 l’any 󠅺2040 󠅺(això 󠅺representa 󠅺una 󠅺reducció 󠅺del 󠅺0.46% 󠅺

anual, 󠅺que 󠅺s’ha 󠅺utilitzat 󠅺per 󠅺extrapolar 󠅺els 󠅺costs 󠅺fins 󠅺a 󠅺2050). 

Per a la 󠅺nuclear 󠅺s’ha 󠅺considerat 󠅺l’estructura 󠅺de 󠅺costos 󠅺detallada 󠅺per 󠅺a 󠅺cada 󠅺escenari 󠅺i 󠅺resumida 󠅺

en la Taula 4.4, amb la provisió de considerar la incertesa pel que fa al preu del combustible 

nuclear (tant de la matèria prima com dels serveis 󠅺de 󠅺conversió 󠅺i 󠅺enriquiment, 󠅺com 󠅺s’explica 󠅺a 󠅺

la secció 4.4.3.2). Així 󠅺doncs, 󠅺a 󠅺partir 󠅺d’un 󠅺cost 󠅺anual 󠅺de 󠅺130 󠅺M€ 󠅺(dada 󠅺donada 󠅺per 󠅺Tapia 󠅺i 󠅺

Cortés, 󠅺2017) 󠅺s’ha 󠅺estimat 󠅺un 󠅺cost 󠅺del 󠅺combustible 󠅺de 󠅺5.16 󠅺€/MWh, 󠅺que 󠅺es 󠅺considera 󠅺constant 󠅺

fins a 2035, i 󠅺que 󠅺creix 󠅺a 󠅺un 󠅺ritme 󠅺del 󠅺4.7% 󠅺anual 󠅺fins 󠅺a 󠅺doblar 󠅺el 󠅺preu 󠅺l’any 󠅺2050. 

La Figura 5.5 representa 󠅺l’estructura 󠅺de 󠅺costos 󠅺utilitzada 󠅺per 󠅺a 󠅺l’anàlisi 󠅺comparativa: 

 

 

Figura 5.5: Evolució dels costos deguts al combustible en centrals de cicle combinat gas natural, costos 

d’explotació en centrals nuclears i els costos de generació elèctrica (Levelized Cost of Energy, LCOE) 

de PV i eòlica. 
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5.2.2.2 Resultat de la comparació econòmica. 

La Figura 5.6 representa 󠅺l’evolució 󠅺dels 󠅺costos 󠅺de 󠅺generació 󠅺per 󠅺als 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺(com 󠅺s’ha 󠅺

dit només de 󠅺 les 󠅺partides 󠅺que 󠅺varien 󠅺d’un 󠅺escenari 󠅺a 󠅺 l’altra). 󠅺En 󠅺 l’aspecte 󠅺econòmic, 󠅺 i 󠅺amb 󠅺

l’estructura 󠅺de 󠅺costos 󠅺donada, 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺és 󠅺clarament 󠅺avantatjós 󠅺sobre 󠅺l’Escenari 󠅺2, 󠅺i 󠅺aquest 󠅺

sobre 󠅺l’Escenari 󠅺1. 󠅺La Taula 5.3 representa el cost total en el període 2020-2050. S’observa 󠅺

que 󠅺l’estalvi 󠅺que 󠅺s’obté 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺és 󠅺d’uns 󠅺6.000 󠅺milions 󠅺d’euros 󠅺

i 󠅺l’estalvi 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺3 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺és 󠅺de 󠅺més 󠅺de 󠅺7.000 󠅺milions 󠅺d’euros. 

 

Figura 5.6: Evolució dels costos de generació per als tres escenaris (la figura només representa els 

costos de les partides que varien entre escenaris). 

La taula 󠅺5.3 󠅺mostra 󠅺també 󠅺les 󠅺diferències 󠅺pel 󠅺que 󠅺fa 󠅺a 󠅺les 󠅺recaptacions 󠅺d’impostos 󠅺i taxes en 

els 󠅺tres 󠅺escenaris, 󠅺 incloent 󠅺 l’impost autonòmic sobre el risc mediambiental de la producció, 

manipulació 󠅺i 󠅺transport, 󠅺custòdia 󠅺i 󠅺emissió 󠅺d’elements 󠅺radiotòxics (encara que no és segur que 

es pugui aplicar, tenint en compte que està pendent de resolució judicial). És important notar 

la 󠅺diferència 󠅺substancial 󠅺de 󠅺la 󠅺recaptació 󠅺de 󠅺la 󠅺“taxa 󠅺Enresa”, 󠅺per 󠅺finançar 󠅺el 󠅺PGRR. 󠅺L’Escenari 󠅺

3 garanteix una provisió suficient de fons per fer front al desmantellament i a la gestió de 

combustible 󠅺gastat 󠅺que 󠅺 l’Escenari 󠅺2 󠅺podria 󠅺no 󠅺garantir 󠅺 (i 󠅺que 󠅺de 󠅺ben 󠅺segur 󠅺 l’Escenari 󠅺1 󠅺no 󠅺

garanteix). 

 
Taula 5.3: Resum dels costos de generació en els tres escenaris, deguts a la substitució de la generació 

nuclear, i recaptació prevista en concepte de taxes i impostos. 

 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

Cost de generació 110.616 104.571 97.317 

Total taxa ENRESA 1.116 2.782 4.449 
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 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3 

Impost autonòmic 285 710 1.136 

Altres impostos 1.700 4.241 6.781 

Dades en milions d’euros 

 

5.3 Anàlisi mediambiental 

Des del punt de vista mediambiental, la substitució (total o parcial) de la generació nuclear per 

la 󠅺producció 󠅺amb 󠅺centrals 󠅺de 󠅺cicle 󠅺combinat 󠅺implica 󠅺una 󠅺major 󠅺generació 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺

hivernacle, 󠅺notable 󠅺en 󠅺els 󠅺Escenaris 󠅺1 󠅺i 󠅺2, 󠅺i 󠅺menor 󠅺en 󠅺l’Escenari 3.  

La Figura 5.7 mostra, per a les centrals de cicle combinat, les emissions acumulatives de CO2 

en 󠅺els 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺de 󠅺l’estudi, 󠅺calculades 󠅺a 󠅺partir 󠅺del 󠅺consum 󠅺estimat 󠅺de 󠅺gas, 󠅺amb 󠅺el 󠅺factor 󠅺

d’emissió 󠅺de 󠅺la 󠅺Taula 4.7 s’observa 󠅺la 󠅺clara 󠅺diferència 󠅺entre 󠅺escenaris 󠅺pel 󠅺que 󠅺fa 󠅺a 󠅺l’impacte 󠅺

ambiental de les centrals de cicle combinat al llarg del període 2020-2050. 

 

Figura 5.7: Comparativa de l’evolució de les emissions acumulades de CO2  provinent de les centrals 

de cicle combinat en els tres escenaris de l’estudi. 

L’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺operativa 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺no 󠅺té 󠅺cap 󠅺efecte 󠅺significatiu 󠅺en 󠅺la 󠅺

radiació ambiental doncs els paràmetres 󠅺de 󠅺llicencia 󠅺d’operació 󠅺impliquen 󠅺un 󠅺control 󠅺exhaustiu 󠅺

de les emissions. 

5.4 Anàlisi social 

Des 󠅺del 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺social, 󠅺les 󠅺conseqüències 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺en 󠅺termes 󠅺de 󠅺pèrdua 󠅺de 󠅺llocs 󠅺

de 󠅺treball 󠅺i 󠅺d’ingressos 󠅺pels 󠅺municipis 󠅺implicats, 󠅺són 󠅺gravíssimes, 󠅺i el temps per pal·liar-les és 



 Escenaris 󠅺de 󠅺l’energia 󠅺nuclear 󠅺en 󠅺la 󠅺transició 󠅺energètica 󠅺de 󠅺Catalunya    

 3068_ICAEN ESCENARIS_A21_IF  161 

molt limitat. La situació millora en els Escenaris 2 i 3, pel fet que, en retardar-se les 

conseqüències 10 i 20 anys respectivament, hi ha temps per dissenyar i aplicar mesures de 

contingència en 󠅺el 󠅺marca 󠅺de 󠅺l’Estratègica 󠅺de 󠅺Transició Justa.  
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6 Conclusions 

S’ha 󠅺analitzat 󠅺la 󠅺viabilitat 󠅺i 󠅺les 󠅺conseqüències 󠅺de 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺possibles 󠅺de 󠅺vida 󠅺útil 󠅺de 󠅺les 󠅺

centrals nuclears catalanes, 40, 50 i 60 anys. 

Els 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺són 󠅺viables 󠅺des 󠅺del 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺d’estabilitat 󠅺energètica del sistema català, 

tenint en compte el mix energètic proposat pel ICAEN en la PROENCAT 2050. 

Les centrals nuclears catalanes estarien tècnicament preparades per allargar la seva vida útil 

fins els 60 anys, tenint en compte les darreres inversions fetes com a conseqüència de les 

lliçons apreses en el post-Fukushima 󠅺 i 󠅺del 󠅺programa 󠅺d’inversions 󠅺anuals 󠅺que 󠅺ANAV 󠅺duu 󠅺a 󠅺

terme regularment. 

L’estimació 󠅺 de 󠅺 la 󠅺 quantitat 󠅺 de 󠅺 combustible 󠅺 nuclear 󠅺 gastat, així com de les necessitats 

d’emmagatzematge 󠅺s’ha 󠅺dut 󠅺a 󠅺terme 󠅺per a cadascun dels escenaris, 󠅺i 󠅺s’han 󠅺tingut 󠅺en 󠅺compte 

diferents configuracions de gestió del combustible. A nivell general, es pot concloure que 

l’opció 󠅺de 󠅺tancament 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺als 󠅺40 󠅺anys 󠅺de 󠅺vida 󠅺es 󠅺l’únic 󠅺escenari 󠅺que 󠅺no 󠅺requereix 󠅺

l’ampliació de les capacitats 󠅺d’emmagatzematge 󠅺durant 󠅺 la 󠅺fase 󠅺operacional. 󠅺En 󠅺el 󠅺cas 󠅺dels 󠅺

altres 󠅺dos 󠅺escenaris, 󠅺l’ampliació 󠅺i 󠅺creació 󠅺d’un ATI seria completament necessària.  

En tots els casos, degut a que actualment no es preveu la construcció de l’ATC, durant la fase 

de desmantellament seria 󠅺 necessària 󠅺 la 󠅺 construcció 󠅺 d’un 󠅺 ATI 󠅺 per 󠅺 tal 󠅺 d’emmagatzemar 󠅺 el 󠅺

combustible que es descarregarà de les piscines. 󠅺L’ATI 󠅺hauria 󠅺de 󠅺tenir 󠅺suficient 󠅺capacitat 󠅺per 

albergar un 󠅺 total 󠅺 de 󠅺 139 󠅺 contenidors, 󠅺 considerant 󠅺 que 󠅺 cadascun 󠅺 d’ells 󠅺 emmagatzema 32 

elements combustible. Això implica garantir una 󠅺capacitat 󠅺d’emmagatzematge 󠅺4,4 󠅺vegades 󠅺

superior 󠅺a 󠅺la 󠅺capacitat 󠅺actual 󠅺de 󠅺l’ATI 󠅺d’Ascó.  

Des 󠅺del 󠅺punt 󠅺de 󠅺vista 󠅺econòmic, 󠅺l’allargament 󠅺de 󠅺la 󠅺vida 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals 󠅺nuclears 󠅺més 󠅺enllà 󠅺

dels 40 anys de disseny 󠅺(Escenaris 󠅺2 󠅺i 󠅺3) 󠅺representa 󠅺un 󠅺estalvi 󠅺notable 󠅺respecte 󠅺de 󠅺l’Escenari 󠅺

1 󠅺 (6.000 󠅺 i 󠅺 13.000 󠅺 milions 󠅺 d’euros 󠅺 respectivament). 󠅺 Cal 󠅺 tenir 󠅺 en 󠅺 compte 󠅺 també, 󠅺 que 󠅺 la 󠅺

recaptació 󠅺de 󠅺fons 󠅺que 󠅺s’obté 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺serà 󠅺insuficient per fer front al desmantellament 

de les plantes nuclears. En els Escenaris 2 i 3, en canvi, les quantitats recaptades són 

significativament 󠅺més 󠅺altes: 󠅺aproximadament 󠅺s’obtindrien 󠅺1.650 󠅺i 󠅺3.300 󠅺milions 󠅺d’euros 󠅺més, 󠅺

respectivament, 󠅺que 󠅺en 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺(si 󠅺es 󠅺manté 󠅺la 󠅺taxa 󠅺en 󠅺el 󠅺seu 󠅺valor 󠅺actual 󠅺de 󠅺6,62€/MWh). 

Des del punt de vista mediambiental la substitució de la producció nuclear per cicles combinats 

amb 󠅺gas 󠅺té 󠅺implicacions 󠅺notables 󠅺en 󠅺la 󠅺generació 󠅺de 󠅺gasos 󠅺d’efecte 󠅺hivernacle 󠅺i 󠅺contaminants 󠅺

atmosfèrics. 󠅺En 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺s’emetrien 󠅺uns 󠅺33 󠅺milions de tones de CO2, 39.000 tones de NOx, 

i 󠅺23.000 󠅺tones 󠅺de 󠅺CO. 󠅺En 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺les 󠅺emissions 󠅺totals 󠅺per 󠅺a 󠅺la 󠅺combustió 󠅺de 󠅺gas 󠅺són 󠅺8,6 󠅺

milions de tones de CO2, 10.000 tones de NOx, i 6.000 tones de CO. 
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L’impacte 󠅺radiològic 󠅺associat 󠅺a 󠅺l’operació de les centrals nuclears catalanes es considera que 

es 󠅺mantindrà 󠅺constant 󠅺o, 󠅺fins 󠅺i 󠅺tot, 󠅺decreixerà. 󠅺Aquesta 󠅺hipòtesis 󠅺s’ha 󠅺basat 󠅺en 󠅺les 󠅺tendències 󠅺

observades 󠅺d’anys 󠅺anteriors 󠅺així 󠅺com 󠅺el 󠅺propi 󠅺principi 󠅺d’optimització 󠅺en 󠅺protecció 󠅺radiològica, 󠅺

el qual aposta per una reducció constant de les dosis tant a treballadors com al públic i el medi 

ambient, 󠅺sempre 󠅺que 󠅺sigui 󠅺possible. 󠅺En 󠅺el 󠅺cas 󠅺de 󠅺 l’allargament 󠅺de 󠅺 la 󠅺vida 󠅺operativa 󠅺de 󠅺 les 󠅺

centrals 󠅺 a 󠅺 50 󠅺 i 󠅺 60 󠅺 anys, 󠅺 ja 󠅺 s’assumeix 󠅺 que 󠅺 es 󠅺 duran 󠅺 a 󠅺 terme 󠅺 les 󠅺millores 󠅺 necessàries 󠅺 per 

mantenir, al menys, els nivells de radiació actuals.  

Tal 󠅺i 󠅺com 󠅺s’ha 󠅺mostrat 󠅺anteriorment, 󠅺en 󠅺els 󠅺darrers anys no hi ha hagut cap treballador que 

hagi superat els límits legals de radiació, i al voltant del 90 % han rebut dosis inferiors al límit 

establert pel públic (1 mSv/a). A nivell d’impacte al públic i al medi ambient, el CSN constata 

que els nivells de dosis i radiació en els medis mostrejats no tenen un impacte significatiu 

sobre aquests.  

En 󠅺quest 󠅺sentit 󠅺l’increment 󠅺de 󠅺cost 󠅺està 󠅺sobretot 󠅺relacionat amb el major volum de combustible 

gastat 󠅺a 󠅺gestionar 󠅺i 󠅺també 󠅺l’increment 󠅺en 󠅺la 󠅺generació 󠅺de 󠅺residus 󠅺RMBA/RBBA 󠅺provinents 󠅺de 󠅺

la operació de les centrals. 

La 󠅺hipòtesis 󠅺de 󠅺treball 󠅺es 󠅺que 󠅺l’Escenari 󠅺2 󠅺representa 󠅺un 󠅺increment 󠅺del 󠅺23 % en la generació 

de residus 󠅺(CG/RAA 󠅺i 󠅺RMBA/RAA) 󠅺respecte 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺pels 󠅺tres 󠅺reactors 󠅺operacionals: 󠅺

Vandellós II i Ascó I i II. El cost de gestió dels residus de Vandellós I es manté fix en els tres 

escenaris. 󠅺Pel 󠅺que 󠅺respecta 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺3, 󠅺la 󠅺generació 󠅺de 󠅺residus 󠅺per 󠅺la 󠅺prolongació de la 

operació 󠅺serà 󠅺d’un 󠅺48 % 󠅺respecte 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺i 󠅺per 󠅺les 󠅺tres 󠅺centrals 󠅺operatives. 󠅺 

Tenint en compte aquestes hipòtesis 󠅺els 󠅺costos 󠅺de 󠅺gestió 󠅺de 󠅺residus 󠅺serien 󠅺7.874 󠅺M€ 󠅺2018 󠅺

per 󠅺l’Escenari 󠅺1, 󠅺incloent 󠅺la 󠅺gestió 󠅺dels 󠅺residus 󠅺provinents 󠅺dels 󠅺quatre 󠅺reactors. 󠅺Per 󠅺l’Escenari 2 

el 󠅺resultat 󠅺seria 󠅺un 󠅺increment 󠅺de 󠅺uns 󠅺1.500 󠅺M€ 󠅺2018 󠅺respecte 󠅺a 󠅺l’Escenari 󠅺1 󠅺amb 󠅺un 󠅺total 󠅺de 󠅺

9.232 M€ 󠅺 2018, 󠅺 mentre 󠅺 que 󠅺 per 󠅺 l’Escenari 󠅺 3, 󠅺 l’increment 󠅺 seria 󠅺 de 󠅺 aproximadament 󠅺 uns 󠅺

3.000 M€ 󠅺2018, 󠅺situant-se 󠅺el 󠅺cost 󠅺en 󠅺els 󠅺10.709 󠅺M€ 󠅺2018. 

Pel que respecta als costos de desmantellament, les poques experiències que hi ha al 

respecte ens indicarien que la prolongació de la vida útil dels reactors no té un impacte notable 

en 󠅺la 󠅺evolució 󠅺dels 󠅺costos 󠅺de 󠅺desmantellament. 󠅺La 󠅺major 󠅺part 󠅺de 󠅺l’increment 󠅺dels 󠅺costos 󠅺de 󠅺

desmantellament amb el temps estan lligats a problemes de planificació i execució dels 

projectes de desmantellament i sobretot a canvis en la legislació que impliquen nivells 

d’exempció 󠅺de 󠅺residus 󠅺mes 󠅺baixos 󠅺i 󠅺per 󠅺tant 󠅺una 󠅺major 󠅺producció 󠅺de 󠅺RMBA 󠅺i 󠅺RBBA. 

En aquest sentit es pot estimar que els costos de desmantellament de les centrals nuclears 

catalanes estaran 󠅺situats 󠅺en 󠅺la 󠅺forquilla 󠅺1.600 󠅺a 󠅺1.900 󠅺M€ 󠅺en 󠅺els 󠅺tres 󠅺escenaris 󠅺considerats. 

Respecte a les conseqüències socials es pot constatar que el tancament als 40 anys de vida 

de les centrals tindrà un efecte devastador en la situació socioeconòmica dels municipis 
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implicats 󠅺 i 󠅺 per 󠅺 extensió 󠅺 les 󠅺 comarques. 󠅺 A 󠅺 la 󠅺 pèrdua 󠅺 d’ocupació 󠅺 generada 󠅺 s’hi 󠅺 afegirà 󠅺 un 󠅺

impacte molt negatiu en les finances dels municipis degut a la pèrdua dels impostos i taxes 

generades 󠅺per 󠅺la 󠅺ubicació 󠅺de 󠅺les 󠅺centrals. 󠅺A 󠅺hores 󠅺d’ara 󠅺no 󠅺sembla 󠅺que 󠅺s’hagi 󠅺dut 󠅺a 󠅺terme 󠅺cap 󠅺

planificació per la re-industrialització i reactivació econòmica post-nuclear en aquests 

municipis. 

La prolongació a 50-60 anys de vida útil donaria un temps per posar en marxa les actuacions 

i inversions necessàries per activar un pla de reorganització econòmica dels municipis que fos 

efectiu a 15-20 anys vista. 

Les tasques de desmantellament i gestió de residus pal·liaran de forma moderada la pèrdua 

d’ocupació 󠅺però 󠅺tindrien 󠅺que 󠅺aprofitar-se per generar coneixement i projectes empresarials al 

voltant de les tecnologies de desmantellament i remediació que estaran molt demandades a 

tota Europa en les properes dècades.  

Finalment, els recursos geogràfics i humans disponibles en els territoris implicats podrien 

utilitzar-se per situar infraestructures energètiques de tipus renovable per la transició 

energètica, 󠅺en 󠅺el 󠅺marc 󠅺de 󠅺l’Estratègia 󠅺de 󠅺Transició 󠅺Justa. 
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