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L’energia 

nuclear 

actualment és 

l’única font 

capaç de 

generar grans 

quantitats 

d’electricitat 

sense contribuir 

de forma 

significativa al 

canvi climàtic. 

 

Espanya 

compta amb 8 

reactors que 

produeixen el 

18% de l’energia 

que es 

consumeix al 

país distribuïts 

en 6 centrals 

nuclears. 

Parlar d’energia nuclear és parlar de 
polèmica, contradiccions i divisió 
d’opinions entre pro, anti nuclears i una 
gran majoria de la població que no sap 
si l’energia nuclear és necessària o no, 
segura o no, abundant o no i ni tan 
sols si és barata o cara. 
 
Malgrat les polèmiques, les 
possibilitats de treball en el camp de 
l’energia nuclear sempre havien estat 
prometedores. No obstant, el desastre 
a la central de Fukushima (Japó) al 
mes de març de 2011, ha reforçat 
l’aposta per les energies renovables en 
detriment de la nuclear. De fet, al juny 
de 2011 Alemanya va anticipar 
l’apagada nuclear a l’any 2022 –estava 
prevista per a 2036–, aquest fet, 
donarà un major pes a les energies 
verdes.  
 
L’entitat Ecologistes en Acció va 
presentar a principis de 2011 una 
proposta de generació elèctrica per a 
2020 on destacava la possibilitat 
tècnica i econòmica de tancar 
progressivament les centrals nuclears 
(i de carbó) fins al 2020, si existís 
voluntat política.  
 
En el cas espanyol, el govern 
estatal ha obert recentment un 
procés de discussió sobre el 
futur del parc nuclear espanyol. 
Aquest debat és força complex donada 
la producció d’electricitat del sistema 
peninsular i el temps de substitució 
que seria necessari per mantenir la 
fiabilitat del sistema elèctric espanyol. 
 
 
 

A Catalunya, el Pla de l’energia 2006-
2015 aposta per d’altres fonts com 
l’energia eòlica  
davant les fonts de combustió 
d’origen fòssil i de fissió nuclear; no 
obstant, el foment i l’impuls d’aquestes 
energies requereix de fortes inversions 
econòmiques de caràcter públic i privat. 
 
En aquest sentit es considera que pot servir 
d’exemple a seguir l’estratègia que han 
adoptat altres països europeus, com 
Holanda i Alemanya, amb calendaris 
graduals de tancament i contribucions de les 
centrals a fons de finançament de polítiques 
d’estalvi energètic i desenvolupament de les 
energies renovables. 
 
Les alternatives energètiques renovables 
existents són les següents: solar tèrmica, 
solar fotovoltaica, eòlica, 
mareomotriu, onades, mini 
hidràulica, geotèrmica, biomassa, 
metanització dels rebuigs orgànics i 
biocombustibles. 
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L’impacte del tancament de 
centrals nuclears al sector 
energètic espanyol seria molt 
important donat que és una de les 
principals fonts d’energia; a 
més, les altres fonts d’energia fòssils 
també presenten desavantatges 
similars a la nuclear, tenen un major 
potencial contaminant i la manca de 
jaciments en el territori nacional 
obliga a importar més del 99% dels 
hidrocarburs que es consumeixen. 
 
Per tant, si els reptes en el sector 
de l’energia passen per 
l’aplicació de fonts d’energies 
renovables caldrà que aquestes 
contribueixin a: 
 
 La millora de la competitivitat 

industrial. 
 El desenvolupament de zones 

del territori poc industrialitzades. 
 La reducció de les emissions de 

gasos contaminants i d’efecte 
hivernacle. 

 El repartiment de la producció de 
la riquesa. 

 La diversificació i la seguretat 
energètiques. 

 
És important destacar que tota 
tecnologia de generació d’energia 
(incloses les renovables) porta 
associada una cadena de materials 
que la fan factible. Per tant, 
paral·lelament a la introducció de les 
energies renovables, és necessari 
procedir a la fabricació de multitud 
d’equipaments de generació que 
funcionen adaptats als sistemes de 
generació d’energia més adients a 
cada territori. A més, s’ha de 
preveure la seva substitució en un 
termini promig de 20 – 25 anys des 
de la posada en marxa fins a la seva 
caducitat. 
 
 

No obstant, malgrat els intensos 
debats sobre la desaparició de 
l’energia nuclear, diverses 
empreses i ens estatals de tot 
el món estan desenvolupant 
noves eines, en el marc d’un un 
nou paradigma en energia nuclear 
aplicada a serveis públics de 
producció i distribució d’electricitat. 
Es tracta dels reactors modulars a 
petita escala, una solució davant les 
elevades despeses i les complexes 
estructures que requereixen les 
grans centrals nuclears 
convencionals. Amb aquests, 
l’alternativa de l’energia nuclear seria 
més accessible i pràctica per al seu 
ús en la producció d’electricitat. 
 
D’altra banda, cal destacar els 
inconvenients que generaria 
prescindir d’aquesta font 
d’energia nuclear a curt 
termini, pels següents motius: 
 
 Donada la dependència actual 

d’aquesta font energètica a 
Catalunya, el seu tancament 
suposaria la necessitat de 
construir 10 grups de cicle 
combinat addicionals per a suplir 
aquesta energia, amb 
repercussions molt importants 
pel que fa a costos. 

 A més, suposaria incrementar en 
gairebé 10 punts percentuals 
l’excés d’emissions de CO2 

respecte a les de 1990 (el 45% 
d’excés es convertiria en un 54% 
en l’àmbit estatal). 

 Espanya incompleix en un 37% 
el compromís adquirit en el 
Protocol de Kyoto; sense les 
centrals nuclears aquesta xifra 
estaria por sobre del 50%. 

 La gestió dels residus 
radioactius o l’elevat cost 
d’aquestes centrals són 
problemes inherents a aquesta 
tecnologia que no tenen solució 
previsible en aquests moments. 
 

 

 

 

 

 
 

 

L’energia nuclear 

és una de les 

fonts que més 

esperances va 

originar 

inicialment per la 

seva alta 

capacitat de 

producció 

d’energia. Però és 

una modalitat 

que exigeix el 

domini d’altes 

tecnologies, la 

seva 

implementació és 

cara i té alts 

riscos 

ambientals; per 

això en molts 

països ha estat 

combatuda i 

descartada.  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Impacte en el sector 
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Les centrals nuclears són fàbriques de 
producció d’electricitat i, de la mateixa 
manera que altres instal·lacions 
elèctriques, generen ocupació i riquesa 
a la seva zona d’influència. 
Concretament, a cada reactor hi 
treballen unes 500 persones. De fet, el 
sector nuclear espanyol ocupa 
actualment a unes 30.000 
persones entre llocs directes i 
indirectes. 
 
L’àmbit de l’energia nuclear requereix 
de personal qualificat, sobre tot pel que 
fa al desenvolupament de projectes de 
recerca i innovació que, a més de 
repercutir en avenços científics 
transferibles a altres sectors, fomenten 
el desenvolupament econòmic i social 
de les empreses que els porten a 
terme.  Aquestes empreses busquen 
sempre les millors tecnologies i els 
millors professionals. 
Tanmateix, el nombre de llocs de 
treball que generen l’energia 
eòlica i l’energia solar 
fotovoltaica és molt més elevat 
que el de l’energia nuclear, per a 
un mateix grau d’inversió. 
 
Pel que fa als i les professionals del 
sector vinculats/des a tot tipus de font 
d’energia, en termes generals, els de 
major qualificació acostumen a 
desenvolupar tasques de construcció i 
instal·lació de noves plantes i 
infraestructures. Tot i això, aquests 
perfils també són necessaris per al 
desenvolupament estratègic del sector, 
especialment en ocupacions que 
requereixen un nivell d’especialització 
elevat en alguna tecnologia concreta. 
Puntualment, també es poden 
encarregar de tasques d’operació i 
manteniment, tot i que a un nivell que 
s’acosta més a la gestió que no pas a 
l’execució. Cal comentar que els i les 
professionals més qualificats/des són 
també els i les que responen a aquelles 
ocupacions de caràcter més emergent. 
 
 

Pel que fa als i les professionals de  
menor qualificació sovint 
s’encarreguen del funcionament i 
manteniment diari de les 
instal·lacions, assegurant la correcta 
explotació de les mateixes. Dins 
aquests perfils, podem distingir 
entre els que s’encarreguen de la 
coordinació i gestió de les tasques 
de manteniment, i els que les 
executen. 
 
Pel que fa a les ocupacions dins 
l’àmbit de les energies 
renovables, les que presenten 
una major demanda són: 
enginyer/a de projectes elèctrics,  
tècnic/a en eficiència energètica a 
l’edificació, analista/ operador del 
mercat elèctric, operari/a de 
subestacions elèctriques, operari/a 
de xarxes de gas, comercial de 
serveis d’eficiència energètica. 
 
Finalment, les ocupacions més 
demandades a les centrals 
nuclears són: tècnic/a, 
operari/a, enginyer/a nuclear 
i/o industrial i project 
manager.  
 
 

Cofinançat per: 

 

 

 

 

 
 

 

 

El tancament de 

les centrals 

nuclears suposaria 

un increment 

d’ocupació en 

d’altres fonts 

d’energia. 

 

 

 

 

 

Les fonts 

d’energia 

renovables 

generen llocs de 

treball molt 

distribuïts en el 

territori i, en 

moltes ocasions, es 

situen en zones 

rurals, propiciant 

un teixit productiu 

que serveix de 

motor i 

manteniment 

d’aquestes zones. 

Impacte sobre els perfils professionals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


