
5. RESIDUS RADIOACTIUS

5.1.  INTRODUCCIÓ

L’estructura íntima de la matèria està formada per un conjunt d’àtoms. A la vegada,
cadascun d’aquests àtoms té la seva pròpia configuració, amb un nucli en la part central i una
sèrie d’electrons movent-se al seu voltant. Finalment, cal indicar que els nuclis estan formats
per una combinació de neutrons i protons. Determinades combinacions de neutrons i protons
donen lloc a nuclis que són inestables i que, en conseqüència, tendeixen a patir transforma-
cions per tal de passar a una nova configuració que resulti estable. De forma genèrica, aquests
nuclis inestables reben el nom de nuclis radioactius o radionúclids i el material que té alguns
d’aquests nuclis inestables també se sol denominar material radioactiu. 

La transformació dels nuclis radioactius ve sempre acompanyada per l’emissió de ra-
diació, ja sigui de natura corpuscular (radiacions alfa i beta) o bé de tipus electromagnètic (ra-
diació gamma). En la natura ha existit sempre material radioactiu; malgrat tot, atès que la
radiació que s’emet no és sensorialment perceptible, no es va ser conscient de la seva exis-
tència fins a finals del segle passat, quan Becquerel va observar com una mostra de mineral
(que tenia alguns nuclis radioactius) velava una pel·lícula fotogràfica. Posteriorment, mitjançant
processos radioquímics, es va procedir a concentrar els nuclis radioactius procedents de
mostres naturals. Uns 30 anys més tard, mitjançant les anomenades reaccions nuclears, es va
aconseguir fabricar noves combinacions de neutrons i protons que també resultaven inesta-
bles, la qual cosa va donar lloc a l’anomenada radioactivitat artificial.

Dins de l’àmbit de la recerca, una de les principals aplicacions del material radioactiu és
el seu ús com a traçador, aprofitant la facilitat de detectar quantitats molt petites d’aquest ma-
terial. Els productes procedents de l’ús d’aquest traçadors estan contaminats amb material ra-
dioactiu i, un cop se’n desestima la posterior utilització, s’han de gestionar com a residu, tenint
a més present la seva natura de producte radioactiu. En aquest tipus d’aplicacions, es parla de
material radioactiu no encapsulat, amb el qual es pot tenir contacte directe en el transcurs de
la seva manipulació. Una altra de les aplicacions en l’àmbit de la recerca és la utilització de les
anomenades fonts radioactives, on el material radioactiu sol estar en forma sòlida en l’interior
d’una beina de material no radioactiu, que impedeix tant la dispersió del material radioactiu
com el fet que es pugui entrar en contacte directe amb aquest material; en aquest cas es parla
de material radioactiu encapsulat. Aquesta beina és estanca al material radioactiu que conté
en l’interior, mentre que deixa sortir part de la radiació emesa per aquest material. La interac-
ció d’aquesta radiació amb la matèria resulta una eina útil per a l’estudi de materials. Quan la
font resulta obsoleta, passa a ser un residu que també s’ha de gestionar com a residu ra-
dioactiu. Els residus procedents de la utilització de material radioactiu no encapsulat repre-
senten un risc tant de contaminació radioactiva, a conseqüència de la possible dispersió del
contaminant, com d’irradiació, a conseqüència de la radiació que, procedent d’aquest material,
pugui arribar al personal. Per contra, els residus formats per fonts encapsulades obsoletes, si
no es perd l’hermeticitat de la beina, únicament representen un risc d’irradiació.



Dins del marc de la Universitat de Barcelona, el material radioactiu s’utilitza a les de-
pendències de cinc de les instal·lacions radioactives de què disposa:

• Facultat de Biologia: material no encapsulat
• Facultats de Química i de Física: material no encapsulat (Fac. de Química) i en-

capsulat (Fac. de Física)
• Facultat de Farmàcia: material no encapsulat
• Facultat de Medicina: material no encapsulat (campus de Casanova)
• Campus de Bellvitge: material no encapsulat

Cadascuna d’aquestes instal·lacions disposa de la corresponent infrastructura per ges-
tionar els residus radioactius que genera, la qual està formada per:

• Contenidors per als residus radioactius
• Sistemes d’emmagatzematge intermedi
• Magatzem centralitzat de residus radioactius

La llista de les seves característiques es troba en la memòria descriptiva de cadascuna
de les instal·lacions. A més, en el reglament de funcionament de la instal·lació s’indiquen tant
els criteris de classificació dels residus radioactius generats com els de les seves vies de ges-
tió. Dins d’aquest context, el personal generador del residu té l’obligació de portar a terme la
corresponent gestió en origen, seguint les pautes detallades en l’apartat 5.5. En concret, ha de
segregar líquids i sòlids emprant els contenidors específics, els ha d’etiquetar i, posteriorment,
els ha de transportar al magatzem general de residus radioactius. D’altra banda, la caracterit-
zació radiològica del residu i la posterior determinació de la via d’evacuació són competència
exclusiva del Servei de Protecció Radiològica, el qual determina els casos en què es pot
aplicar la desclassificació corresponent.

5.2.  CONCEPTES BÀSICS

En una mostra marcada amb un determinat tipus de nuclis radioactius, al nombre de nu-
clis que es transformen per unitat de temps se li dóna el nom d’activitat. Al mateix temps s’a-
precia com aquesta activitat és proporcional al nombre de nuclis radioactius que té la mostra.
En el sistema internacional, l’activitat es mesura en nombre de nuclis que es transformen en
un segon, que rep el nom de Becquerel (Bq). Així doncs, 1 Bq equival a 1 transformació per
segon. Normalment el Bq és una unitat excessivament petita i per això és usual utilitzar els seu
múltiples, com ara el kilobecquerel (1 kBq = 103 Bq), el megabecquerel (1 MBq = 106 Bq), el
gigabecquerel (1 GBq = 109 Bq)... Dins d’aquesta mostra, amb el temps va minvant el nombre
de nuclis radioactius, la qual cosa ve acompanyada per una disminució de l’activitat. El temps
necessari perquè l’activitat de la mostra passi a ser la meitat de la inicial es denomina període
de semidesintegració (T1/2). Així doncs, quan passa un període de semidesintegració l’activitat
passa a ser la meitat de la inicial; quan passen dos períodes de semidesintegració, l’activitat
és la meitat de la meitat, és a dir la quarta part; quan passen tres períodes de semidesinte-
gració, passa a ser l’octava part de la inicial... 

Cadascun dels diferents tipus de nuclis radioactius té un T1/2 determinat; per exemple,
per al 32P resulta T1/2 = 15 dies, mentre que per al 14C resulta T1/2 = 5730 anys.

Ja s’ha indicat que quan els nuclis radioactius es transformen emeten radiació, ja sigui
en forma de partícules amb molta velocitat o bé en forma de radiació electromagnètica, també
portadora d’energia. Quan aquesta radiació interactua amb un mitjà material diposita una part
de la seva energia en el mitjà material. Es denomina dosi la quantitat d’energia dipositada per
unitat de massa del mitjà material. En l’actualitat, la dosi és la magnitud que es correlaciona
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millor amb els diferents efectes biològics que poden comportar les radiacions ionitzants i és,
doncs, la magnitud més emprada des del punt de vista de la protecció radiològica. En el sis-
tema internacional, la seva unitat és el J/kg i rep el nom de Gray (Gy). La probabilitat de patir
un determinat efecte biològic a més de dependre de la dosi rebuda depèn també del tipus de
radiació que ha causat aquesta dosi. Per tal d’evitar aquesta dependència s’introdueix la mag-
nitud dosi equivalent, que és el producte de la dosi per un factor de ponderació, adimensional,
que depèn del tipus de radiació. En el sistema internacional, aquesta magnitud també es mesu-
ra en J/kg i rep el nom de Sievert (Sv). D’aquesta manera, a igualtat de dosi equivalent rebu-
da, aproximadament resulta una mateixa probabilitat de patir un determinat efecte biològic.

Per a una protecció radiològica adequada, tant dels treballadors dels centres productors
de residus radioactius com de la població que es pot veure afectada per la seva gestió poste-
rior, és fonamental una classificació correcta dels residus radioactius en funció del tipus de
gestió a què s’han de sotmetre posteriorment. Els paràmetres més emprats per a aquesta clas-
sificació són:

a) Estat físic, que pot ser sòlid, líquid i gasós. En l’emmagatzematge definitiu, els
residus han d’estar en forma sòlida. Quan els residus estan en forma líquida o gasosa hi ha la
possibilitat d’autoritzar abocaments controlats.

b) Composició química, que ha de garantir la seva estabilitat, evitant tant possibles reac-
cions químiques com accions físiques que en puguin facilitat la mobilitat i la dispersió. Quan la
via de gestió sigui mitjançant abocaments autoritzats, l’avaluació de l’impacte ambiental re-
quereix que, a més de complir els condicionants tècnics en els aspectes de la protecció radi-
ològica, també es compleixin els condicionants des del punt de vista de la protecció davant
dels riscos tòxics i biològics.

c) Tipus de radiació emesa, que determina el tipus d’apantallament o blindatges que
s’han d’aplicar, tant als contenidors dels residus com al seu exterior.

d) Període de semidesintegració, que condiciona el temps durant el qual el residu pre-
senta un risc potencial. En aquest cas, els residus marcats amb radionúclids que tenen un T1/2
relativament curt es poden emmagatzemar durant un període de temps fins que la seva activi-
tat sigui prou petita per no requerir el tractament de residu radioactiu.

e) Activitat específica, que és l’activitat per unitat de volum o per unitat de massa de
residu radioactiu.

f) Radiotoxicitat del radionúclid contaminant. D’una forma simplificada, en l’apèndix V
del Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives s’agrupen els radionúclids segons la
seva radiotoxicitat; se’n diferencien quatre grups: a) molt alta, b) alta, c) moderada i d) baixa.

5.3.  DEFINICIONS DE MATERIAL RADIOACTIU 
I  DE DESCLASSIFICACIÓ

En tractar amb residus que poden estar contaminats amb material radioactiu, sorgeix la
necessitat de disposar d’un criteri que permeti saber quan aquest residu ha de rebre la consi-
deració de radioactiu i quan no. Amb el transcurs del temps s’ha anat racionalitzant aquest cri-
teri, que ha evolucionat des d’un concepte simplista, en què es qualificaven com a radioactius
a tots el residus que tinguessin traces de radioactivitat (article segon de la Llei 25/1964 sobre
energia nuclear), fins a conceptes actuals més elaborats, en què s’estableixen uns determinats
valors llindars d’activitat o d’activitat específica que conformen la frontera entre els residus que
es consideren radioactius i els que no s’hi consideren. Aquesta frontera es determina tant en
funció de la dosi individual com de la col·lectiva que pugui comportar l’abocament del residu
considerat.

Posteriorment, en el “Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives” (Decret
2869/1972) s’indica que no es consideraran instal·lacions radioactives aquelles on l’activitat



total emprada sigui inferior a la indicada en l’apèndix d’aquest reglament o bé quan l’activitat
específica sigui inferior a 74 Bq/g. Aquests valors, per sota dels quals una instal·lació no està
sotmesa al control regulador propi de les instal·lacions radioactives, constitueixen els denomi-
nats nivells d’exempció. Aquests nivells són modificats lleugerament en l’apèndix V del
“Reglament sobre Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants” (Reial Decret 53/1992), on
en l’apartat 3a s’indiquen els nivells d’exempció referits a l’activitat total, mentre que en l’a-
partat 3b s’indiquen els referits a l’activitat específica (de 100 Bq/g, llevat de les substàncies
naturals sòlides, a les quals s’aplica un valor de 500 Bq/g). Tots aquests valors responen con-
cretament a la pregunta de quan una determinada pràctica s’ha de sotmetre al control regulador,
de manera que només cal verificar si se superen o no els nivells d’exempció. A més, tal com
és lògic, quan una pràctica n’està exempta, també n’està exempta la gestió dels residus que
ha generat (sempre que també es garanteixi que en el decurs d’aquesta gestió tampoc se su-
peraran els nivells d’exempció). Per contra, quan una determinada pràctica està sotmesa al
control regulador, aquest és extensiu als residus que genera i perquè aquests residus puguin
sortir del control regulador s’ha de seguir una de les dues vies següents:

• Una autorització administrativa expressa, concedida per l’Organisme Regulador, tal 
com preveu l’article 56 de l’esmentat “Reglament sobre protecció sanitària contra 
radiacions ionitzants”.

• Un procés de desclassificació. Quan els residus tenen una activitat o una activitat 
específica inferior a determinats nivells de desclassificació, deixen de rebre la 
consideració de radioactius i poden passar a gestionar-se com a convencionals.

Per tal de poder desenvolupar a nivell reglamentari el procés de desclassificació, resul-
ta imprescindible revisar la definició de residu radioactiu que es dóna a la Llei 25/1964. Amb
aquesta finalitat, en la disposició addicional cinquena de la Llei d’ordenació del sistema elèc-
tric nacional (Llei 40/1994) es modifica la definició de residu radioactiu, tot indicant que: “residu
radioactiu és qualsevol material o producte de rebuig per al qual no es tingui previst cap ús,
que contingui o estigui contaminat amb radionúclids amb concentracions o nivells d’activitat su-
periors als establerts pel Ministeri d’Indústria i Energia previ informe del Consell de Seguretat
Nuclear”. Queda pendent, doncs, concretar aquests valors per tal de poder sistematitzar el
procés de desclassificació.

5.4.  RISCOS I  NORMES DE PREVENCIÓ I  PROTECCIÓ 
PER ALS GENERADORS DE RESIDUS 

Aquest apartat fa referència fonamentalment als manipuladors de material radioactiu no
encapsulat, que dins de l’àmbit de la recerca constitueix el col·lectiu que genera més volum de
residus radioactius. També es fan unes breus indicacions sobre els residus procedents de la
utilització de material radioactiu encapsulat. 

5.4.1. VIES DE RECEPCIÓ DE DOSI

En el decurs de les manipulacions del material radioactiu, inclosa la gestió del residu,
es tracta d'aconseguir que la dosi rebuda per la població, en el seu conjunt, resulti tan baixa
com raonablement sigui possible. Fonamentalment, aquestes mesures incideixen en la dosi
que pot rebre el personal professional exposat que treballa a la instal·lació a més d'incidir en
la dosi que podria rebre el personal extern a la instal·lació a conseqüència d'una mala gestió
dels residus generats. Les normes a seguir per a una prevenció de riscos adequada es fona-
menten en el coneixement de les diverses vies a través de les quals es pot rebre dosi:
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a)  Per irradiació externa, que es pot presentar amb la utilització de material radioactiu
tant de tipus encapsulat com de tipus no encapsulat. Es tracta de la dosi que es rep a conse-
qüència de la radiació procedent d'un material radioactiu amb què no es té contacte directe.
Dins d'aquest context, els tipus de radiació poden ser:

• Radiació beta. Es tracta d'una radiació de naturalesa corpuscular que presenta un 
abast que depèn de l'energia màxima amb què és emesa (Eßmax). Per apantallar-
la s'utilitzen materials de número atòmic baix per tal de minimitzar la producció de 
la radiació de frenat. Amb aquesta finalitat se solen emprar plaques de metacrilat. 
El seu abast màssic (abast lineal x densitat del material a través del qual es propa-
ga) ve donat per la següent expressió de tipus semiempíric:

Abast màssic màxim (g/cm2) = 0.412 En
ßmax

on Eßmax està en MeV. L'expressió és vàlida dins del domini 0.01MeV<Eßmax<3 MeV.

n ve donada per n = 1.265 - 0.0954 ln Eßmax

Per a un apantallament correcte dels residus marcats amb emissors beta purs (que no
presenten altres tipus de radiació) n'hi ha prou d'intercalar una placa de metacrilat de gruix 
no inferior a l'esmentat abast màxim. En cas que a més es presenti l'emissió de radiació
gamma, s'haurà de tenir present l'apantallament necessari per a aquest segon tipus de ra-
diació. Els residus marcats amb emissors beta purs, de poca energia, com són 3H, 14C, 35S...
no requereixen cap apantallament per fer front al risc d'irradiació, ja que tant la mateixa au-
toabsorció de la radiació en el material contaminat com el gruix de plàstic del seu contenidor o
de la bossa on està disposat el residu apantallen la totalitat de la radiació. En canvi, als residus
marcats amb emissors beta purs d'alta energia, com són 32P, 90Sr/90Y..., se'ls ha d'aplicar un
apantallament de l'ordre d'1 gm/cm2. Amb aquesta finalitat se sol emprar una pantalla de
metacrilat d'1 cm de gruix. A més, quan l'activitat és superior a uns 200 MBq, a continuació del
metacrilat s'ha de posar una làmina de plom d'1 mm, per tal d'apantallar la feble radiació 
de frenat produïda per les partícules β que interactuen amb el metacrilat.

• Radiació gamma, que es tracta d'una radiació de naturalesa electromagnètica. El gruix
de blindatge necessari depèn de: 

• El número atòmic del material emprat com a pantalla. En augmentar el número 
atòmic augmenta la capacitat d'apantallament. És per això que el plom és un dels 
materials més emprats.

• L'energia dels fotons (els d'energia més alta tenen una capacitat de penetració 
major).

• El grau d'atenuació que es necessita aconseguir, el qual depèn de l'activitat de la 
font i de la distància entre la font i la zona que es vol protegir.

El residus contaminats amb radionúclids emissors gamma s'han d'apantallar a fi d'acon-
seguir que la taxa de dosi equivalent dins del magatzem de residus radioactius no superi els
2.5 µSv/h. A més, a les dependències annexes externes a la instal·lació, si el factor d'ocupació
és inferior a 0.5, n'hi haurà prou de garantir que la taxa de dosi equivalent no superi els 0.5
µSv/h. El cas més usual és el 125I, que emet fotons de molt baixa energia, raó per la qual per
al seu apantallament és suficient una xapa de plom d'1 mm de gruix.

Com a aplicació pràctica, per als traçadors més usuals en format no encapsulat resulta:

3H: Emissor beta pur (no emet fotons), amb Eßmax = 0.018 MeV. El mateix contenidor
actua com a pantalla de la radiació, de manera que no necessita cap pantalla addicional.
T1/2=12.3 anys.
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14C: Emissor beta pur, amb Eßmax = 0.156 MeV. Per a l'apantallament s'aplica el mateix
criteri que per al 3H. T1/2 = 5730 anys.

32P: Emissor beta pur, amb Eßmax = 1.71 MeV; on de l'expressió indicada anteriorment
resulta un abast màssic màxim de 0.79 g/cm2. Així doncs, una pantalla de metacrilat d'1 cm de
gruix és suficient per apantallar la totalitat del les partícules beta. A més, cal recordar que quan
la font té una activitat superior a 200 MBq a continuació del metacrilat s'ha de posar una làmi-
na de plom d'1 mm. T1/2 = 14.3 dies. 

33P: Emissor beta pur, amb Eßmax = 188 keV. Per a l'apantallament s'aplica el mateix cri-
teri que per al 3H. T1/2 = 25.4 dies.

35S: Emissor beta pur, amb Eßmax = 0.167 MeV. Per a l'apantallament s'aplica el mateix
criteri que per al 3H. T1/2 = 87 dies.

45Ca: Emissor beta pràcticament pur. Eßmax = 0.26 MeV. (100 %). La seva radiació s'atu-
ra amb una pantalla de 2 mm de gruix, formada per material de número atòmic baix (normal-
ment el mateix contenidor).T1/2 = 163 dies. 

125I: Per a captura electrònica, resulta un nucli de 125Te en estat excitat, i pot emetre un
fotó de 35 keV. Aquesta radiació s'apantalla amb plom i el gruix necessari es determina a par-
tir de:

Gruix (mm) = 0.11 log10 (I0/I)

on I0 /I és el quocient entre la taxa de dosi equivalent (I0) abans de la pantalla de plom
i la taxa de dosi equivalent (I) després de la pantalla de plom. T1/2 = 60.1 dies.

b) Per contaminació externa de la persona: en aquest cas s'ha de procedir de forma im-
mediata a la seva descontaminació, procurant que no s'escampi i, a més, que no passi a oca-
sionar una contaminació interna. Per a la descontaminació cutània s'utilitza aigua tèbia i sabó,
tot fregant suaument i evitant que es dispersi la contaminació. Amb un monitor de contaminació
es controlen tant l'abast de la contaminació com els resultats obtinguts en el decurs del procés
de descontaminació.

c) Per contaminació interna: fonamentalment es pot rebre per una de les tres vies
següents:

• inhalació
• ingesta
• ferides

5.4.2. CRITERIS DE PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

En aquest apartat s'exposen les mesures fonamentals de protecció radiològica per fer
front a cadascuna de les tres vies de recepció de dosi que ja s'han indicat.

a) Davant de la irradiació externa, cal conjugar adequadament els tres paràmetres
següents:

• Temps: en cas de romandre en una dependència on la taxa de dosi sigui constant 
amb el temps, la dosi total rebuda resulta proporcional al temps de permanència al 
seu interior.

• Distància: en cas de no tenir present el procés d'absorció de la radiació procedent 
d'una font, la taxa de dosi mesurada a una determinada distància de la font resulta 
inversament proporcional al quadrat d'aquesta distància. Aquesta relació és certa 
quan les dimensions de la font són inferiors a la distància de la font en què es 
mesura la taxa de dosi, que rep la consideració de font puntual. Això vol dir que 
quan incrementem en un factor dos la distancia a què ens trobem de la font, la taxa
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de dosi disminueix un factor quatre. Per al cas de la radiació gamma i en absència 
de blindatge, és una bona aproximació no tenir present l'absorció produïda per 
l'aire. En canvi, per a la radiació beta i per a distàncies superiors a 1/10 de l'abast 
màxim, en allunyar-nos de la font la taxa de dosi decreix més ràpidament que en 
funció de l'invers del quadrat de la distància, fins a no donar cap taxa de dosi a dis-
tàncies superiors a l'esmentat abast màxim.

• Blindatge: és el material que s'intercala entre la font emissora de radiació i la zona 
que es vol protegir d'aquesta radiació. La forma més eficaç d'aplicar els blindatges 
és posant-los al més a prop possible de la font de radiació. Per apantallar la radiació 
gamma, ja s'ha indicat la influència dels tres paràmetres més significatius: número 
atòmic del material del blindatge, energia dels fotons a apantallar i factor d'ate-
nuació requerit. Per apantallar la radiació beta, s'ha de seguir la consigna d'aplicar 
un apantallament amb un gruix superior a l'abast màxim de la radiació beta que 
emet la font.

b) Davant de la contaminació externa és necessària una assignació i una utilització cor-
rectes del vestuari de protecció, tot seguint les indicacions següents:

• En la manipulació tant de material radioactiu no encapsulat com dels residus que 
genera, cal emprar sempre guants, bata i ulleres de seguretat. En funció del risc de 
contaminació, podria fer falta una granota integral, també amb cobertura per al cap 
i per als peus.

• El cabell llarg s'ha de portar recollit.
• Els guants s'han de treure de manera que un cop tret el d'una mà, amb aquesta no 

es toqui la cara externa del guant de l'altra mà.
• Abans de sortir de la zona de treball, amb un monitor de contaminació s'ha de con-

trolar la possible contaminació del vestuari emprat.
• Amb els guants posats està totalment prohibit sortir de la zona de manipulació de 

material radioactiu. A més està prohibit tocar amb els guants objectes que normal-
ment es manipulen sense guants: panys de les portes, monitors de contaminació..., 
tampoc es pot despenjar el telèfon. Lògicament, amb els guants posats tampoc es 
tocaran altres parts del vestuari ni del cos (la cara, el cabell...).

Una contaminació personal sol indicar una utilització inadequada del vestuari de pro-
tecció o bé una mala senyalització de les zones amb material potencialment contaminat. 

c) Davant de la contaminació interna, per a cadascuna de les tres vies d'incorporació de
material radioactiu cal adoptar les mesures de protecció i prevenció següents:

• Per evitar la incorporació per inhalació: quan es presenti el risc de contaminació de 
l'aire, ja sigui per evaporació o per resuspensió d'aerosols, les manipulacions en at-
mosfera oberta del material marcat s'han de portar a terme dins d'una vitrina de 
gasos dotada amb el sistema d'extracció i/o filtració corresponent. Aquest risc es pot 
presentar en el decurs del condicionament dels residus, fonamentalment en la fase 
de segregació dels líquids i els sòlids. Únicament en el casos en què per la mida del 
residu no sigui possible emprar una vitrina, el personal afectat haurà d'emprar un 
equip de protecció respiratòria, tot evitant la presència de terceres persones.

• Per evitar la incorporació per ingesta: cal seguir la norma de prohibir menjar, beure, 
fumar i qualsevol altre tipus d'activitat que pugui facilitar la ingesta dels contaminants.
Un cas flagrant de mala pràctica seria xuclar amb la boca les pipetes i altres estris.

• En cas de ferides, a conseqüència d'un accident treballant amb material radioactiu 
no encapsulat, cal netejar amb aigua abundant la zona afectada i fer el control de 
contaminació externa corresponent. En cas de tenir una ferida o de patir una malal-
tia cutània que pugui dificultar una eventual descontaminació, no es pot treballar 
amb material radioactiu en format no encapsulat.
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5.5.  GESTIÓ EN ORIGEN DELS RESIDUS RADIOACTIUS.  VIES
DE DESCLASSIFICACIÓ

Els residus radioactius generats amb la utilització de material no encapsulat s'han de
segregar en funció del seu estat físic, ja sigui líquid o sòlid. Aquesta segregació la porta a
terme en origen el mateix generador del residu. Els residus líquids provenen tant de la solubi-
lització de mostres biològiques i químiques com dels líquids de rentatge i de descontaminació.
Pel que fa als residus sòlids, estan formats per material de laboratori contaminat considerat de
rebuig (vials, puntes de pipetes, guants, paper absorbent...) i cadàvers d'animals de laboratori
contaminats amb traçadors radioactius. Quan s'utilitza material encapsulat, els únics residus a
gestionar són les mateixes fonts, quan resulten obsoletes, i es tracta de residus radioactius en
format sòlid.

Per a una gestió adequada dels residus radioactius, a més de classificar-los en funció
de la forma física, cal tenir en compte els aspectes següents:

• Forma química, tenint present tant la toxicitat química com la solubilitat a fi d'ava-
luar la viabilitat de les pràctiques de desclassificació i abocament amb dilució.

• Càrrega biològica, per tal de conèixer els possibles riscos biològics.
• Radionúclid contaminant i la seva activitat. És fonamental que els residus líquids 

marcats amb 3H i 14C no es barregin amb la resta de residus líquids.

Una classificació i una segregació adequades en origen és la base per poder imple-
mentar una correcta gestió dels residus radioactius que es generen a la instal·lació, ja que fa-
cilita l'optimització de la seva gestió a la vegada que possibilita la desclassificació en els casos
en què sigui aplicable.

5.5.1. GESTIÓ DELS RESIDUS LÍQUIDS

En funció del procés de condicionament que s'ha de seguir, cal diferenciar dos casos:

a) Residus líquids de tipus aquós: s'efectua una segregació en origen. Dins del procés
de segregació, els residus líquids es guarden de forma que no es barregin els residus aquosos
marcats amb diferents radionúclids.

b) Residus líquids de tipus orgànic (olis, dissolvents...): no es poden barrejar amb els
residus de tipus aquós.

En funció de l'activitat específica i del seu període de semidesintegració, els residus ra-
dioactius es podran retirar per via convencional, i es desclassificaran, o bé s'hauran de retirar a
través d'ENRESA, amb el tractament corresponent com a residu radioactiu. La decisió de la via
de gestió a seguir s'adopta en funció del que es disposi en el condicionat tècnic de l'autorització
de la instal·lació radioactiva. Dins d'aquest context se sol requerir que l'abocament no pugui
comportar una superació dels límits d'incorporació anual per ingesta per als membres del públic.

5.5.1.1. LÍQUIDS AQUOSOS 

La seva via d'eliminació està condicionada fonamentalment per l'activitat específica. És
per això que es classifiquen en:

a) D'activitat específica baixa. Es consideren dins d'aquest grup les activitats especí-
fiques que, multiplicades pel consum diari d'aigua d'una persona (3 litres/dia aproximadament)
i multiplicat el resultat pel nombre de dies que té l'any, donen valors de l'activitat inferiors als
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límits anuals d'incorporació d'activitat per ingesta (LIAp) establerts per als membres del públic.
En base a aquest criteri, es consideraran de baixa activitat específica quan la seva activitat per
unitat de volum no superi el límit d'activitat específica (LAE), donat per LAE=LIAp(Bq)/106(mL).

Atès que cada radionúclid té un LIAp específic, tindrà també un LAE específic. Per als
radionúclids més habituals dins de l'àmbit de la recerca amb material no encapsulat, resulta:

Radionúcl. Límit activ. específ. (LAE) Radionúcl. Límit activ. específ. (LAE)

3H 274 Bq/mL 33P 18 Bq/mL

14C 8.2 Bq/mL 35S 18 Bq/mL

22Na 1.8 Bq/mL 45Ca 5.5 Bq/mL

32P 1.8 Bq/mL 125I 0.09 Bq/mL

Es tracta d'una limitació de tipus conservador, ja que l'aigua d'abocament no és empra-
da directament per beure i, a més, sempre hi ha un important factor de dilució.

En cas que l'activitat específica del residu (AE) superi el valor del LAE en no més d'un
factor 10 ( LAE < AE < 10· LAE ), el residu també es considera de baixa activitat específica si
en el transcurs del seu abocament es garanteix un factor de dilució superior a 100.

En tots aquests casos la via de gestió serà mitjançant l'abocament controlat a traves
d'un abocador emplaçat dins de la instal·lació. Prèviament cal determinar l'activitat específica
en cadascun dels contenidors un cop estiguin plens. Amb aquesta finalitat, cal prendre una
alíquota del contenidor i determinar l'activitat específica del residu. Cal documentar tant el
procés de determinació de l'activitat com les dates d'abocament, el volum, el radionúclid conta-
minant i l'activitat específica.

A més del condicionat de tipus dosimètric, per procedir a l'abocament al desguàs s'han
de complir els criteris següents:

• El líquid abocat marcat amb material radioactiu ha de ser soluble o bé fàcilment dis-
persable en l'aigua.

• Els residus s'han d'arrossegar amb un bon corrent d'aigua.

b) D'activitat específica mitjana. Aquest grup està format pels residus líquids en format
aquós que presenten una activitat específica superior a la indicada en el paràgraf anterior. El
procés a seguir, a més de dependre del valor de l'activitat específica, també està condicionat
pel període de semidesintegració (T1/2 ) del radionúclid contaminant. Amb aquesta finalitat es
determina el quocient entre el límit d'activitat específica (LAE) ja definit i l'activitat específica
del residu, de la qual cosa resulta el denominat factor de decreixement (FD) de l'activitat:

FD = LAE / activ. espec. actual

Tot seguit, s'indica el temps necessari, expressat en nombre de períodes de semidesin-
tegració (Nº de T1/2), per aconseguir el valor d'FD:

FD Nº de T1/2 FD Nº de T1/2

1 0 3.0 x 10-2 5

0.5 1 7.8 x 10-3 7

0.25 2 9.7 x 10-4 10

0.125 3 3.0 x 10-5 15

0.0625 4 9.5 x 10-7 20

on FD = 2-(Nº de T1/2) o el que és el mateix Nº de T1/2 = - ln (FD)/ ln 2
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Per exemple, si es té un contenidor de 25 L amb una solució aquosa marcada amb 32P
del qual s'ha pres una alíquota de 2 mL –l'activitat de la qual s'ha mesurat i dóna un resultat
de 150.000 dpm–, per determinar-ne la via de gestió, en primer lloc s'ha de comparar l'activi-
tat específica amb el LAE corresponent. L'activitat específica ve donada per:

[150.000 dpm x (1 Bq / 60 dpm)] / 2 mL = 1250 Bq/mL

i atès que el LAE per al 32P és de 1.8 Bq/mL, resulta un FD de 1.44 x 10-3, i, per tant, el
nombre de períodes de semidesintegració (Nº de T1/2) que caldrà esperar perquè l'activitat es-
pecífica del residu no superi el valor del LAE ve donat per nre. de T1/2 = - ln (1.44 x 10-3 )/ ln 
2 = 9.4. Com que per al 32P el T1/2 = 14.3 dies, resulta, doncs, un temps d'espera de pràctica-
ment 5 mesos. Durant aquest temps, se l'ha de tenir guardat al magatzem de residus radioac-
tius per a continuació fer-ne l'abocament controlat, tot garantint que la seva activitat específica
és inferior al LAE.

Com a criteri general, en cas que el temps de decreixement sigui inferior a 3 anys, un
cop transcorregut, el residu es podrà gestionar com a residu aquós de baixa activitat específi-
ca. En cas que el temps requerit superi els 3 anys, aquests residus s'hauran de gestionar a
través d'ENRESA: caldrà emplenar el full descriptiu de residus corresponent, el qual s'haurà
d'enviar a ENRESA conjuntament amb la sol·licitud de retirada.

5.5.1.2. LÍQUIDS ORGÀNICS

a) Biodegradables de baixa toxicitat: s'han de sotmetre al mateix tractament que els
aquosos; cal tenir en compte, doncs, tant l'activitat específica com el període de semidesinte-
gració. Sol ser pràctic diferenciar-los en dos grups:

• T1/2 < 100 dies. Es pren una alíquota i se'n determina l'activitat específica, a la ve-
gada que es determina el temps que haurà d'estar al magatzem de residus radioac-
tius, per tal que l'activitat decreixi per sota del LAE. Passat aquest temps es pro-
cedeix a l'abocament del residu. 

• T1/2 > 100 dies. Es pren també una alíquota i es determina l'activitat específica i, en 
conseqüència, el temps de decreixement perquè l'activitat específica sigui inferior al 
LAE. Quan aquest temps sigui superior a 3 anys es gestionarà a través d'ENRESA, 
mentre que en cas contrari s'aplicarà el temps necessari de decreixement per, a 
continuació, procedir al seu abocament.

b) Tòxics o no biodegradables, dins dels qual es poden diferenciar dos casos:

• Si es tracta de residus amb activitat específica petita o bé amb períodes de semi-
desintegració prou curts per a garantir que amb temps d'espera inferiors a 1 any no 
se supera el LAE, s'emmagatzemaran fins a garantir que es pot aplicar la desclas-
sificació corresponent com a radioactiu; llavors s'ha de passar a gestionar-los tenint 
en compte els possibles riscos com a residu químic i com a residu biològic. L'emma-
gatzematge es farà al magatzem de residus radioactius fins que finalitzi el procés 
de decreixement i, arribat aquest moment, es podrà procedir a la desclassificació 
com a residu radioactiu.

• Si, per contra, es tracta de residus que per desclassificar-los requeririen temps de 
decreixement de més d'1 any, seran gestionats a través d'ENRESA i es guardaran 
al magatzem de residus radioactius fins que es retirin.

En totes les operacions de condicionament de residus líquids s'han d'adoptar les
mesures de seguretat bàsiques per no contaminar la zona. En cas que hi hagi un vessament
immediatament es netejarà i es descontaminarà.
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Mentre no s'estiguin emprant, els contenidors a mig emplenar hauran de romandre tan-
cats, per tal d'evitar la possible contaminació ambiental que pot comportar la volatilitat del
residu. Aquesta consideració és fonamental en el cas dels residus amb presència de dissol-
vents orgànics.

5.5.2. GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS

Tal com ja s'ha indicat, en l'article 56 del “Reglament sobre protecció sanitària contra ra-
diacions ionitzants” (Reial Decret 53/1992, BOE de 12 de febrer de 1992), s'especifica que tota
evacuació de residus radioactius al medi ambient requereix una autorització administrativa ex-
pressa i s'ha d'efectuar en les condicions que es detallin en l'esmentada autorització.
Alternativament, l'abocament del residu es podria també portar a terme mitjançant un procés
previ de desclassificació. De forma pràctica, en aquest apartat s'indica una via de desclassifi-
cació, que el titular de la instal·lació ha d'incloure en el reglament de funcionament de la seva
pròpia instal·lació i que ha de ser aprovat per l'Organisme Regulador. En base al que preveu
la Directiva 96/29/ EURATOM (DOCE L de 29 de juliol de 1996), cal suposar que en el futur no
caldrà que el titular proposi nivells de desclassificació, ja que aquests ja els haurà establert
l'autoritat competent. Dins de la directiva esmentada s'indiquen valors d'exempció per a cada
radionúclid, que es basen en una limitació o bé de l'activitat específica o bé de l'activitat glob-
al. A més, en l'article I defineixen els nivells de desclassificació com: "els valors establerts per
les autoritats nacionals competents, en termes de concentracions d'activitat i/o activitat total, a
les quals o per dessota de les quals les substàncies radioactives o els materials que contenen
substàncies radioactives procedents de qualsevol pràctica sotmesa al règim de declaració o
d'autorització poden quedar exemptes dels requisits de la present Directiva".

En la taula que segueix, per als radionúclids més usuals en l'àmbit de la recerca amb
material no encapsualt, s'indiquen els valors d'exempció detallats en la directiva, a més dels
corresponents nivells de desclassificació donats per l'Agència Internacional de l'Energia
Atòmica (OIEA):

Radionúclid Exempció Directiva 96/29 Desclassificació (*)

Activ. global Activ. específica

3H 109 Bq 106 Bq/g 3·103 Bq/g

14C 107 Bq 104 Bq/g 3·102 Bq/g

22Na 106 Bq 10 Bq/g 3·10-1 Bq/g

32P 105 Bq 103 Bq/g 3·102 Bq/g

35S 108 Bq 105 Bq/g 3·103 Bq/g

45Ca 107 Bq 104 Bq/g 3·103 Bq/g

125I 106 Bq 103 Bq/g 3·10 Bq/g

(*) En la quarta columna s'indiquen els nivells de desclassificació incondicional donats per la OIEA en el seu document
"Recomended clearance levels for radionuclides in solid materials", desembre de 1993.

A l'espera de valors de desclassificació donats per la legislació, és una bona pràctica
adoptar 1/10 del valors donats per l'OIEA, ja que es tracta de valors per a una desclassificació
incondicional. Amb aquesta finalitat, l'OIEA, en la seva Guia de seguretat 89 (Principles for the
Exemption of Radiation Sources and Practices from Regulatory Control) imposa dues restric-
cions de tipus dosimètric:
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a) Que la dosi individual màxima originada per la pràctica de la desclassificació sigui de
tipus trivial, no superant els 10 µSv/any.

b) Que la dosi col·lectiva originada per aquesta pràctica no comporti una dosi compro-
mesa col·lectiva superior a 1 Sv x persona. 

A més, els valors de desclassificació aplicats han d'estar en harmonia amb els nivells
d'exempció detallats en la legislació vigent. Dins d'aquest context, en el “Reglament sobre pro-
tecció sanitària contra radiacions ionitzants”, com a nivell d'exempció s'indica una activitat es-
pecífica de 100 Bq/g. Així doncs, cal que els llindars d'activitat específica adoptats per a la
desclassificació no superin els 100 Bq/g, ja que en cas contrari a continuació de la desclassi-
ficació, pel fet de superar el llindar d'exempció, s'haurien de tornar a sotmetre al control regu-
lador.

En la taula que hi ha a continuació, per als residus sòlids marcats amb els radionúclids
més habituals s'indica el corresponent llindar de desclassificació, havent tingut present les di-
verses limitacions a dalt exposades

Radionúclid Desclassificació Radionúclid Desclassificació (*)

3H 100 Bq/g 35S 100 Bq/g
14C 30 Bq/g 45Ca 100 Bq/g
22Na 0.03 Bq/g 125I 3 Bq/g
32P 30 Bq/g

Igual que per als residus líquids, el temps de decreixement per als residus radioactius
sòlids es determina a partir del l'activitat específica inicial i del període de semidesintegració
del radionúclid contaminant. En funció del temps necessari perquè l'activitat específica sigui in-
ferior als valors de desclassificació, es poden diferenciar dos supòsits:

a) Quan el temps d'espera sigui inferior a 3 anys: es procedeix a emmagatzemar el
residu fins que l'activitat sigui inferior al nivell de desclassificació. Durant aquest emmagatze-
matge, els residus es guarden dins de les bosses corresponents, cadascuna de les quals ha
de disposar d'una etiqueta que indiqui: 

• radionúclid contaminant
• activitat específica i data a què està referida
• data en què està prevista la seva gestió com a residu convencional 
• identificació del generador del residu. 

Quan es pugui desclassificar, es treurà del magatzem de residus radioactius i es verifi-
carà que: 

• la taxa de comptes bruts mesurada en contacte, amb un monitor de contaminació 
adequat, no supera el doble de la taxa de comptes deguts a la font natural 

• no hi hagi cap indicació fent referència a la seva anterior condició de material ra-
dioactiu.

a) Quan el temps d'espera sigui superior a 3 anys: el residu s'haurà de condicionar
segons els criteris d'acceptació d'ENRESA, a la qual cal enviar tant la fulla descriptiva del
residu com la corresponent sol·licitud de retirada. Aquest grup està fonamentalment format per
residus marcats amb radionúclid de període de semidesintegració llarg (3H, 14C...) i amb activi-
tats específiques superiors als nivells de desclassificació.
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Els residus biològics i especialment els cadàvers d'animals, marcats amb material ra-
dioactiu, atès el seu caràcter putrescible, constitueixen un cas particular i s'han de guardar a
l'interior d'un congelador.

5.5.3. CRITERIS GENERALS DE GESTIÓ DELS RESIDUS RADIOACTIUS

A més dels criteris específics detallats en l'apartat anterior, cal tenir presents els criteris
de tipus general següents:

• Es treballarà de forma que es minimitzi la quantitat de residus generats. Aquesta 
minimització comença ja en la fase de disseny de l'experiment.

• Quan sigui possible, es procedirà a descontaminar els residus sòlids. Atès que la 
pràctica totalitat del material de plàstic és descontaminable, els residus sòlids radio-
actius estaran fonamentalment formats per cadàvers d'animals marcats i també per 
alguns sòlids absorbents impregnats amb líquid radioactiu.

• El generador del residu l'ha de condicionar. Aquesta feina no es pot postposar, ja 
que, a més d'anar en detriment de l'ordre i la neteja de la instal·lació, podria dificul-
tar el procés tant de segregació com de descontaminació.

• Els residus líquids procedents del procés de segregació dels vials s'han de diposi-
tar al contenidor corresponent, tenint present tant el tipus de radionúclid contami-
nant com la naturalesa del líquid (aquós o orgànic).

• Els contenidors que s'hagin emprat per emmagatzemar residus radioactius, en cas 
que un cop descontaminats es puguin gestionar com a residu convencional, seran 
trossejats per tal d'inutilitzar-los, al mateix temps que se'ls retirarà qualsevol senyal 
que faci referència a la seva anterior condició de contenidor per a material radioactiu.

• Els radionúclids que s'hagin de retirar a través d'ENRESA s'hauran de caracteritzar, 
tot indicant quins són els radionúclids contaminants, l'activitat específica i el tipus de 
residu. L'activitat es determinarà preferentment de forma experimental o, en el seu 
defecte, mitjançant una estimació. En qualsevol dels dos casos es documentarà el 
procés seguit per a la seva determinació. Pel que fa al tipus de residu, se seguirà 
el criteri de classificació adoptat per ENRESA:

Tipus Natura Tractament

S01 Sòlid compactable Supercompactació

S02 Sòlid no compactable Immobilització

S03 Cadàvers d'animals Incineració

S04 Agulles hipodèrmiques* Immobilització

M01 Residus mixtos** Incineració

L01 Líquids orgànics Incineració

L02 Líquids aquosos Fabricació de morter ***

F01 Fonts encapsulades v<20 L Immobilització

F02 Fonts encapsulades v>20 L Immobilització

* S'han de lliurar en contenidors rígids subministrats per ENRESA.

** Compostos per vials de plàstic amb líquids orgànics al seu interior; no es pot tractar de líquids aquosos.

*** El morter d'immobilització s'injecta a l'interior dels bidons.

Totes aquestes dades tècniques s'han d'indicar en el full descriptiu dels residus, que és
un imprès normalitzat d'ENRESA que s'ha d'enviar junt amb la sol·licitud de retirada del residu
radioactiu.

R E S I D U S  R A D I O A C T I U S 115



En línies generals, els residus que ha de retirar ENRESA han de seguir els criteris d'ac-
ceptació següents:

a) Generalitats:

• S'han de separar els residus de manera eficient i total, d'acord amb la tipificació es-
tablerta per ENRESA; no s'acceptaran aquells que no estiguin degudament segre-
gats.

• No es poden barrejar els residus radioactius amb substàncies inactives.
• Es procurarà que la producció de residus radioactius sigui mínima, millorant tant 

com es pugui els mètodes d'operació, descontaminació, neteja, etc.
• Quan els residus presentin algun risc addicional al radioactiu, es ressenyarà clara-

ment en els fulls de sol·licitud de retirada en l'apartat observacions. Per exemple, en 
les agulles hipodèrmiques (S04) s'indicarà el possible risc infecciós.

• S'han de separar adientment els residus que continguin radionúclids de vida curta 
(període de semidesintegració inferior a 30 dies) d'aquells de vida més llarga.

• En cada unitat de contenció que es lliuri a ENRESA s'han d'identificar sempre els 
radionúclids presents i l'estimació sobre la seva activitat.

• No s'admeten objectes rígids (sòlids, metàl·lics, contenidors de fonts, etc.) de 
llargària superior a 60 cm. En cas contrari s'ha d'indicar clarament en el full descrip-
tiu, a fi que ENRESA pugui planificar la retirada de forma particularitzada.

• La taxa de dosi equivalent a la superfície de qualsevol unitat no pot ser superior a 
2 mSv/h.

• El nivell de contaminació superficial a la superfície externa de qualsevol unitat de 
contenció a lliurar a ENRESA no pot superar els 0,37 Bq/cm2 si es tracta d'un emis-
sor alfa, i 3,7 Bq/cm2 si es tracta d'un emissor beta o gamma.

Les dues darreres condicions vénen imposades per la reglamentació per al transport de
mercaderies perilloses per carretera (ADR).

b) Residus radioactius sòlids: estan formats pels residus que es trobin en estat físic sòlid
i no estiguin encapsulats. Aquests residus sòlids i les seves unitats de contenció han de com-
plir les condicions següents:

• Han d'estar introduïts en bosses transparents de resistència acceptable (galga 500) 
o qualsevol altre sistema de contenció que impedeixi la dispersió del material ra-
dioactiu i permeti individualitzar un volum determinat d'aquests residus.

• El volum dels residus inclosos en cada bossa o unitat de contenció no superarà els 
25 L. En circumstàncies en què sigui necessari retirar residus de gran volum, caldrà 
planificar l'operació amb antelació per preveure les mesures oportunes. Es reco-
mana l'ús de les bosses de tipus normalitzat que subministra ENRESA.

• Els diferents tipus de residus s'han de lliurar en bosses o unitats de contenció dis-
tintes.

• Els materials que puguin esquinçar les bosses de plàstic han de ser lliurats en uni-
tats de contenció rígides. Per a les agulles hipodèrmiques es recomanen les caixes 
normalitzades que subministra ENRESA. En cas d'objectes tallants de dimensions 
majors s'han de fer servir embalatges rígids adquirits pel productor.

• Les bosses o qualsevol altre recipient que contingui residus radioactius hauran de 
lliurar-se hermèticament tancats amb cinta adherent o qualsevol altre mètode, de 
forma que es garanteixi la impossibilitat de dispersió dels residus durant la manipu-
lació de les unitats de contenció.

• Cada bossa o unitat de contenció ha d'estar perfectament identificada, començant 
pel número 1, essent aquesta numeració independent del residu de què es tracti. En 
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el moment de la retirada, ENRESA substituirà aquesta identificació per la del sis-
tema mecanitzat.

• Els cadàvers d'animals o qualsevol altre residu radioactiu de tipus biològic (fems, 
mostres de sang, etc.) hauran de lliurar-se congelats en bosses transparents a part 
de la resta de material radioactiu. En la sol·licitud de retirada s'ha d'indicar les di-
mensions del residu, ja que en transportar-se congelat és pràcticament un sòlid 
rígid.

c) Residus radioactius líquids:

• Els residus radioactius líquids de tipus orgànic no es poden barrejar amb els de 
tipus aquós.

• S'ha d'evitar la barreja dels radionúclids de vida curta amb els de vida llarga.
• S'han de lliurar en unitats de contenció que ENRESA posa a disposició de la ins-

tal·lació. En el moment de la recollida, ENRESA reposarà aquestes unitats per d'al-
tres de buides.

• El lliurament d'orina o qualsevol altre producte biològic líquid resultant de la utilit-
zació de radionúclids s'estudiarà individualment.

d) Residus mixtos. Com a residu mixt només es consideren els vials procedents del re-
compte mitjançant líquid de centelleig. Les condicions que han de complir aquests residus són:

• S'han de lliurar a ENRESA als contenidors subministrats per ENRESA, degudament 
separats de qualsevol altre tipus de residu radioactiu diferent al definit com a mixt.

• A les unitats de contenció no s'introduiran vials buits ni vials amb contingut diferent 
al del líquid de centelleig.

• En el full descriptiu s'han d'indicar el contingut radioactiu i l'activitat estimada de 
cadascuna de les unitats de contenció.

e) Fonts encapsulades. Estan formades per les fonts segellades, on la substància ra-
dioactiva sòlida està incorporada dins d'una beina sòlida inactiva, que presenta una resistèn-
cia suficient per evitar, en les condicions normals d'ús, qualsevol dispersió de substàncies
radioactives. Per lliurar les fonts a ENRESA s'han de complir les condicions següents:

• L'activitat màxima d'acceptació està sotmesa a unes limitacions: 

• Cada tipus de radionúclid haurà de complir el que s'indica a l'ADR per a em-
balums de tipus A.

• En el cas d'activitats superiors, ha de realitzar-se una consulta individualitzada 
per procedir a la seva acceptació.

• Les fonts s'han de lliurar dins els seus contenidors d'origen, capçals, aparellatges, 
etc., o en el seu contenidor de transport. En cas que no es disposi d'aquests con-
tenidors, s'ha de preparar un contenidor físicament i radiològicament idoni per a la 
font a retirar, el qual serà revisat i inspeccionat prèviament a la retirada per part 
d'ENRESA i ha de estar lliure de sobreembalatges que impedeixin aquesta inspecció.

• Si el pes de l'embalum és superior a 100 kg, s'ha d'indicar clarament en el full des-
criptiu, de manera que es puguin planificar els mitjans adients per a la retirada.

• Les dimensions dels contenidors on s'alberguen les fonts encapsulades no seran 
superiors a 60 cm. En cas contrari se n'haurà d'especificar clarament les dimensions 
a fi que ENRESA ho tingui present en planificar la retirada.

• Junt amb el full descriptiu, s'ha d'aportar tota la documentació disponible que avali 
les dades que es detallen:
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• Radionúclid
• Activitat
• Data de mesura de l'activitat
• Índex de dosis equivalent en contacte i a 1m.
• Referències identificatives impreses als contenidors i/o les fonts
• Plànols i dimensions dels contenidors, així com els documents de la seva ho-

mologació per albergar les fonts encapsulades.

5.6.  GESTIÓ A ESPANYA DELS RESIDUS RADIOACTIUS 
D'ACTIVITAT MITJANA I BAIXA

Els petits productors únicament generen residus d'activitat baixa i mitjana. A més, la
seva aportació resulta petita respecte al volum total de residus radioactius que es gestionen a
tot el país, ja que representen de l'ordre del 3% del volum total que rep la instal·lació del Cabril
i, mitjançant el condicionament final, passen a representar l'1,2% del volum total a emma-
gatzemar. 

El condicionament suposa la incorporació del residu a una matriu sòlida i estable i el seu
envasament en contenidors que permeten un maneig apropiat del residu. Aquest condiciona-
ment es fa mitjançant matrius de formigó, asfalt o polímers en bidons o contenidors metàl·lics
o de formigó, en el cas del residus radioactius d'activitat baixa i mitjana.

Un cop condicionats, els residus són transferits a les unitats d'emmagatzematge, on
caben 28 bidons de 220 l. Un cop plenes es cobreixen amb una tapa de formigó i s'hi injecta
morter, de manera que es converteixin en un bloc compacte. Posteriorment, aquestes unitats
es col·loquen a les cel·les d'emmagatzematge. En cada una d'aquestes cel·les caben 320 uni-
tats d'emmagatzematge amb un pes de 24.000 kg per unitat.
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