
  

Energia Nuclear: solució o parany?

XXXIX Universitat Catalana d’Estiu
Prada de Conflent, 22 d’Agost del 2007

Marcel Coderch i Collell



  

Perquè reobrir el debat nuclear?

• Un increment continuat de la demanda. A Catalunya ha crescut 
més del 6% anual en la darrera dècada (+65% acumulat), un dels 
creixements més grans de la OCDE.  A nivell mundial es preveu doblar el 
consum elèctric en els propers 25-30 anys.

• Previsibles tensions en el subministrament i en el preu dels 
combustibles fòssils. Per circumstancies geològiques y 
geopolítiques es d’esperar un increment continuat dels preus energètics.

• Necessitat de complir Kioto i d’anar a reduccions 
significatives d’emissions de GEH. A Catalunya les hem augmentat 
molt per damunt de les de 1990. Les hem de reduir substancialment.

• Desenvolupament de reactors nuclears de III i IV generació. 
Segons la industria nuclear, aquests reactors resoldran els inconvenients 
actuals i estalviarien moltes emissions.

El debat nuclear torna a estar d’actualitat degut a 
una combinació de circumstancies:



  

Per alguns, l’energia nuclear és “part” de la solució

• La moratòria nuclear dels anys 80, conseqüència dels accidents de TMI 
i de Xèrnobil avui ja no té raó de ser. El moviment antinuclear i 
ecologista és presoner de velles concepcions superades pels 
esdeveniments de les darreres dècades. 

• L’augment dels preus dels combustibles fòssils fa imprescindible i 
rendible l’energia nuclear. L’energia nuclear augmenta la seguretat 
energètica i contribueix a reduir les tensions geopolítiques, al temps que 
afavoreix el desenvolupament econòmic dels països més endarrerits. 

• L’energia nuclear és una font lliure d’emissions i per tant és un 
element clau per combatre el canvi climàtic sense haver de reduir el 
creixement econòmic. Per això, alguns ecologistes importants, com ara 
James Lovelock, recomanen al moviment ecologista reconsiderar la seva 
tradicional oposició.

• Els reactors moderns són molt segurs. Un altra Xèrnobil és impossible. 
L’energia nuclear és la font que menys víctimes mortals causa. 

• Els residus segueixen sent un problema però està en vies de solució.

• La solució definitiva al problema energètic serà la fusió nuclear, però 
ens cal seguir unes dècades més amb la fissió per arribar a la terra 
promesa de l’energia sense límits. 



  

Mite nº 1:  La Moratòria Nuclear

• A començaments dels 70, la nuclear anava camí de convertir-se 
en la principal font de generació d’electricitat, primer en els països 
desenvolupats i més tard en la resta del món.

• Aquesta trajectòria d'èxit es va trencar amb motiu de l’accident 
de Three Mile Island a l’any 1979 i per l’actuació del moviment 
ecologista que es va desfermar com a conseqüència. L’accident de 
Xèrnobil a l’any 1986 va acabar d’aturar-la.

• Degut a aquests esdeveniments, la opinió pública s’hi va girar en 
contra per raons de seguretat i es va imposar la moratòria nuclear. 
Des de l’any 1979 no s’ha construït cap nou reactor als EE.UU. 

• A l’estat espanyol, hi ha una moratòria des de l’any 1983, 
imposada pel govern del PSOE de Felipe Gonzàlez. 

Perquè a finals dels anys 70 la nuclear va 
perdre el suport de les elèctriques, dels 
governs i de la ciutadania ?



  

Fets nº 1:  La Moratòria Nuclear Real

Nuclear Plant Orders in USA

... before 1978

not completed

…



  

Fets nº 1:  La Moratòria Nuclear Real

Exactement el mateix va passar a 
l’Estat



  

Fets nº 1:  La Moratòria Nuclear Real

“El 6 de Mayo de 1983 el recién elegido gobierno del PSOE firmó el 
Protocolo de Acuerdo con las Compañías Eléctricas … introdujimos y 
cuantificamos un sistema de bonificación … y decidimos que el 50% 
del incremento de las tarifas se dedicarían a restablecer la salud 
financiera de las eléctricas ya que el sector estaba, para decirlo 
claro, quebrado”.

              Carlos Solchaga (ex-Ministro de Industria), El Siglo 
5/29/2005

Què és el que va ser realment la 
“moratòria”? I perquè es va fer?

Hi ha una moratòria vigent?
No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio 
de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, 
se abandona la noción de servicio público …

En la generación de energía eléctrica, se reconoce el derecho a la 
libre instalación y se organiza su funcionamiento bajo el principio 
de libre competencia.
                                            Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico



  

Mite nº 2 :  Els preus del petroli afavoreixen la nuclear

• A mesura que els combustibles fòssils siguin més escassos i per 
tant més cars, l’energia nuclear esdevindrà comparativament més 
econòmica I per tant, es convertirà en la millor tecnologia de 
generació elèctrica, i més endavant també per la producció de 
substituts del petroli (hidrogen, etc.) 

• Si augmentem la producció nuclear, les societats avançades ja 
no estarem en mans de règims inestables i que ens odien, ni 
haurem de sofrir el xantatge rus. 

• L’energia nuclear és una font d’energia autòctona. 

• Els països no industrialitzats seran els que més puguin 
beneficiar-se d’aquesta font d’energia per desenvolupar les seves 
economies. 

Els preus elevats del petroli i del gas natural, 
i les consideracions de seguretat afavoreixen 
la renaixença nuclear. 



  

Fets nº 2:  Petroli i Energia Nuclear

Nuclear Plant Orders USA

Nuclear Energy Institute



  

Mite nº 3:  L’Energia Nuclear és Competitiva

L’energia nuclear és una manera barata de 
produir electricitat i serà més competitiva a 
mesura que s’apugin els preus del petroli i del 
gas natural. 



  

Fets nº 3:  Els costos de l’energia nuclear

If RoR >10%
No competitive

• Entre el 60 i el 75% del cost del kWh 
nuclear és financer.

• Aquestes comparacions suposen un preu 
de l’urani de 30$/kg. Preu actual > 350$/kg

• No s’ha de caure en el 
parany de comparar costos 
nuclears actuals amb 
alternatives a futur. 

• Els reactors actuals es 
van construir en una època 
d’energia barata.

• El cost de l’EPR finnés ha 
augmentat un 10% en un 
any. Dos anys de retràs.

• Costos no internalitzats.

• Com evolucionaran els 
interessos al llarg de 40 o 
50 anys?

7,5 ç 
€/kWh



  

Mite nº 4:  L’energia nuclear és neta i verda

• Necessitem fonts d’energia potents i lliures d’emissions per 
evitar els pitjors escenaris de canvi climàtic.

• L’energia nuclear és una font energètica potent, fiable i neta que 
pot  generar de forma continuada. 

• Per tant, com a mínim, ha de formar part del mix energètic.

• L’energia nuclear no competeix amb les renovables sinó que n’és 
un bon complement. 

• Si teniu preocupacions ecològiques i us mireu els fets sense 
prejudicis, hauríeu de donar suport a l’energia nuclear. 

• L’energia nuclear és la única esperança que ens queda per evitar 
l’apocalipsi climàtic i per salvar la civilització (James Lovelock).

Necessitem l’energia nuclear per combatre 
el canvi climàtic.



  

Fets nº 4:  L’energia nuclear no és lliure d’emissions

Hem d’analitzar tot el cicle complert, no 
només l’etapa de generació.

• Segons sigui la 
riquesa dels 
minerals dels que 
s’extrau l’urani, es 
pot generar més 
CO2 del que 
s’estalvia si ho 
comparem amb un 
generació 
equivalent amb gas 
natural. 



  

Fets nº 4:  L’energia nuclear no ens salvarà

Suposem que trobéssim minerals rics. 
Quantes emissions estalviaríem? 

• Suposem que d'aquí al 2050 multipliquem 
per 3 el nombre de reactors (= 1.200).

• Cobririen quasi el 20% del consum elèctric 
global.

• Evitaríem uns 800 milions de tones of CO2 
si ho comparem amb gas natural.

• Aproximadament el 8% de les emissions 
previstes en l’escenari de referència pel 
2050.  

• No hi ha maneres menys perilloses, 
arriscades i més barates d’evitar el 8% de 
les emissions?

• I què faríem amb el 92% restant ?



  

Mite nº 5:  Tenim o tindrem una solució pels residus

• Els residus nuclears són comparativament petits (en volum i 
pes), es poden confinar fàcilment i sabem com emmagatzemar-los 
amb seguretat, al menys pels propers 100 anys. 

• Estem investigant intensament i eventualment trobarem una 
forma de o bé guardar-los en un magatzem geològic profund, o bé 
serem capaços de transmutar-los en elements no perillosos 
reduint la capacitat dels magatzems definitius.

• De fet, aquests residus no són un passiu per generacions futures 
sinó que eventualment seran un gran actiu quan aprenguin a 
aprofitar el més del 90% de l’energia original que encara 
contenen. 

• Mentrestant, la millor estratègia es mantenir-los en un Magatzem 
Temporal Centralitzat pels propers 100 anys. 

Cap font energètica està lliure de problemes, 
però podem solucionar la qüestió dels 
residus. 



  

Fets nº 5   Residus: El problema més intractable

U238

Radioactive Decay Heat Decay Radiotoxicity Index

Es tracta d’un problema endemoniat, mireu l’eix de temps: un 
milió d’anys !!!



  

Fets nº 5   Residus: El problema més intractable

Després de 50 anys de generar-ne, cap país ha 
estat capaç de trobar la manera de desfer-se’n

• Després de més de 25 anys i de milers de 
milions de dòlars gastats, Yucca Mountain ni 
tan sols té una data per quan podran donar 
una data de finalització, ni tenen un 
pressupost del que costarà. 

• La capacitat planificada (70 kT) s'exhaurirà 
abans de que estigui acabat. 

• Un programa de construccions de 1.000 
reactors necessitaria un Yucca Mountain 
cada 3 o 4 anys arreu del mon. 

• Els Magatzems Temporals Centralitzats no 
són una solució sinó l’acceptació de que avui 
no tenim cap solució. 



  

Mite nº 6:  Un altra Xernòbil es impossible

• Xernòbil va ser el resultat d’una 
tecnologia vella, de una mala 
gestió, d’una cultura no 
democràtica. És a dir un element 
més del desastre soviètic. 

• Els reactors occidentals són 
segurs, i les nostres institucions 
són responsables i efectives a 
l’hora de protegir-nos. 

• Les nostres centrals estan subjectes a una vigilància extrema per part del Consell de 
Seguretat Nuclear.

• Els dissenys moderns encara són més segurs i tenen noves funcionalitats que els fans 
intrínsecament segurs. 

• Al cap i a la fi ningú va morir a TMI i “només” uns centenars com a conseqüència directe 
de Xernòbil. 

• El carbó, per exemple, produeix moltes més morts cada any. 



  

Fet nº 6:   Si és així, perquè?

• La llei Price-Anderson Act (1954) limita les responsabilitats civils 
a quantitats molt baixes. La resta hauria de ser coberta per l’Estat, 
és a dir, per tots nosaltres (i ja veuríem). 

• Aquesta llei que acabava a l’any 2005 ha estat perllongada 20 
anys més pel president Bush. 

• A l’estat espanyol, el govern reconeix que cap companyia 
d’assegurances vol cobrir ni tan sols les quantitats limitades i per 
això pensa en utilitzar “la tarifa” per cobrir el risc (?).

• Només les despeses de salut de Xernòbil han estat superiors als 
50.000 milions de dòlars. 

• Mireu la lletra petita de qualsevol de les vostres assegurances: 
riscos nuclears no inclosos.

Cap companyia d’assegurances esta 
disposada a cobrir la responsabilitat civil 
d’una nuclear



  

El Miratge Nuclear

• Construir 4.700 noves centrals nuclears de 1 GWe; una cada dos 
dies durant 25 anys. 

• Passar de produir 40 ktU/any a 700 ktU/any (max. 68 ktU/any). 

• Esgotar les reserves conegudes, especulatives i hipotètiques 
d’urani en 20 anys.

• Generar un milió de tones de residus (Yucca Mountain 70 kt). 

• Un accident amb fusió del nucli cada 20 anys.

• Canvi del TNP o proliferació nuclear generalitzada. 

Substituir els combustibles fòssils per energia 
nuclear en la generació elèctrica al 2030 
requeriria:

IV Generació > 2030, Fusió > 2050 (if ever)



  

MIT: El Futur de l’Energia Nuclear 
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MIT: El Futur de l’Energia Nuclear 
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