
En/Na, __________________________________________, amb DNI/NIE_______________ del municipi de 
_______________, amb domicili a efectes de notificacions a l'Apartat de Correus 25, 43730 Falset. 

Amb referència a la Resolució de 23/12/2009 (B.O.E. 29/12/2009), i a l'Anunci del Ministeri d'Indústria, Turisme i 
Comerç publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 06/03/2010 Núm. 57, a la seua pàgina 24081, presenta les següents 

AL·LEGACIONS: 

- L'MTC és una solució amb fons públics que aporten tots els ciutadans d'un problema generat per una activitat privada que rendeix 
beneficis a mans privades. Els residus nuclears són generats per les empreses elèctriques i l'Estat pretén que la seua gestió recaiga 
sobre el conjunt de la ciutadania. No té sentit parlar de la gestió dels residus mentre se'n continuen generant. 

- Consens social, territorial i institucional: L’acord del Congrés dels Diputats, de 23/02/2010, que diu “...el Congreso insta al Gobierno 
a albergar el ATC...donde asegure la consecución del mayor consenso social, territorial e institucional, especialmente con las CCAA 
y entidades locales afectadas...”. Doncs s’han posicionat en contra del emplaçament d’Ascó, fins la data, la Diputació de Lleida,10 
Consells Comarcals, més de 100 Ajuntaments, 150 entitats de caràcter social. A més, el Parlament de Catalunya s’ha manifestat 
DUES vegades en contra. Així mateix, un informe de l’empresa CERES quantifica l’acceptació de l’MTC, en un 17% dels veïns de 
l’àrea nuclear d’Ascó. 

-  En relació amb els informes elaborats pel Comitè Assessor Tècnic, a sol·licitud de la Comissió Interministerial de novembre 2006, i 
els següents criteris, assenyalats en aquests informes: 

1. Criteri-1: “datos relativos a la densidad y distribución de la población”.La província de Tarragona té una densitat de població 
de 127’5 hab/Km2. Aquesta és una densitat superior a la mitja espanyola, que és de 92’6 hab/Km2. Així mateix a una 
distància de 50 Km., tenim ciutats com Tarragona (140.323), Reus (107.770), Tortosa (35.734), Cambrils (30.956), Salou 
(26.649), Valls (24.710), Vila-seca (21.550), i a una distància poc superior, Lleida (135.919). 

2. Criteri-2: “emplazamientos en áreas que puedan ser afectadas por ocasional rotura de presas”.L’emplaçament d’Ascó, se 
situa aigües avall de tres preses: Mequinensa (1964) de 110 Km i 1530 Hm3, Riba-roja (1969) de 28 Km i 206’90 Hm3, i 
Flix (1949) de 13’10 Km i 11 Hm3. Les dues primeres són de grans dimensions, i classificades en funció del Risc Potencial 
en la categoria “A”, equivalent a preses la ruptura o el funcionament incorrecte de les quals pot ocasionar danys molt 
importants riu avall. 

3. Criteri-3: “emplazamientos en àreas industriales o tecnologicas que puedan presentar algún riesgo de explosión química o 
fuerte descarga energética”: Dins del terme municipal d’Ascó, existeixen dos reactors nuclears de 1032 i 1027 MW. En el 
terme veí de Flix s’ubica un complex químic fundat a finals del segle XIX. Les activitats industrials descrites podrien originar 
accidents com, grans explosions, fuites químiques o fortes descàrregues elèctriques. 

- Activitats agrícoles i de producció de vi, oli, fruita dolça i fruits secs: en un radi de 50 Km es desenvolupen les activitats esmentades, 
amb Denominacions d’Origen de reconegut prestigi internacional, que es veurien greument compromeses amb la instal·lació del 
MTC. 

- Procés informatiu: Contràriament al que diuen els informes presentats per Ascó, no s’ha portat a terme cap procés seriós 
d’informació. Tot al contrari, la informació s’ha donat de forma mínima, parcial i esbiaixada. 

- La voluntat majoritària del territori aposta per un model de desenvolupament basat en les activitats respectuoses amb les persones, 
l’entorn i el medi. El futur del territori no passa per la instal·lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat, ni el Centre Tecnològic 
Associat. 

Per tot l’exposat,  

SOL·LICITA: 

Que és desestimi la candidatura del municipi d’Ascó com a emplaçament del Magatzem Temporal Centralitzat de 
combustible nuclear gastat i el seu Centre Tecnològic Associat.  

___________________, 30 de març de 2010 
 
Signat:  
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL ATC Y SU CENTRO TECNOLÓGICO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

Envieu aquesta al·legació a l’Apartat de Correus 25 de Falset (43730) 
 

Abans del 27 de març 
 

+info: blogcanc.blogspot.com 


