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Disposición transitoria terceira. Titulares de dereitos
sobre augas privadas procedentes de pozos ou gale-
rías, derivados da Lei do 13 de xuño de 1879.

1. Os aproveitamentos temporais de augas privadas
procedentes de pozos ou galerías, inscritos no Rexistro
de Augas ó abeiro da disposición transitoria terceira 1
da Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas, serán res-
pectados pola Administración, durante un prazo de cin-
cuenta anos contado desde o 1 de xaneiro de 1986,
no que se refire ó réxime de explotación dos caudais,
e dereito preferente para a obtención da correspondente
concesión administrativa de conformidade co previsto
na citada lei.

2. Se os interesados non acreditasen os seus derei-
tos, de conformidade coa disposición transitoria ter-
ceira 1, manterán a súa titularidade na mesma forma
que ata agora, pero non poderán gozar da protección
administrativa que se deriva da inscrición no Rexistro
de Augas.

3. En calquera dos supostos anteriores, o incremen-
to dos caudais totais utilizados, así como a modificación
das condicións ou réxime de aproveitamento, requirirán
a oportuna concesión que ampare a totalidade da explo-
tación, segundo o establecido nesta lei.

4. En todo caso, ós aproveitamentos de augas pri-
vadas a que se refire esta disposición transitoria, seran-
lles aplicables as normas que regulan a sobreexplotación
de acuíferos, os usos da auga en caso de seca grave
ou de urxente necesidade e, en xeral, as relativas ás
limitacións do uso do dominio público hidráulico.

Disposición transitoria cuarta. Rexistro dos aproveita-
mentos de augas cualificadas como privadas pola Lei
de 1879.

1. Os aproveitamentos de augas cualificadas como
privadas pola Lei do 13 de xuño de 1879 poderanse
inscribir no Rexistro de Augas a petición dos seus titu-
lares lexítimos e para os efectos previstos nas dispo-
sicións transitorias segunda e terceira.

2. Tódolos aproveitamentos de augas cualificadas
como privadas pola lexislación anterior á Lei 29/1985,
do 2 de agosto, de augas, serán declarados polos seus
titulares lexítimos ante o organismo de bacía, nos prazos
que se determinen regulamentariamente.

O organismo de bacía, logo do coñecemento das súas
características e aforo, incluiraos no catálogo de apro-
veitamento de augas privadas da bacía.

3. Os titulares de aproveitamento de augas conti-
nentais de calquera clase, que non os inscribisen no
rexistro de augas ou incluísen no catálogo de bacía, pode-
rán ser obxecto de multas coercitivas na forma e contía
que resulten da aplicación dos criterios determinados
no artigo 117 desta lei.

Disposición transitoria quinta. Eficacia xurídica dos
plans hidrolóxicos de bacía.

Os plans hidrolóxicos de bacía, aprobados antes da
promulgación do Plan Hidrolóxico Nacional, terán plena
eficacia xurídica. Os titulares de concesións adminis-
trativas outorgadas ó abeiro destes plans deberán ser
indemnizados, de non se dispor outra cousa nos seus
respectivos condicionados, polos prexuízos que, se é
o caso, lles irrogue a aplicación do Plan Hidrolóxico
Nacional.

Disposición transitoria sexta. Revisión de característi-
cas de aproveitamentos inscritos no Rexistro de
Augas Públicas.

No prazo e do modo que regulamentariamente se
determine, os organismos de bacía revisarán as carac-
terísticas dos aproveitamentos actualmente inscritos no
Rexistro de Aproveitamento de Augas Públicas, como
trámite previo ó traslado dos seus asentos ó Rexistro
de Augas do Organismo de Bacía correspondente.

Disposición transitoria sétima. Actualización de valores
para efectos do artigo 114 desta lei.

Só computará, para a actualización dos valores dos
investimentos de obras xa realizadas a que se refire o
artigo 114, o período que transcorrese desde a data
de entrada en vigor da Lei 29/1985, do 2 de agosto,
de augas.

Disposición transitoria oitava. Canon de control de ver-
teduras.

1. O canon de control de verteduras entrará en vigor
o 1 de xaneiro do ano 2002. No período impositivo
correspondente ó ano natural 2001 aplicarase o canon
de vertedura establecido no artigo 105 da Lei 29/1985,
do 2 de agosto, de augas.

2. O previsto no número 5 do artigo 113, desta
lei, para a xestión e recadación do canon de control
de verteduras nas bacías intercomunitarias será de apli-
cación ás bacías intracomunitarias sen traspaso de com-
petencias.

Disposición derradeira primeira. Supletoriedade do
Código civil.

En todo o que non estea expresamente regulado por
esta lei, aplicarase o disposto polo Código civil.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento
regulamentario.

O Goberno e o ministro de Medio Ambiente, no ámbi-
to das súas respectivas competencias, poderán dicta-las
normas regulamentarias que requira o desenvolvemento
e aplicación desta lei.

Disposición derradeira terceira. Vixencia dos estatutos
e ordenanzas das comunidades de usuarios.

Os estatutos ou ordenanzas das comunidades de
usuarios xa constituídas seguirán vixentes, sen prexuízo
de que, se é o caso, teñan que ser revisados para adap-
talos ós principios constitucionais de representatividade
e estructura democrática.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

14555 REAL DECRETO 783/2001, do 6 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento sobre pro-
tección sanitaria contra radiacións ionizantes.
(«BOE» 178, do 26-7-2001.)

O artigo 2.b) do Tratado constitutivo da Comunidade
Europea da Enerxía Atómica (EURATOM) dispón que a
Comunidade deberá establecer normas uniformes de
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protección sanitaria dos traballadores e da poboación
contra os riscos que resulten das radiacións ionizantes,
dirixidas a sinala-las doses máximas admisibles que
sexan compatibles cunha seguranza adecuada, os niveis
de contaminación máximos admisibles e os principios
fundamentais da vixilancia sanitaria dos traballadores.

En consecuencia, emanaron do Consello sucesivas
disposicións de obrigado cumprimento para os Estados
membros, entre as que se poden citar a Directiva
80/836/EURATOM e a Directiva 84/467/EURATOM,
que establecen as normas básicas de protección sani-
taria da poboación e os traballadores contra os riscos
derivados das radiacións ionizantes, completadas por
outras medidas de acompañamento contidas na Direc-
tiva 84/466/EURATOM, sobre medidas fundamentais
de protección radiolóxica das persoas sometidas a exa-
mes e tratamentos médicos, ou na Directiva 90/641/EU-
RATOM, relativa á protección operacional dos traballa-
dores exteriores con risco de exposición a radiacións
ionizantes por intervención en zona controlada.

Neste senso, o actual Real decreto 53/1992, do 24
de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de pro-
tección sanitaria contra radiacións ionizantes, operou en
España a transposición das citadas directivas 80/836
e 84/467, de EURATOM, ó tempo que permitía aclarar,
desenvolver e completa-lo disposto no capítulo VI da
Lei 25/1964, de 29 de abril, sobre enerxía nuclear, cons-
tituíndo a norma básica en materia sanitaria no senso
do artigo 149.1.16.a da Constitución española, en apli-
cación da competencia exclusiva do Estado para dictar
lexislación laboral segundo o artigo 149.1.7.a da nosa
Carta Magna.

Posteriormente, debido ó considerable desenvolve-
mento nos coñecementos científicos en relación coa pro-
tección radiolóxica, e baseándose nos novos criterios
recomendados na publicación número 60 da Comisión
Internacional de Protección Radiolóxica, apróbase, no
13 de maio de 1996, a Directiva 96/29/EURATOM,
do Consello, pola que se establecen as normas básicas
relativas á protección sanitaria dos traballadores e da
poboación contra os riscos que resultan das radiacións
ionizantes, que opera unha ampla revisión das directivas
80/836/EURATOM e 84/467/ EURATOM precedentes,
adoptando criterios de estimación de dose considerados
razoables para protexe-las persoas, tanto nunha activi-
dade laboral como noutras situacións de exposición á
radiación, incluíndo as que supoñan exposición a fontes
artificiais de radiación ou a fontes naturais de radiación
que supoñan incrementos significativos de dose, e con-
templando especificamente as intervencións debidas a
unha emerxencia radiolóxica. Así mesmo, a Directiva
84/466/ EURATOM foi revisada pola Directiva 97/43/
EURATOM, relativa á protección da saúde fronte ós ris-
cos derivados das radiacións ionizantes en exposicións
médicas.

O compromiso de cumpri-lo disposto no artigo 55
da citada Directiva 96/29/EURATOM, que impón a tódo-
los Estados membros de EURATOM a obriga de adop-
taren as medidas lexislativas, regulamentarias ou admi-
nistrativas necesarias para operaren a súa transposición
antes do 13 de maio de 2000 e, por outra parte, a
necesidade de revisa-lo Regulamento de protección sani-
taria de 1992, que ficara incompleto, desfasado ou sen
aplicación práctica polo decurso do tempo, fixeron nece-
sario proceder a aprobar un novo texto regulamentario
que, de par doutras disposicións que poidan incidir neste
ámbito, contemple as normas básicas de protección
radiolóxica aplicables, dunha forma sistemática e baixo
os principios de xustificación, optimización e limitación
de dose ós cales alude tamén a propia Directiva
96/29/EURATOM, e que, derrogando o anterior Real
decreto 53/1992, do 24 de xaneiro, sobre protección

sanitaria contra radiacións ionizantes, constitúa, máis
unha vez, texto básico en materia sanitaria e regulamen-
tación estatal propia do ordenamento laboral, ó abeiro
dos artigos 149.1.16.a e 149.1.7.a, respectivamente, da
Constitución española.

Mediante este novo real decreto realízase unha trans-
posición da Directiva 96/29/EURATOM, aínda que non
íntegra, xa que parte dela foi obxecto de transposición
no Real decreto 1836/1999, do 3 de decembro, polo
que se aproba o Regulamento sobre instalacións nuclea-
res e radioactivas.

Por último, cabe indicar que o proxecto da presente
disposición foi comunicado á Comisión da Unión Euro-
pea, de acordo co establecido no artigo 33 do Tratado
constitutivo da Comunidade Europea da Enerxía Atómica
(EURATOM).

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Eco-
nomía, do Interior, de Sanidade e Consumo, de Traballo
e Asuntos Sociais, e de Defensa, conforme a regula-
mentación proposta polo Consello de Seguridade
Nuclear, oída a Comisión Nacional de Seguridade e Saú-
de no Traballo, de acordo co Consello de Estado e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 6 de xullo de 2001,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Regulamento sobre protección sanitaria
contra radiacións ionizantes.

Apróbase o regulamento adxunto sobre protección
sanitaria contra radiacións ionizantes.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Queda derrogado o Real decreto 53/1992, do 24
de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento sobre
protección sanitaria contra radiacións ionizantes.

Disposición derradeira primeira. Habilitación compe-
tencial.

Este regulamento díctase ó abeiro do disposto no
artigo 149.1.7.a e 16.a da Constitución

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento dos
preceptos.

Os ministros de Economía, do Interior, de Sanidade
e Consumo, de Traballo e Asuntos Sociais, e de Defensa,
no ámbito das súas competencias, poderán dicta-las dis-
posicións oportunas para o desenvolvemento e aplica-
ción deste regulamento.

O Consello de Seguridade Nuclear poderá dictar ins-
truccións, circulares e guías ou normas técnicas para
facilita-la aplicación deste regulamento .

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 6 de xullo de 2001.

JUAN CARLOS R.

O ministro da Presidencia,

JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ
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REGULAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA
CONTRA AS RADIACIÓNS IONIZANTES

TÍTULO I

Disposicións xerais

CAPÍTULO I

Obxecto e ámbito de aplicación

Artigo 1. Obxecto.

1. Este regulamento ten por obxecto establece-las
normas relativas á protección dos traballadores e dos
membros do público contra os riscos que resultan das
radiacións ionizantes, de acordo coa Lei 25/1964, do
29 de abril, sobre enerxía nuclear.

2. Para os efectos deste regulamento, utilizaranse
as definicións contidas no anexo I.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este regulamento aplicarase a tódalas prácticas
que impliquen un risco derivado das radiacións ionizan-
tes que procedan dunha fonte artificial ou ben dunha
fonte natural de radiación cando os radionucleidos natu-
rais son ou foron procesados polas súas propiedades
radioactivas, fisionables ou fértiles, a saber:

a) A explotación de minerais radioactivos, a produc-
ción, tratamento, manipulación, utilización, posesión,
almacenamento, transporte, importación, exportación,
movemento intracomunitario e eliminación de substan-
cias radioactivas.

b) A operación de todo equipo eléctrico que emita
radiacións ionizantes e que conteña compoñentes que
funcionen a unha diferencia de potencial superior a 5 kV.

c) A comercialización de fontes radioactivas e a asis-
tencia técnica de equipos que incorporen fontes radioac-
tivas ou sexan productores de radiacións ionizantes.

d) Calquera outra práctica que a autoridade com-
petente, por razón da materia, logo de informe do Con-
sello de Seguridade Nuclear, considere oportuno definir.

Así mesmo, será de aplicación ás actividades que
desenvolven as empresas externas a que se refire o Real
decreto 413/1997, do 21 de marzo, sobre protección
operacional dos traballadores externos con risco de expo-
sición ás radiacións ionizantes por intervención en zona
controlada.

2. Este regulamento aplicarase nos termos do títu-
lo VI a toda intervención en caso de emerxencia radio-
lóxica ou en caso de exposición perdurable.

3. Este regulamento aplicarase nos termos do títu-
lo VII a toda actividade laboral non contemplada no
número 1, pero que supoña a presencia de fontes natu-
rais de radiación e dea lugar a un aumento significativo
da exposición dos traballadores ou de membros do públi-
co que non poida considerarse despreciable desde o
punto de vista da protección radiolóxica.

4. Este regulamento non se aplicará á exposición
ó radon nas vivendas ou ós niveis naturais de radiación,
é dicir, ós radionucleidos contidos no corpo humano,
ós raios cósmicos a nivel do chan ou á exposición por
riba do nivel do chan debida ós radionucleidos presentes
na codia terrestre non alterada.

CAPÍTULO II

Autoridades e organismos administrativos

Artigo 3. Autoridades e organismos administrativos.

Corresponde á autoridade competente, en cada caso,
por razón da materia, e ó Consello de Seguridade
Nuclear, no ámbito das súas funcións, asegura-lo cum-
primento do disposto neste regulamento

TÍTULO II

Xustificación, optimización e limitación de doses
para prácticas

CAPÍTULO I

Principios xerais

Artigo 4. Principios xerais.

1. Toda nova clase ou tipo de práctica incluída no
ámbito de aplicación deste regulamento deberá ser xus-
tificada polo seu promotor ante a autoridade compe-
tente, a cal, logo de informe do Consello de Seguridade
Nuclear, decidirá se procede a súa adopción conside-
rando as vantaxes que represente en relación co detri-
mento da saúde que puidese ocasionar.

O Consello de Seguridade Nuclear poderá propo-la
revisión das clases ou tipos de prácticas existentes desde
o punto de vista da súa xustificación, sempre que xurdan
novas e importantes evidencias sobre a súa eficiencia
ou consecuencias.

2. As doses individuais, o número de persoas expos-
tas e a probabilidade de se produciren exposicións poten-
ciais, deberanse manter no valor máis baixo que sexa
razoablemente posible, tendo en conta factores econó-
micos e sociais.

3. A suma das doses recibidas procedentes de tóda-
las prácticas pertinentes non excederá os límites de
doses establecidos no presente título para os traballa-
dores expostos, as persoas en formación, os estudiantes
e os membros do público, sen prexuízo do disposto no
artigo 12 deste regulamento .

4. Os principios definidos nos números 1 e 2 apli-
caranse a tódalas exposicións ás radiacións ionizantes
que resulten das prácticas a que se refire o número 1
do artigo 2, incluídas as exposicións médicas. O principio
definido no número 3 non se aplicará a ningunha das
exposicións seguintes:

a) A exposición de persoas no marco do seu propio
diagnóstico ou tratamento médico.

b) A exposición deliberada e voluntaria de persoas,
cando iso non constitúa parte da súa ocupación, para
axudaren ou aliviaren pacientes en diagnóstico ou tra-
tamento médico.

c) A exposición de voluntarios que participen en pro-
gramas de investigación médica e biomédica.

Artigo 5. Prohibicións e requisitos especiais.

1. Queda prohibida a adición de substancias
radioactivas na producción de alimentos, brinquedos,
enfeites persoais e cosméticos, e a importación, expor-
tación ou movemento intracomunitario deses bens can-
do leven incorporadas substancias radioactivas.
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2. A administración deliberada de substancias
radioactivas a persoas e, na medida en que afecte a
protección de seres humanos fronte á radiación, animais,
con fins de diagnóstico, tratamento ou investigación de
carácter médico ou veterinario, soamente se poderá
facer en instalacións radioactivas autorizadas con tal fin.

3. Canto ós medicamentos que conteñan substan-
cias radioactivas, observarase o disposto na Lei
25/1990, do 20 de decembro, do medicamento.

Artigo 6. Restriccións de doses.

1. No contexto da optimización da protección radio-
lóxica, cando sexa adecuado, o titular da práctica utilizará
restriccións de doses que, se é o caso, se poderán basear
nas orientacións que estableza o Consello de Seguridade
Nuclear. Estas restriccións de doses serán avaliadas e,
se procede, aprobadas polo Consello de Seguridade
Nuclear.

2. Deberán incluírse restriccións de doses nos pro-
cedementos que deban aplicarse ás persoas expostas
conforme se definen nas alíneas b) e c) do número 4
do artigo 4, baseándose nas orientacións que estableza
o Ministerio de Sanidade e Consumo.

Artigo 7. Responsabilidade.

O titular da práctica será responsable de que os prin-
cipios que aquí se establecen sexan aplicados no ámbito
da súa actividade e competencia.

CAPÍTULO II

Limitación de doses

Artigo 8. Aplicación.

Os límites de doses aplícanse á suma das doses pro-
cedentes das exposicións externas no período especi-
ficado e as doses comprometidas a cincuenta anos (ata
setenta anos no caso de meniños) a causa das incor-
poracións producidas no mesmo período. No seu cóm-
puto non se incluirá a dose debida ó fondo radioactivo
natural nin a exposición sufrida como consecuencia de
exames e tratamentos médicos.

Artigo 9. Límites de doses para os traballadores expos-
tos.

1. O límite de dose efectiva para traballadores
expostos será de 100 mSv durante todo período de cinco
anos oficiais consecutivos, suxeito a unha dose efectiva
máxima de 50 mSv en calquera ano oficial.

2. Sen prexuízo do disposto no número 1:

a) O límite de dose equivalente para o cristalino será
de 150 mSv por ano oficial.

b) O límite de dose equivalente para a pel será de
500 mSv por ano oficial. Este límite aplicarase á dose
media sobre calquera superficie de 1 cm, con indepen-
dencia da zona exposta.

c) O límite de dose equivalente para as mans, ante-
brazos, pés e tornecelos será de 500 mSv por ano oficial.

Artigo 10. Protección especial durante o embarazo e
a lactación.

1. Tan axiña como unha muller embarazada comu-
nique o seu estado ó titular da práctica, a protección
do feto deberá ser comparable á dos membros do públi-

co. Por iso, as condicións de traballo da muller emba-
razada serán tales que a dose equivalente ó feto sexa
tan baixa como sexa razoablemente posible, de forma
que sexa improbable que esa dose exceda de 1 mSv,
ó menos desde a comunicación do seu estado ata o
final do embarazo.

2. Desde o momento en que unha muller que se
encontre en período de lactación informe do seu estado
ó titular da práctica, non se lle asignarán traballos que
supoñan un risco significativo de contaminación radioac-
tiva. En tales supostos deberá asegurarse unha vixilancia
adecuada da posible contaminación radioactiva do seu
organismo.

Artigo 11. Límite de doses para persoas en formación
e estudiantes.

1. Os límites de doses para as persoas en formación
e os estudiantes maiores de dezaoito anos que, durante
os seus estudios, teñan que utilizar fontes, serán os mes-
mos que os dos traballadores expostos que se establecen
no artigo 9.

2. O límite de dose efectiva para persoas en for-
mación e estudiantes con idades comprendidas entre
dezaseis e dezaoito anos que, durante os seus estudios,
teñan que utilizar fontes, será de 6 mSv por ano oficial.

Sen prexuízo deste límite de doses:

a) O límite de doses equivalente para o cristalino
será de 50 mSv por ano oficial.

b) O límite de doses equivalente para a pel será
de 150 mSv por ano oficial. Este límite aplicarase á dose
media sobre calquera superficie de 1 cm, con indepen-
dencia da zona exposta.

c) O límite de doses equivalente para as mans, ante-
brazos, pés e tornecelos será de 150 mSv por ano oficial.

3. Os límites de doses para as persoas en formación
e os estudiantes que non estean sometidos ás dispo-
sicións previstas nos números 1 e 2 serán os mesmos
que os establecidos no artigo 13 para os membros do
público.

Artigo 12. Exposición especialmente autorizada.

1. En situacións excepcionais, excluídas as
emerxencias radiolóxicas, o Consello de Seguridade
Nuclear poderá autorizar, para cada caso concreto, expo-
sicións ocupacionais individuais superiores ós límites de
doses establecidos no artigo 9. A situación que implique
este risco terá a consideración de exposición especial-
mente autorizada.

2. A autorización a que se refire o número anterior
soamente se concederá cando as exposicións estean
limitadas no tempo, se circunscriban a determinadas
zonas de traballo e estean comprendidas dentro dos
niveis máximos de doses por exposición que defina para
ese caso concreto o Consello de Seguridade Nuclear.
Teranse en conta as seguintes condicións:

a) Soamente serán admitidos en exposicións espe-
cialmente autorizadas os traballadores expostos perten-
centes á categoría A, definida no artigo 20.

b) Non se autorizará a participación en exposicións
especialmente autorizadas a:

1.o As mulleres embarazadas e aquelas que en
período de lactación poidan sufrir unha contaminación
corporal.

2.o As persoas en formación ou estudiantes.



Suplemento núm. 12 Xoves 16 agosto 2001 903

c) O titular da práctica deberá xustificar con anti-
cipación esas exposicións e informar razoadamente os
traballadores involucrados, os seus representantes, o ser-
vicio de prevención que desenvolva a función de vixi-
lancia e control da saúde dos traballadores, o servicio
de Protección Radiolóxica ou a unidade técnica de Pro-
tección Radiolóxica ou, no seu defecto, o supervisor ou
persoa a quen se lle encomenden as funcións de pro-
tección radiolóxica.

d) Antes de participaren nunha exposición especial-
mente autorizada, os traballadores deberán recibi-la
información adecuada sobre os riscos que implique a
operación e as precaucións que deberán adoptarse
durante ela. A participación deses traballadores terá o
carácter de voluntaria.

3. A superación dos límites de dose como resultado
de exposicións especialmente autorizadas non consti-
tuirá motivo para excluí-lo traballador das súas ocupa-
cións habituais ou cambialo de posto sen o seu con-
sentimento. As condicións de exposición posteriores
deberanse someter ó criterio do servicio de prevención
que desenvolva a función de vixilancia e control da saúde
dos traballadores.

Artigo 13. Límites de doses para os membros do pú-
blico.

1. O límite de doses efectiva para os membros do
público será de 1 mSv por ano oficial. Non obstante,
en circunstancias especiais, o Consello de Seguridade
Nuclear poderá autorizar un valor de dose efectiva máis
elevado nun único ano oficial, sempre que a media duran-
te cinco anos oficiais consecutivos non exceda 1 mSv
por ano oficial.

2. Sen prexuízo do disposto no número 1:

a) O límite de doses equivalente para o cristalino
será de 15 mSv por ano oficial.

b) O límite de doses equivalente para a pel será
de 50 mSv por ano oficial. Este límite aplicarase á dose
media sobre calquera superficie cutánea de 1 cm, con
independencia da superficie exposta.

TÍTULO III

Doses efectivas e equivalentes

CAPÍTULO ÚNICO

Estimación de doses efectivas e equivalentes

Artigo 14. Criterios de estimación de doses.

Para a estimación das doses efectivas e equivalentes
utilizaranse os valores e relacións a que se refire o pre-
sente título, a saber:

a) Para a radiación externa, deberán utilizarse os
valores e relacións do anexo II para estima-las doses
efectivas e equivalentes pertinentes.

b) Para a exposición interna procedente dun radio-
nucleido ou dunha mestura de radionucleidos deberanse
utiliza-los valores e relacións dos anexos II e III co obxecto
de estima-las doses efectivas.

O Consello de Seguridade Nuclear poderá autoriza-lo
uso de métodos equivalentes.

TÍTULO IV

Principios fundamentais de protección operacio-
nal dos traballadores expostos, persoas en for-
mación e estudiantes para a execución das prác-

ticas

CAPÍTULO I

Protección operacional dos traballadores expostos

Artigo 15. Principios de protección dos traballadores.

A protección operacional dos traballadores expostos
basearase nos seguintes principios:

a) Avaliación previa das condicións laborais para
determina-la natureza e magnitude do risco radiolóxico
e asegura-la aplicación do principio de optimización.

b) Clasificación dos lugares de traballo en diferentes
zonas, tendo en conta: a avaliación das doses anuais
previstas, o risco de dispersión da contaminación e a
probabilidade e magnitude de exposicións potenciais.

c) Clasificación dos traballadores expostos en dife-
rentes categorías segundo as súas condicións de tra-
ballo.

d) Aplicación das normas e medidas de vixilancia
e control relativas ás diferentes zonas e ás distintas cate-
gorías de traballadores expostos, incluída, se é o caso,
a vixilancia individual.

e) Vixilancia sanitaria.

CAPÍTULO II

Prevención da exposición

SECCIÓN 1.a CLASIFICACIÓN E DELIMITACIÓN DE ZONAS

Artigo 16. Establecemento de zonas.

Para efectos de protección radiolóxica, o titular da
práctica identificará e delimitará tódolos lugares de tra-
ballo nos que exista a posibilidade de recibir doses efec-
tivas superiores a 1 mSv por ano oficial ou unha dose
equivalente superior a 1/10 dos límites para o cristalino,
a pel e as extremidades establecidos no número 2 do
artigo 9, e establecerá as medidas de protección radio-
lóxica aplicables. Estas medidas deberanse adaptar á
natureza das instalacións e das fontes, ben como á mag-
nitude e natureza dos riscos. O alcance dos medios de
prevención e de vixilancia, ben como a súa natureza
e calidade, deberán estar en función dos riscos vincu-
lados ós traballos que impliquen unha exposición ás
radiacións ionizantes.

Artigo 17. Clasificación de zonas.

1. O titular da práctica clasificará os lugares de tra-
ballo, en función do risco de exposición e tendo en conta
a probabilidade e magnitude das exposicións potenciais,
nas seguintes zonas:

a) Zona controlada: é aquela zona en que:

1.o Exista a posibilidade de recibir doses efectivas
superiores a 6 mSv por ano oficial ou unha dose equi-
valente superior a 3/10 dos límites de dose equivalentes
para o cristalino, a pel e as extremidades, segundo se
establece no número 2 do artigo 9, ou

2.o Sexa necesario seguir procedementos de traba-
llo co obxecto de restrinxi-la exposición á radiación ioni-
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zante, evita-la dispersión de contaminación radioactiva
ou previr ou limita-la probabilidade e magnitude de acci-
dentes radiolóxicos ou as súas consecuencias.

b) Zona vixiada: é aquela zona en que, non sendo
zona controlada, exista a posibilidade de recibir doses
efectivas superiores a 1 mSv por ano oficial ou unha
dose equivalente superior a 1/10 dos límites de dose
equivalentes para o cristalino, a pel e as extremidades,
segundo se establece no número 2 do artigo 9.

2. Ademais, as zonas controladas poderanse sub-
dividir nas seguintes:

a) Zonas de permanencia limitada: son aquelas en
que existe o risco de recibir unha dose superior ós límites
de dose fixados no artigo 9.

b) Zonas de permanencia regulamentada: son aque-
las en que existe o risco de recibir en curtos períodos
de tempo unha dose superior ós límites de dose fixados
no artigo 9 e que requiren prescricións especiais desde
o punto de vista da optimización.

c) Zonas de acceso prohibido: son aquelas en que
existe o risco de recibir, nunha exposición única, doses
superiores ós límites de doses fixados no artigo 9.

3. A clasificación dos lugares de traballo nas zonas
establecidas deberá estar sempre actualizada de acordo
coas condicións reais existentes, polo que o titular da
práctica someterá a revisión a clasificación de zonas
baseándose nas variacións das condicións de traballo.

Artigo 18. Requisitos das zonas.

1. Tendo en conta a natureza e a importancia dos
riscos radiolóxicos, nas zonas controladas e vixiadas
deberase realizar unha vixilancia radiolóxica do ambiente
de traballo, consonte o disposto no artigo 26. Ademais,
estas zonas:

a) Estarán delimitadas adecuadamente e sinalizadas
de forma que quede de manifesto o risco de exposición
existente nelas. Esta sinalización efectuarase de acordo
co especificado no anexo IV.

b) O acceso estará limitado ás persoas autorizadas
para o efecto e que tivesen recibido as instruccións ade-
cuadas ó risco existente no interior desas zonas. Nas
zonas controladas, estas instruccións serán acordes cos
procedementos de traballo establecidos por escrito polo
titular da práctica.

2. Nas zonas controladas en que exista:

a) Risco de exposición externa: será obrigatorio o
uso de dosímetros individuais.

b) Risco de contaminación: será obrigatoria a uti-
lización de equipos persoais de protección adecuados
ó risco existente. Á saída destas zonas existirán detec-
tores adecuados para comproba-la posible contamina-
ción de persoas e equipamentos e, se é o caso, poder
adopta-las medidas oportunas.

3. Nas zonas vixiadas debe efectuarse, ó menos,
mediante dosimetría de área, unha estimación das doses
que se poden recibir.

4. O titular da práctica é o responsable de que se
cumpra o establecido nos números 1, 2 e 3 anteriores
e de que isto se realice coa supervisión do servicio de
Protección Radiolóxica ou a unidade técnica de Protec-
ción Radiolóxica ou, no seu defecto, do supervisor ou
persoa a quen se lle encomenden as funcións de pro-
tección radiolóxica.

SECCIÓN 2.a CLASIFICACIÓN DE TRABALLADORES EXPOSTOS

Artigo 19. Límite de idade para traballadores expostos.

Sen prexuízo do disposto no número 2 do artigo 11,
non se poderán asignar ós menores de dezaoito anos
tarefas que os puidesen converter en traballadores
expostos.

Artigo 20. Clasificación de traballadores expostos.

Por razóns de vixilancia e control radiolóxico, o titular
da práctica ou, se é o caso, a empresa externa será
responsable de clasifica-los traballadores expostos en
dúas categorías:

Categoría A: pertencen a esta categoría aquelas per-
soas que, polas condicións en que se realiza o seu tra-
ballo, poidan recibir unha dose efectiva superior a 6 mSv
por ano oficial ou unha dose equivalente superior a 3/10
dos límites de dose equivalente para o cristalino, a pel
e as extremidades, segundo se establece no número
2 do artigo 9.

Categoría B: pertencen a esta categoría aquelas per-
soas que, polas condicións en que se realiza o seu tra-
ballo, é moi improbable que reciban doses superiores
a 6 mSv por ano oficial ou a 3/10 dos límites de dose
equivalente para o cristalino, a pel e as extremidades,
segundo se establece no número 2 do artigo 9.

SECCIÓN 3.a INFORMACIÓN E FORMACIÓN

Artigo 21. Información e formación.

1. O titular da práctica ou, se é o caso, a empresa
externa deberá informar, antes de inicia-la súa actividade,
os seus traballadores expostos, persoas en formación
e estudiantes que durante os seus estudios teñan que
utilizar fontes, sobre:

a) Os riscos radiolóxicos asociados e a importancia
que reviste o cumprimento dos requisitos técnicos, médi-
cos e administrativos.

b) As normas e procedementos de protección radio-
lóxica e precaucións que deben adoptar, polo que res-
pecta á práctica en xeral e a cada tipo de destino ou
posto de traballo que se lles poida asignar.

c) No caso de mulleres, a necesidade de efectuar
rapidamente a declaración de embarazo e notificación
de lactación, tendo en conta os riscos de exposición
para o feto, así como o risco de contaminación do lac-
tante en caso de contaminación radioactiva corporal.

2. O titular da práctica ou, se é o caso, a empresa
externa deberá fornecer ós traballadores expostos, per-
soas en formación e estudiantes, antes de inicia-la súa
actividade e periodicamente, formación en materia de
protección radiolóxica a un nivel adecuado á súa res-
ponsabilidade e ó risco de exposición ás radiacións ioni-
zantes no seu posto de traballo.

SECCIÓN 4.a AVALIACIÓN E APLICACIÓN DE MEDIDAS

DE PROTECCIÓN RADIOLÓXICA

Artigo 22. Aplicación das medidas de protección radio-
lóxica dos traballadores expostos.

O titular da práctica será responsable de que o exame
e control dos dispositivos e técnicas de protección e
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dos instrumentos de medición se efectúen de acordo
cos procedementos establecidos, e coa supervisión do
servicio de protección radiolóxica ou a unidade técnica
de protección radiolóxica ou, no seu defecto, do super-
visor ou persoa a quen se lle encomenden as funcións
de protección radiolóxica, e comprenderá, en particular:

a) O exame crítico previo dos proxectos da insta-
lación desde o punto de vista da protección radiolóxica.

b) A autorización de posta en servicio de fontes
novas ou modificadas desde o punto de vista da pro-
tección radiolóxica.

c) A comprobación periódica da eficacia dos dis-
positivos e técnicas de protección.

d) A calibración, verificación e comprobación perió-
dica do bo estado e funcionamento dos instrumentos
de medición.

Artigo 23. Servicios e unidades técnicas de protección
radiolóxica.

O Consello de Seguridade Nuclear, considerando o
risco radiolóxico, poderá esixir ós titulares das prácticas
recollidas no artigo 2 que se doten dun servicio de pro-
tección radiolóxica (SPR) ou que contraten cunha uni-
dade técnica de protección radiolóxica (UTPR), para lles
proporcionaren asesoramento específico en protección
radiolóxica e encomendárlle-las funcións nesta materia
que neles recaen segundo este regulamento .

Artigo 24. Autorización e organización dos servicios
e unidades técnicas de protección radiolóxica.

1. Os servicios e unidades técnicas de protección
radiolóxica deberán ser expresamente autorizados polo
Consello de Seguridade Nuclear e estarán constituídos
polo xefe de servicio ou unidade técnica de protección
radiolóxica e por técnicos expertos en protección radio-
lóxica.

2. Os servicios de protección radiolóxica organiza-
ranse e actuarán independentemente do resto de uni-
dades funcionais e o xefe deste servicio manterá unha
dependencia funcional directa co titular ou, se é o caso,
persoa en quen recaia a máxima responsabilidade dentro
da instalación ou centro, todo isto sen prexuízo da coor-
dinación necesaria cos servicios de prevención estable-
cidos na lexislación laboral.

3. Os servicios e unidades técnicas de protección
radiolóxica poderán actuar en máis dunha instalación
cando estean autorizados para o efecto polo Consello
de Seguridade Nuclear.

Artigo 25. Acreditación e obrigacións do xefe de ser-
vicio ou unidade técnica de protección radiolóxica.

1. O xefe de servicio ou unidade técnica de pro-
tección radiolóxica deberá estar en posesión dun diplo-
ma, expedido polo Consello de Seguridade Nuclear, que
o habilite para o efecto.

2. O xefe de servicio ou unidade técnica de pro-
tección radiolóxica deberá velar polo cumprimento deste
regulamento. No suposto de este non se cumprir, estará
obrigado a comunicarllo por escrito ó titular da práctica,
mantendo o correspondente rexistro ó dispor da inspec-
ción. Do mesmo modo requirirá por escrito o titular da
práctica a paralización dos traballos ou o desaloxo dunha
área, cando ó seu xuízo considere non se cumpriren
os debidos requisitos de protección radiolóxica.

CAPÍTULO III

Avaliación da exposición

SECCIÓN 1.a VIXILANCIA DO AMBIENTE DE TRABALLO

Artigo 26. Vixilancia do ambiente de traballo.

1. A vixilancia radiolóxica do ambiente de traballo
a que fai referencia o número 1 do artigo 18 compren-
derá:

a) A medición das taxas de doses externas, espe-
cificando a natureza e calidade das radiacións de que
se trate.

b) A medición das concentracións de actividade no
aire e a contaminación superficial, especificando a natu-
reza das substancias radioactivas contaminantes e os
seus estados físico e químico.

2. Os documentos correspondentes ó rexistro, ava-
liación e resultado desa vixilancia deberán ser arquivados
polo titular da práctica, quen os terá ó dispor da auto-
ridade competente.

3. Cando sexa adecuado, os resultados destas medi-
das usaranse para estima-las doses individuais, de acor-
do co que se establece no artigo 30.

SECCIÓN 2.a VIXILANCIA INDIVIDUAL

Artigo 27. Vixilancia individual.

1. As doses recibidas polos traballadores expostos
deberán determinarse de acordo co establecido nos arti-
gos 28 e 29 cando as condicións de traballo sexan nor-
mais, cunha periodicidade non superior a un mes, para
a dosimetría externa, e coa periodicidade que, en cada
caso, se estableza para a dosimetría interna, daqueles
traballadores que están expostos a risco de incorpora-
ción de radionucleidos.

2. A dosimetría individual, tanto externa como inter-
na, será efectuada polos Servicios de Dosimetría Persoal
expresamente autorizados polo Consello de Seguridade
Nuclear.

3. O titular da práctica ou, se é o caso, a empresa
externa transmitirá os resultados dos controis dosimé-
tricos ó servicio de prevención que desenvolva a función
de vixilancia e control da saúde dos traballadores, a quen
corresponderá interpretalos desde o punto de vista sani-
tario. En caso de urxencia, esa transmisión deberá ser
inmediata.

Artigo 28. Estimación das doses dos traballadores de
categoría A.

En relación cos traballadores expostos pertencentes
á categoría A será obrigatorio:

a) En caso de risco de exposición externa, a uti-
lización de dosímetros individuais que midan a dose
externa, representativa da dose para a totalidade do orga-
nismo durante toda a xornada laboral.

b) No caso de risco de exposición parcial ou non
homoxénea do organismo, a utilización de dosímetros
adecuados nas partes potencialmente máis afectadas.

c) No caso de risco de contaminación interna, a rea-
lización das medidas ou análises pertinentes para ava-
lia-las doses correspondentes.
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Artigo 29. Estimación das doses dos traballadores de
categoría B.

As doses individuais recibidas polos traballadores
expostos pertencentes á categoría B poderanse estimar
a partir dos resultados da vixilancia realizada no ambien-
te de traballo que se establece no artigo 26, sempre
e cando estes permitan demostrar que os ditos traba-
lladores están clasificados correctamente na categoría B.

Artigo 30. Estimacións especiais de doses.

Nos casos en que non sexa posible ou resulten ina-
propiadas as medicións individuais, a vixilancia individual
basearase nunha estimación realizada a partir de medi-
cións individuais feitas a outros traballadores expostos
ou a partir dos resultados da vixilancia do ambiente de
traballo prevista no artigo 26, facéndose constar expre-
samente este feito no historial dosimétrico do traballa-
dor.

Artigo 31. Sistemática aplicable á dosimetría de área.

A sistemática para o uso de dosímetros ou instru-
mentos utilizados para a dosimetría de área e o pro-
cedemento de asignación de doses asociado deberá
incluírse nun protocolo escrito suxeito á avaliación e ins-
pección do Consello de Seguridade Nuclear.

Artigo 32. Estimación de doses en exposicións acci-
dentais e de emerxencia.

En caso de exposicións accidentais avaliaranse as
doses asociadas e a súa distribución no corpo. En caso
de exposicións de emerxencia realizarase unha vixilancia
individual ou avaliacións das doses individuais en función
das circunstancias.

Artigo 33. Superación dos límites de doses.

Cando a consecuencia dunha exposición especial-
mente autorizada, exposición accidental ou exposición
de emerxencia se puidesen supera-los límites de dose
fixados no artigo 9, deberá realizarse un estudio para
avaliar, coa maior rapidez e precisión posible, as doses
recibidas na totalidade do organismo ou nas rexións ou
órganos afectados.

Estes casos e os resultados do estudio serán inme-
diatamente postos en coñecemento do servicio de pre-
vención que desenvolva a función de vixilancia e control
da saúde dos traballadores, do Consello de Seguridade
Nuclear e do traballador afectado.

SECCIÓN 3.a REXISTRO E NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Artigo 34. Historial dosimétrico e rexistros adicionais.

1. Será obrigatorio rexistrar tódalas doses recibidas
durante a vida laboral dos traballadores expostos nun
historial dosimétrico individual, que se manterá debida-
mente actualizado e estará, en todo momento, ó dispor
do propio traballador.

Para estes efectos, será tamén obrigatorio rexistrar,
conservar e manter ó dispor do traballador os seguintes
documentos:

a) No caso das exposicións ás que se refiren os
artigos 32 e 33, os informes relativos ás circunstancias
e ás medidas adoptadas.

b) Os resultados da vixilancia do ambiente de tra-
ballo que se utilizasen para estima-las doses individuais.

2. O historial dosimétrico de todo traballador expos-
to de categoría A deberá figurar, ademais, no seu historial
médico a que se refire o artigo 44.

Artigo 35. Contido do historial dosimétrico.

No historial dosimétrico correspondente a traballa-
dores da categoría A rexistraranse as doses mensuais,
as doses acumuladas en cada ano oficial e as doses
acumuladas durante cada período de cinco anos oficiais
consecutivos. No caso de traballadores da categoría B,
rexistraranse as doses anuais determinadas ou estima-
das.

Artigo 36. Rexistro das doses por exposición especial-
mente autorizada, accidente ou emerxencia.

Toda dose recibida como consecuencia dunha expo-
sición especialmente autorizada deberá quedar consig-
nada como tal no historial dosimétrico, especificando,
se é o caso, as incorporacións de radionucleidos no orga-
nismo. Estas doses, así como as recibidas por exposi-
cións de accidente ou de emerxencia, figurarán no his-
torial dosimétrico, rexistradas por separado das recibidas
durante o traballo en condicións normais.

Artigo 37. Comunicación de doses.

1. Os traballadores expostos que o sexan en máis
dunha actividade ou instalación fican obrigados a dar
conta expresa de tal circunstancia ó xefe de servicio
de protección radiolóxica ou unidade técnica de Pro-
tección radiolóxica ou, no seu defecto, ó supervisor ou
persoa que teña encomendadas as funcións de protec-
ción radiolóxica de cada un dos centros en que traballen,
co obxecto de que en todos eles conste, actualizado
e completo, o seu historial dosimétrico individual. Para
tal fin, o traballador deberá comunicar en cada actividade
os resultados dosimétricos que se lle proporcionen nas
demais.

2. No caso de cambio de emprego, o traballador
deberá proporcionar copia certificada do seu historial
dosimétrico ó titular do seu novo destino.

Artigo 38. Arquivo de documentación.

1. O historial dosimétrico dos traballadores expos-
tos, os documentos correspondentes á avaliación de
doses e ás medidas dos equipos de vixilancia, nos supos-
tos do artigo 34, e os informes referentes ás circuns-
tancias e medidas adoptadas nos casos de exposición
accidental ou de emerxencia, segundo se contempla no
artigo 32 deste regulamento, deberán ser arquivados
polo titular da práctica, ata que o traballador teña atinxido
a idade de setenta e cinco anos, e nunca por un período
inferior a trinta anos, contados a partir da data de cesa-
mento do traballador naquelas actividades que supuxe-
sen a súa clasificación como traballador exposto.

2. O titular da práctica facilitará esta documentación
ó Consello de Seguridade Nuclear e, en función das súas
propias competencias, ás administracións públicas, nos
supostos previstos nas leis, e ós xulgados e tribunais
que a soliciten.

3. No caso de que o traballador exposto cese no
seu emprego, o titular da práctica deberá proporcionarlle
unha copia certificada do seu historial dosimétrico.

4. Ó producirse o cesamento definitivo nas prácticas
reguladas por este regulamento, os titulares delas farán
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entrega ó Consello de Seguridade Nuclear dos expedien-
tes referidos no parágrafo primeiro deste artigo.

5. No caso de traballadores externos, será a empre-
sa externa de que dependa o mesmo a responsable de
cumpri-lo establecido no presente artigo.

CAPÍTULO IV

Vixilancia sanitaria dos traballadores expostos

SECCIÓN 1.a VIXILANCIA SANITARIA DOS TRABALLADORES

EXPOSTOS

Artigo 39. Vixilancia sanitaria dos traballadores expos-
tos.

A vixilancia sanitaria dos traballadores expostos
basearase nos principios xerais de medicina do traballo
e na Lei 31/1995, do 8 de novembro, sobre prevención
de riscos laborais, e regulamentos que a desenvolven.

Artigo 40. Exames de saúde.

1. Toda persoa que vaia ser clasificada como tra-
ballador exposto de categoría A deberá ser sometida
a un exame de saúde previo, que permita comprobar
que non se encontra incursa en ningunha das incom-
patibilidades que legalmente estean determinadas e
decidi-la súa aptitude para o traballo.

2. Os traballadores expostos de categoría A estarán
sometidos, ademais, a exames de saúde periódicos que
permitan comprobar que seguen sendo aptos para exer-
ceren as súas funcións. Estes exames realizaranse cada
doce meses e máis frecuentemente, se o fixese nece-
sario, a criterio médico, o estado de saúde do traballador,
as súas condicións de traballo ou os incidentes que poi-
dan ocorrer.

Artigo 41. Exame de saúde previo.

O exame médico de saúde previo de toda persoa
que vaia ser destinada a un posto de traballo que impli-
que un risco de exposición que supoña a súa clasificación
como traballador exposto de categoría A terá por obxec-
to a obtención dunha historia clínica que inclúa o coñe-
cemento do tipo de traballo realizado anteriormente e
dos riscos a que estivo exposto como consecuencia del
e, se é o caso, do historial dosimétrico que debe ser
achegado polo traballador.

Artigo 42. Exames de saúde periódicos.

1. Os recoñecementos médicos periódicos dos tra-
balladores expostos de categoría A estarán adaptados
ás características da exposición ás radiacións ionizantes
ou da posible contaminación interna ou externa e com-
prenderán un exame clínico xeral e aqueloutros exames
necesarios para determina-lo estado dos órganos expos-
tos e as súas funcións.

2. O servicio de prevención que desenvolva a fun-
ción de vixilancia e control da saúde dos traballadores
poderá determina-la conveniencia de que se prolongue,
durante o tempo que coide necesario, a vixilancia sani-
taria dos traballadores de categoría A que fosen pos-
teriormente declarados non aptos ou cesasen nesa acti-
vidade profesional.

Artigo 43. Clasificación médica.

1. Desde o punto de vista médico e de acordo co
resultado dos recoñecementos oportunos, os traballa-
dores expostos de categoría A clasificaranse como:

a) Aptos: aqueles que poden realiza-las actividades
que implican risco de exposición asociado ó posto de
traballo.

b) Aptos en determinadas condicións: aqueles que
poden realiza-las actividades que implican risco de expo-
sición asociado ó posto de traballo, sempre que se cum-
pran as condicións que para o efecto se establezan,
baseándose en criterios médicos.

c) Non aptos: aqueles que deben manterse sepa-
rados de postos que impliquen risco de exposición.

2. Non se poderá empregar ou clasificar ningún tra-
ballador nun posto específico como traballador da cate-
goría A durante ningún período se as conclusións médi-
cas non o considerasen apto para ese posto específico.

Artigo 44. Historial médico.

1. A cada traballador exposto de categoría A lle será
aberto un historial médico, que se manterá actualizado
durante todo o tempo que o interesado pertenza á dita
categoría, e que deberá conter, cando menos, as infor-
macións referentes á natureza do emprego, os resultados
dos exames médicos previos á contratación ou clasi-
ficación como traballador de categoría A, os recoñece-
mentos médicos periódicos e eventuais, e o historial dosi-
métrico de toda a súa vida profesional.

2. Estes historiais médicos arquivaranse ata o tra-
ballador ter atinxido os setenta e cinco anos de idade
e, en ningún caso, durante un período inferior a trinta
anos despois do cesamento da actividade, nos servicios
de prevención que desenvolvan a función de vixilancia
e control da saúde dos traballadores correspondentes
ós centros nos que aquelas persoas presten ou teñan
prestado os seus servicios, e estarán ó dispor da auto-
ridade competente e do propio traballador.

SECCIÓN 2.a VIXILANCIA ESPECIAL DOS TRABALLADORES

EXPOSTOS

Artigo 45. Vixilancia sanitaria especial.

En caso de superación ou sospeita fundada de supe-
ración dalgún dos límites de doses establecidos no artigo
9, deberase realizar unha vixilancia sanitaria especial.
As condicións posteriores de exposición someteranse
ó establecido polo Servicio de Prevención que desen-
volva a función de vixilancia e control da saúde dos
traballadores.

Artigo 46. Medidas adicionais.

1. Ademais da vixilancia sanitaria descrita nos arti-
gos anteriores, aplicaranse outras medidas que o servicio
de prevención que desenvolva a función de vixilancia
e control da saúde dos traballadores considere adecua-
das, como outros exames, medidas de descontaminación
ou tratamento terapéutico de urxencia e, en caso nece-
sario, atención e tratamento médico nos servicios de
asistencia ós lesionados e contaminados por isótopos
radioactivos e radiacións ionizantes que, para tal efecto,
sexan autorizados pola autoridade sanitaria nas respec-
tivas comunidades autónomas. As autorizacións conce-
didas ó abeiro deste parágrafo comunicaránselle ó Con-
sello de Seguridade Nuclear e ó Ministerio de Sanidade
e Consumo.

2. O Ministerio de Sanidade e Consumo manterá
un catálogo e rexistro xeral destes centros para os efec-
tos previstos nos artigos 15.2 e 40.9 da Lei 14/1986,
do 25 de abril, xeral de sanidade.
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SECCIÓN 3.a RECURSOS

Artigo 47. Recursos.

As declaracións en materia de aptitude dos traba-
lladores e os recursos que contra elas procedan rexe-
ranse polo establecido na lexislación sanitaria e laboral
aplicable.

CAPÍTULO V

Normas de protección para persoas en formación
e estudiantes

Artigo 48. Normas de protección para persoas en for-
mación e estudiantes.

1. As condicións de exposición e a protección ope-
racional das persoas en formación e os estudiantes maio-
res de dezaoito anos, mencionados no número 1 do
artigo 11, serán, segundo o caso, equivalentes ás dos
traballadores expostos de categoría A ou B, definidas
no artigo 20.

2. As condicións de exposición e a protección ope-
racional das persoas en formación e os estudiantes con
idades comprendidas entre dezaseis e dezaoito anos,
mencionados no número 2 do artigo 11, serán equi-
valentes ás dos traballadores expostos da categoría B,
definida no artigo 20.

TÍTULO V

Protección radiolóxica da poboación
en circunstancias normais

CAPÍTULO ÚNICO

Medidas fundamentais de vixilancia

Artigo 49. Principios básicos.

A protección dos membros do público e da poboación
no seu conxunto realizarase mediante as medidas e con-
trois necesarios para que as prácticas se leven a cabo
de acordo cos principios establecidos no artigo 4 e cos
principios fundamentais que rexen a protección da
poboación establecidos no artigo 50.

Artigo 50. Principios xerais.

1. A protección da poboación en condicións nor-
mais basearase nos principios seguintes:

a) A contribución das prácticas á exposición da
poboación no seu conxunto deberá manterse no valor
máis baixo que sexa razoablemente posible, tendo en
conta factores económicos e sociais.

b) O titular da práctica realizará os estudios ade-
cuados a cada caso conducentes a confirmar que o risco
de exposición a que puidese estar sometida a poboación
como consecuencia das súas actividades non é signi-
ficativo desde o punto de vista da protección radiolóxica.

c) As prácticas deberán ser proxectadas convenien-
temente para evitar ou reducir ó mínimo razoablemente
posible a evacuación ó ambiente de efluentes radioac-
tivos.

d) Sobre a base dos estudios mencionados, na
correspondente autorización administrativa especificara-
se se se debe dispor dun sistema específico de vixilancia

para avaliar e controlar, durante o exercicio da actividade,
as doses que puidesen ser recibidas polo público.

2. A vixilancia basearase fundamentalmente na ava-
liación das doses que puidesen ser recibidas pola poboa-
ción e estará adecuada ó risco que impliquen as acti-
vidades.

Artigo 51. Evacuación de efluentes e residuos sólidos.

Toda evacuación de efluentes e residuos sólidos
radioactivos ó ambiente requirirá autorización expresa
do Ministerio de Economía, logo de informe do Consello
de Seguridade Nuclear, e axustarase ós límites e con-
dicións que se establezan nela atendendo ás caracte-
rísticas da práctica.

Con este obxecto, o solicitante da autorización xun-
tará os estudios adecuados en cada caso, relativos á
vertedura de efluentes radioactivos ó ambiente e á capa-
cidade de recepción de contaminantes radioactivos da
zona en función das súas características.

Artigo 52. Niveis de emisión de efluentes.

Os niveis de actividade para a emisión de efluentes
radioactivos ó ambiente deberán ser tales que as con-
centracións de actividade dos radionucleidos neles con-
tidos e as doses susceptibles de seren recibidas pola
poboación que potencialmente poida ser afectada sexan
as máis baixas razoablemente posibles, tendo en conta
factores económicos e sociais. Estes niveis serán sempre
inferiores ós límites especificados para os membros do
público no artigo 13 deste regulamento e, se é o caso,
a aqueloutros valores inferiores que estiveren estable-
cidos polo Consello de Seguridade Nuclear.

Artigo 53. Estimación das doses recibidas pola poboa-
ción.

1. O titular de cada práctica realizará unha estima-
ción, de modo regular e da forma máis realista posible,
das doses recibidas pola poboación no seu conxunto
e polos grupos de referencia en tódolos lugares onde
tales grupos poidan existir. Os resultados de tales esti-
macións que, no caso de grupos de referencia se rea-
lizarán, ó menos, cunha periodicidade anual, serán envia-
dos ó Consello de Seguridade Nuclear.

2. As estimacións de doses a que se refire o núme-
ro 1 anterior incluirán, entre outros aspectos:

a) A avaliación das exposicións externas, indicando,
segundo os casos, o tipo e a calidade das radiacións
en cuestión.

b) A avaliación da incorporación de radionucleidos,
indicando a natureza e os estados físico e químico das
substancias radioactivas contaminantes, así como a
determinación da súa actividade e a súa concentración
de actividade.

c) A especificación das características dos grupos
de referencia da poboación, tendo en conta as vías efec-
tivas de transferencia das substancias radioactivas.

Artigo 54. Arquivo.

Os documentos relativos á medición da exposición
externa e ás estimacións da incorporación de radionu-
cleidos e da contaminación radioactiva, así como os
resultados da avaliación das doses recibidas polos gru-
pos de referencia e pola poboación, deben ser arquivados
polo titular.
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Artigo 55. Equipamento en relación cos efluentes e
residuos sólidos.

As prácticas que poidan dar lugar a efluentes e a
residuos radioactivos sólidos que supoñan un risco radio-
lóxico significativo deberán estar equipadas cos nece-
sarios sistemas independentes e específicos de alma-
cenamento, tratamento e, se é o caso, evacuación, o
funcionamento dos cales será obxecto de revisións ade-
cuadas para evitar descargas incontroladas.

Artigo 56. Almacenamento de residuos.

1. O almacenamento de residuos radioactivos debe-
rá levarse a cabo confinándoos en recipientes de carac-
terísticas tales que proporcionen unha protección sufi-
ciente contra as radiacións ionizantes, tendo en conta
as condicións do lugar de almacenamento e a posible
dispersión ou fuga do material radioactivo.

2. Os recipientes que conteñan residuos radioac-
tivos estarán sinalizados adecuadamente.

3. Así mesmo, o titular levará un rexistro no que
se consignarán para cada recipiente os datos físicoquí-
micos máis relevantes de contido e, como mínimo, os
valores máximos do nivel de exposición en contacto e
a 1 metro de distancia da superficie, así como a data
da última medición e, a ser posible, a actividade.

Artigo 57. Responsabilidades.

1. O titular da práctica será responsable de que tóda-
las operacións se leven a cabo de acordo co establecido
no artigo 49 e, en particular, de realiza-las seguintes
tarefas dentro das súas instalacións:

a) Consecución e mantemento dun nivel de protec-
ción óptimo do ambiente e da poboación.

b) Comprobación da eficacia dos dispositivos téc-
nicos de protección do ambiente e da poboación.

c) Posta en servicio dos equipos e procedementos
de medición necesarios para a protección radiolóxica
da poboación e do ambiente, e, se é o caso, avaliación
da exposición e da contaminación radioactiva do ambien-
te e da poboación.

d) Calibración, verificación e comprobación perió-
dica do bo estado e funcionamento dos instrumentos
de medición.

2. A execución destas tarefas levarase a cabo de
acordo con procedementos establecidos e coa super-
visión do servicio ou unidade técnica de protección radio-
lóxica previstos nos artigos 23 e 24 ou, no seu defecto,
do supervisor ou persoa a quen se lle encomenden as
funcións de protección radiolóxica.

TÍTULO VI

Intervencións

CAPÍTULO I

Principios xerais

Artigo 58. Aplicación.

1. O presente título aplicarase a toda intervención
en caso de emerxencia radiolóxica ou en caso de expo-
sición perdurable.

2. O Consello de Seguridade Nuclear asegurará que
a aplicación e a magnitude das intervencións se realicen
observando os seguintes principios:

a) Só se emprenderá unha intervención cando a
reducción do detrimento da saúde debido á radiación

sexa suficiente para xustifica-los efectos nocivos e os
custos da intervención, incluídos os custos sociais.

b) A forma, magnitude e duración da intervención
deberán optimizarse de maneira que sexa máximo o
beneficio correspondente á reducción do detrimento da
saúde, unha vez deducido o prexuízo asociado á inter-
vención.

c) Os límites de dose, consonte os artigos do 8 ó
13, non se aplicarán en caso de intervención; non obs-
tante, nos casos de exposición perdurable regulados polo
artigo 61, os límites das doses establecidos no artigo
9 serán de aplicación ós traballadores que realicen as
intervencións. O Consello de Seguridade Nuclear esta-
blecerá niveis de intervención que constituirán indica-
cións para determinar en qué situacións é adecuada
unha intervención.

CAPÍTULO II

Intervención en caso de emerxencia radiolóxica

Artigo 59. Aplicación da intervención en caso de
emerxencia radiolóxica.

1. As actuacións que se levarán a cabo nos casos
de emerxencia radiolóxica en centrais nucleares de
potencia serán as establecidas nos plans de emerxencia
interior das mesmas, ben como nos correspondentes
plans de emerxencia exterior de Protección Civil, deri-
vados do Plan Básico de Emerxencia Nuclear.

2. Para o resto das instalacións nucleares e radioac-
tivas e para outras actividades distintas das anteriores,
as actuacións que se levarán a cabo serán as estable-
cidas tanto nos plans de emerxencia interior ou de auto-
protección de cada instalación ou actividade como nos
plans de emerxencia radiolóxica derivados das directri-
ces básicas de planificación e outras normas de pro-
tección civil que correspondan.

Artigo 60. Exposición de emerxencia.

1. O Consello de Seguridade Nuclear establecerá
os niveis de exposición de emerxencia tendo en conta
as necesidades técnicas e os riscos para a saúde.

2. En casos excepcionais poderanse admitir expo-
sicións por enriba destes niveis especiais para salvar
vidas humanas e só a cargo de persoal voluntario que
sexa informado dos riscos da súa intervención, tendo
en conta o establecido no acordo do Consello de Minis-
tros do 1 de outubro de 1999, relativo á información
do público sobre medidas de protección sanitaria apli-
cables e sobre o comportamento que se seguirá en caso
de emerxencia radiolóxica.

3. O persoal que participe nunha intervención en
caso de emerxencia radiolóxica deberá someterse a un
control dosimétrico e unha vixilancia sanitaria especial,
que se desenvolverá especificamente na normativa cita-
da no artigo anterior.

CAPÍTULO III

Intervención en caso de exposición perdurable

Artigo 61. Aplicación da intervención en caso de expo-
sición perdurable.

En caso de intervención en situacións de exposición
perdurable, e en función dos riscos que entrañe a expo-
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sición, a autoridade competente, logo de informe do Con-
sello de Seguridade Nuclear, deberá:

a) Delimita-la zona afectada.
b) Aplicar un sistema de vixilancia das exposicións.
c) Realiza-las intervencións oportunas tendo en con-

ta as características da situación.
d) Regula-lo acceso e o uso dos terreos ou edificios

situados dentro da zona delimitada.

TÍTULO VII

Fontes naturais de radiación

CAPÍTULO ÚNICO

Incremento significativo da exposición debida
a fontes naturais de radiación

Artigo 62. Aplicación.

1. A autoridade competente, co asesoramento do
Consello de Seguridade Nuclear, requirirá ós titulares
das actividades laborais, non reguladas no número 1
do artigo 2, nas que existan fontes naturais de radiación,
que realicen os estudios necesarios a fin de determinar
se existe un incremento significativo da exposición dos
traballadores ou dos membros do público que non poida
considerarse despreciable desde o punto de vista da
protección radiolóxica.

Entre as actividades que deben ser sometidas a esta
revisión inclúense as seguintes:

a) Actividades laborais en que os traballadores e,
se é o caso, os membros do público estean expostos
á inhalación de descendentes de torón ou de radon ou
á radiación gamma ou a calquera outra exposición en
lugares de traballo tales como establecementos termais,
covas, minas, lugares de traballo subterráneos ou non
subterráneos en áreas identificadas.

b) Actividades laborais que impliquen o almacena-
mento ou a manipulación de materiais que habitualmen-
te non se consideran radioactivos pero que conteñan
radionucleidos naturais que provoquen un incremento
significativo da exposición dos traballadores e, se é o
caso, de membros do público.

c) Actividades laborais que xeren residuos que habi-
tualmente non se consideran radioactivos pero que con-
teñan radionucleidos naturais que provoquen un incre-
mento significativo na exposición dos membros do públi-
co e, se é o caso, dos traballadores.

d) Actividades laborais que impliquen exposición á
radiación cósmica durante a operación de aeronaves.

2. Os estudios a que se refire o número 1 reali-
zaranse seguindo as instruccións dadas pola autoridade
competente, as cales estarán suxeitas ás orientacións
que o Consello de Seguridade Nuclear estableza para
o efecto.

Artigo 63. Fontes terrestres de radiación natural.

1. A autoridade competente remitirá ó Consello de
Seguridade Nuclear os resultados dos estudios realiza-
dos ó abeiro do artigo 62. O Consello de Seguridade
Nuclear, á vista deles, identificará aquelas actividades
laborais que deban ser obxecto de especial atención
e estar suxeitas a control. En consecuencia, definirá aque-
las actividades laborais que deban posuír dispositivos
adecuados de vixilancia das exposicións e, cando for
necesario, establecerá:

a) A aplicación de accións correctoras destinadas
a reduci-las exposicións de acordo, total ou parcialmente,
co título VI.

b) A aplicación de medidas de protección radiolóxi-
ca de acordo, total ou parcialmente, cos títulos II, III,
IV e V, e o réxime de declaración ou autorización.

2. O Consello de Seguridade Nuclear porá en coñe-
cemento da autoridade competente as conclusións e
medidas necesarias como consecuencia do indicado no
número 1 do presente artigo para esixi-la súa aplicación
ós titulares.

Artigo 64. Tripulación de avións.

As compañías aéreas terán que considerar un pro-
grama de protección radiolóxica cando as exposicións
á radiación cósmica do persoal de tripulación de avións
poidan resultar nunha dose superior a 1 mSv por ano
oficial. Este programa contemplará, en particular:

a) Avaliación da exposición do persoal implicado.
b) Organización dos plans de traballo a fin de redu-

ci-la exposición no caso do persoal de tripulación máis
exposto.

c) Información ós traballadores implicados sobre os
riscos radiolóxicos asociados ó seu traballo.

d) Aplicación do artigo 10 ó persoal feminino de
tripulación aérea.

TÍTULO VIII

Inspección

CAPÍTULO ÚNICO

Réxime de inspección e obrigas do titular

Artigo 65. Réxime de inspección.

1. Tódalas prácticas, actividades e entidades que
se mencionan no artigo 2 deste regulamento quedarán
sometidas a un réxime de inspección, que realizará o
Consello de Seguridade Nuclear, desde o punto de vista
da protección contra as radiacións ionizantes.

2. Serán tamén inspeccionados polo Consello de
Seguridade Nuclear os servicios ou unidades técnicas
de protección radiolóxica e os servicios de dosimetría
persoal, a fin de garanti-lo mantemento das condicións
en que foron autorizados e a adecuación das súas actua-
cións.

3. O resultado das inspeccións farase constar en
acta.

4. Os inspectores serán considerados como axentes
da autoridade para os efectos sinalados no Código Penal,
en todo o relativo ó exercicio do seu cargo.

Artigo 66. Actuacións inspectoras.

A Inspección do Consello de Seguridade Nuclear
encargarase de verifica-lo cumprimento das disposicións
legais e de todas aquelas especificacións en materia de
protección radiolóxica que se establecesen nas corres-
pondentes autorizacións regulamentarias.

Artigo 67. Obrigacións do titular.

O titular de toda práctica e actividade incluída no
ámbito de aplicación deste regulamento, así como das
entidades referidas no artigo 65, fica obrigado a permitir
ou facilitar á Inspección do Consello de Seguridade
Nuclear:

a) O acceso ós lugares que os inspectores consi-
deren necesarios para o cumprimento do seu labor.
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b) A instalación do equipamento ou instrumenta-
ción que se requira para realiza-las probas e compro-
bacións necesarias.

c) A información, documentación, equipamentos e
elementos existentes que foren precisos para o cum-
primento da súa misión.

d) A toma de mostras suficiente para realiza-las aná-
lises e comprobacións pertinentes. Por petición do titular
da práctica deberá deixarse en poder do mesmo unha
mostra de contraste debidamente precintada e marcada.

Artigo 68. Actuacións en caso de risco.

Os inspectores do Consello de Seguridade Nuclear
quedan facultados para requiriren a suspensión inme-
diata das prácticas que, realizándose sen observa-las dis-
posicións deste regulamento, impliquen, ó seu xuízo,
manifesto perigo para as persoas ou o ambiente. Tales
actuacións faranse constar en acta coas precisións nece-
sarias.

TÍTULO IX

Réxime sancionador

CAPÍTULO ÚNICO

Réxime sancionador

Artigo 69. Infraccións e sancións.

1. Sen prexuízo das responsabilidades civís, penais
ou doutra orde en que poidan incorre-los titulares de
prácticas reguladas neste regulamento, a inobservancia
do disposto nel será constitutiva das infraccións previstas
no capítulo XIV da Lei 25/1964, do 29 de abril, sobre
enerxía nuclear, modificado pola disposición adicional
quinta da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector
eléctrico.

2. Ademais, a inobservancia do disposto neste regu-
lamento será constitutiva das infraccións seguintes, cla-
sificadas en leves, graves e moi graves:

a) Considéranse infraccións moi graves:

1.o O exercicio de calquera práctica prevista neste
regulamento que requira licencia ou autorización espe-
cífica e non se poida considerar exenta, sen a oportuna
licencia ou autorización, sempre que supoña un risco
grave para a vida ou a saúde das persoas, ou para o
ambiente, ou para a seguranza das cousas.

2.o A adición deliberada de substancias radioactivas
na producción de alimentos, brinquedos, enfeites per-
soais e cosméticos, cando diso poida derivar un risco
grave para a vida ou saúde das persoas, ou para o
ambiente.

3.o Non dispor dos sistemas adecuados para alma-
cenamento, tratamento e, se é o caso, evacuación de
efluentes e residuos sólidos ou evacuar estes sen auto-
rización ou superando os niveis autorizados para a emi-
sión, sempre que destas conductas derive un risco grave
para as persoas ou o ambiente.

4.o Non respecta-los límites de doses establecidos
para cada suposto neste regulamento, cando diso derive
un risco grave para a vida ou saúde das persoas.

b) Considéranse infraccións graves:

1.o O exercicio de calquera práctica prevista neste
regulamento que requira licencia ou autorización espe-
cífica e non se poida considerar exenta, sen a oportuna
licencia ou autorización, sempre que non constitúa falta
moi grave ou leve.

2.o A adición deliberada de substancias radioactivas
na producción de alimentos, brinquedos, enfeites per-
soais e cosméticos, cando non constitúa falta moi grave.

3.o Non dispor, nos supostos esixidos de acordo co
previsto neste regulamento, dun servicio ou unidade téc-
nica de potección rdiolóxica, cando esta situación incida
significativamente na protección radiolóxica dos traba-
lladores ou dos membros do público.

4.o Incumpri-los criterios de protección radiolóxica
establecidos neste regulamento, de forma que o número
de persoas expostas e as doses por elas recibidas non
sexa o mínimo posible, sempre que desta situación derive
risco grave para a vida ou saúde das persoas, ou para
o ambiente ou para a seguranza das cousas.

5.o Non informa-los traballadores, persoas en for-
mación e estudiantes, antes de inicia-la actividade laboral
en presencia de radiacións ionizantes, sobre os extremos
sinalados neste regulamento ou incumpri-la obrigación
de proporcionárlle-la formación necesaria en materia de
protección radiolóxica.

6.o Asignar unha persoa menor de dezaoito anos
a un posto de traballo que implique a súa cualificación
como traballador exposto da categoría A.

7.o Incumpri-las prescricións relativas a embarazo
e lactación previstas neste regulamento , unha vez que
a traballadora comunicase o seu estado ó titular da
práctica.

8.o Non identificar ou delimitar, de acordo co disposto
no anexo IV deste regulamento , os lugares de traballo
nos que exista unha posibilidade de exposición a radia-
cións ionizantes que produza unha dose superior a 1 mSv
por ano ou unha dose equivalente superior a 1/10 dos
límites para o cristalino, a pel e as extremidades esta-
blecidos neste regulamento, ou non establece-las medidas
previstas no artigo 18, sempre que diso derive un risco
grave para as persoas ou o ambiente.

9.o Carecer ou non ter en servicio os dispositivos
e instrumentos de medición adecuados para o bo desen-
volvemento dunha práctica en presencia de radiacións
ionizantes.

10. Non realizar unha vixilancia sanitaria especial
no caso de superación ou sospeita fundada de supe-
ración dalgún dos límites de doses establecidos neste
regulamento.

11. Nos supostos de intervención en casos de
emerxencia radiolóxica, non cumpri-lo titular da práctica
coas obrigas contempladas neste regulamento, sempre
que esa situación incida significativamente na protección
radiolóxica dos traballadores ou membros do público.

12. Non dispor dos sistemas adecuados para alma-
cenamento, tratamento e, se é o caso, evacuación de
efluentes e residuos sólidos, ou evacualos sen autori-
zación ou superando os niveis autorizados para a emi-
sión, sempre que destes comportamentos non derive
un risco grave para as persoas ou o ambiente.

13. Non respecta-los límites de doses establecidos
para cada suposto neste regulamento, cando non cons-
titúa falta moi grave nin leve.

14. Non suspende-lo funcionamento dunha práctica
cando o afectado sexa requirido para iso polas auto-
ridades competentes, segundo o previsto neste regu-
lamento, cando non constitúa falta moi grave nin leve.

15. Exceder das doses establecidas para «exposi-
cións especialmente autorizadas» como consecuencia
dunha má planificación delas ou dunha neglixencia na
súa supervisión e control.

16. Non realizar coa urxencia requirida, en caso de
exposición accidental ou de emerxencia, as avaliacións
necesarias para estima-las doses recibidas por un tra-
ballador ou, no seu defecto, non adopta-las medidas
necesarias de protección radiolóxica.



912 Xoves 16 agosto 2001 Suplemento núm. 12

c) Considéranse infraccións leves:

1.o O exercicio de calquera práctica prevista neste
regulamento, que requira licencia ou autorización espe-
cífica e non se poida considerar exenta, sen a oportuna
licencia ou autorización, sempre que non constitúa falta
grave nin moi grave e teña escasa transcendencia.

2.o Non realiza-la vixilancia sanitaria dos traballado-
res expostos nos termos previstos neste regulamento
ou non dispor de historial médico para os traballadores
expostos da categoría A, ou non telo actualizado, ou
non dispor nel dos datos previstos neste regulamento.

3.o Non dispor, nos supostos esixidos de acordo co
previsto neste regulamento, dun servicio ou unidade téc-
nica de Protección Radiolóxica, cando non constitúa falta
grave ou moi grave.

4.o Incumpri-los criterios de protección radiolóxica
establecidos neste regulamento, de forma que o número
de persoas expostas e as doses por elas recibidas non
sexa o mínimo posible, sempre que esta situación non
incida significativamente na protección radiolóxica dos
traballadores ou dos membros do público.

5.o Non efectua-las determinacións de doses nos
termos e coa periodicidade establecida neste regulamen-
to, ou non dispor de historiais dosimétricos individuais
dos traballadores expostos, ou non telos debidamente
actualizados.

6.o Non sinalizar adecuadamente os recipientes que
conteñan residuos radioactivos ou non levar un rexistro
cos datos, valores, medicións e actividade dos recipien-
tes, nas condicións especificadas neste regulamento.

7.o Non cumpri-las prescricións establecidas no títu-
lo VII en supostos de incremento significativo da expo-
sición debida a fontes naturais de radiación.

8.o Non identificar ou delimitar, de acordo co dis-
posto no anexo IV, os lugares de traballo nos que exista
unha posibilidade de exposición a radiacións ionizantes
que conduzan a unha dose superior a 1 mSv por ano
ou unha dose equivalente superior a 1/10 dos límites
para o cristalino, a pel e as extremidades establecidos
neste regulamento, ou non establece-las medidas pre-
vistas no artigo 18, cando diso non derive un risco grave
para as persoas ou o ambiente.

9.o Non aplica-los requirimentos que, con carácter
xeral, impoñan a unha práctica as autoridades compe-
tentes segundo este regulamento ou incumpri-los prazos
sinalados para a súa realización, ou a omisión das medi-
das correctoras necesarias para cumpri-los preceptos
legais ou regulamentarios cando iso non constitúa falta
grave.

10. Non dispor dos sistemas adecuados para alma-
cenamento, tratamento e, se é o caso, evacuación de
efluentes e residuos sólidos, ou evacualos sen autori-
zación ou superando os niveis autorizados para a emi-
sión, sempre que estes comportamentos teñan escasa
transcendencia para a protección radiolóxica.

11. Non respecta-los límites de doses establecidos
para cada suposto neste regulamento, cando o incum-
primento teña escasa transcendencia para a protección
radiolóxica.

12. Nos supostos de intervención en casos de
emerxencia radiolóxica, non cumpri-lo titular da práctica
coas obrigas contempladas neste regulamento, aínda
que esta situación non incida significativamente na pro-
tección radiolóxica.

13. Incumpri-los termos, requisitos, obrigas, límites,
condicións ou prohibicións impostos nas autorizacións
cando tal incumprimento sexa de escasa transcendencia
para a protección radiolóxica.

3. Para a cualificación das infraccións atenderase
ás circunstancias descritas no artigo 92 da Lei 25/1964,
sobre enerxía nuclear, modificada pola Lei 54/1997, do
sector eléctrico.

4. Para efectos de graduación das sancións, terase
en conta:

a) As infraccións leves sancionaranse con multa, en
grao mínimo, de ata 500.000 pesetas; no seu grao
medio, de 500.001 a 5.000.000 de pesetas; e no seu
grao máximo, de 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas.

b) As infraccións graves sancionaranse con multa,
no seu grao mínimo, de 10.000.001 a 25.000.000 de
pesetas; no seu grao medio, de 25.000.001 a
50.000.000 de pesetas; no seu grao máximo, de
50.000.001 a 100.000.000 de pesetas.

c) As infraccións moi graves sancionaranse con mul-
ta, no seu grao mínimo, de 100.000.001 a 250.000.000
de pesetas; no seu grao medio, de 250.000.001 a
350.000.000 de pesetas; no seu grao máximo, de
350.000.001 a 500.000.000 de pesetas.

5. Cando se trate de instalacións radioactivas de
segunda e terceira categorías, as sancións económicas
que figuran no número anterior reduciranse en tódolos
tramos e para tódolos seus graos á metade das sinaladas.

6. Canto ó procedemento, medidas previas e auto-
ridades competentes para propor e impo-las correspon-
dentes sancións, atenderase ó disposto no artigo 94 da
Lei 25/1964, do 29 de abril, sobre enerxía nuclear, modi-
ficado pola disposición adicional quinta da Lei 54/1997,
do 27 de novembro, do sector eléctrico.

Disposición adicional primeira. Prevención de riscos
laborais.

En materia de protección dos traballadores, serán de
aplicación as normas contidas na Lei 31/1995, do 8
de novembro, de prevención de riscos laborais, sen
prexuízo das disposicións máis específicas contidas nes-
te regulamento.

Disposición adicional segunda. Protección operacional
de traballadores externos.

A aplicación do establecido neste regulamento entén-
dese, a salvo do disposto no Real decreto 413/1997,
do 21 de marzo, sobre protección operacional dos tra-
balladores externos con risco de exposición a radiacións
ionizantes, por intervención en zona controlada.

Disposición adicional terceira. Normativa aplicable ás
autorizacións.

As prácticas a que se refire este regulamento deberán,
ademais, cumprir, no que lles sexa de aplicación e, en
concreto, en materia de autorizacións administrativas,
a Lei 25/1964, do 29 de abril, sobre enerxía nuclear;
a Lei 15/1980, do 22 de abril, pola que se crea o Con-
sello de Seguridade Nuclear; o Real decreto 1836/1999,
do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento
sobre instalacións nucleares e radioactivas, e o Real
decreto 1891/1991, do 30 de decembro, polo que se
aproba o Regulamento sobre instalación e utilización de
aparellos de raios X con fins de diagnóstico médico.

Disposición adicional cuarta. Transporte de material
radioactivo.

O transporte de material radioactivo, en todo o non
expresamente regulado pola súa lexislación específica,
rexerase polos preceptos deste regulamento en canto
lle sexan de aplicación.
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Disposición adicional quinta. Tratamento de datos de
carácter persoal.

O tratamento de datos de carácter persoal relacio-
nados coa saúde dos traballadores, contidos nos seus
historiais médicos e dosimétricos, será realizado por
unha persoa sometida á obriga de segredo, de acordo
co establecido na Lei 15/1999, do 13 de decembro,
de protección de datos de carácter persoal.

Disposición adicional sexta. Modificación do Real
decreto 1836/1999.

Modifícase a «Táboa B: lista de nucleidos en equilibrio
secular ós que fai referencia o número 2.b) do anexo I
do Real decreto 1836/1999, de 3 de decembro, polo
que se aproba o Regulamento sobre instalacións nuclea-
res e radioactivas», substituíndo os nucleidos fillos do
Ra-223+ e do Ra-224+ polos que a continuación se
indican:

Nucleido

pai
Nucleidos fillos

Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207.
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208,

Po-212.

Disposición transitoria primeira. Vixencia de autoriza-
ción.

Manterase a validez das autorizacións que, esixidas
ó abeiro deste regulamento, se encontren vixentes á súa
entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Prazo de adaptación.

As disposicións contidas no capítulo II do título II
deste regulamento entrarán en vigor o día 1 de xaneiro
de 2002, aplicándose ata esa data a regulación contida
no Real decreto 53/1992, do 24 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento de protección sanitaria contra
radiacións ionizantes. Non obstante, establécese un
período de seis meses a partir da data de publicación
deste regulamento, para a adaptación plena do esta-
blecido no título III deste regulamento.

Para a aplicación dos preceptos relativos a clasifi-
cación, delimitación e sinalización de zonas e clasifica-
ción de traballadores expostos, contidos no capítulo I
do título IV, así como os requisitos asociados, establé-
cese un período de adaptación de seis meses, a partir
da data de publicación deste regulamento.

Igualmente, establécese un período de seis meses, a
partir da data de publicación deste regulamento, para
a adaptación dos documentos oficiais, correspondentes
a prácticas, actividades e servicios que se vexan afec-
tados no seu contido polo establecido neste regulamento.

Disposición transitoria terceira. Réxime das autoriza-
cións dos servicios médicos especializados.

Os servicios médicos especializados autorizados con-
forme o establecido no artigo 40 do Real decreto
53/1992, do 24 de xaneiro, polo que se aproba o Regu-
lamento sobre protección sanitaria contra radiacións ioni-
zantes, poderán continuar a realiza-la vixilancia sanitaria
dos traballadores expostos a radiacións ionizantes.

Os expedientes de autorización de servicios médicos
especializados que se iniciasen con anterioridade á entra-
da en vigor deste regulamento, rexeranse polo estable-
cido no artigo 40 do Real decreto 53/1992, do 24 de
xaneiro. Para estes efectos, consideraranse iniciados
unha vez que o interesado presentase a correspondente
solicitude no rexistro da administración competente para
a resolución desas autorizacións.

ANEXO I

Definicións

Actividade (A): a actividade A dunha cantidade dun
radionucleido nun determinado estado enerxético nun
momento dado é o cociente entre dN e dt, onde dN
é o valor esperado do número de transformacións nuclea-
res espontáneas que se producen desde o dito estado
enerxético no intervalo de tempo dt

A =
dN

dt

A unidade de actividade é o bequerelio (Bq). Un
bequerelio é igual a unha transformación por segundo

1Bq = 1 s-1

Ano oficial: período de doce meses, contados desde
o día 1 de xaneiro ata o 31 de decembro, ambos inclu-
sive.

Autoridade competente: organismo oficial a que
corresponde, no exercicio das funcións que teña atri-
buídas, conceder autorizacións, dictar disposicións ou
resolucións e obrigar ó seu cumprimento.

Autorización: permiso concedido pola autoridade
competente de forma documental, logo de solicitude,
ou establecido pola lexislación española, para exercer
unha práctica ou calquera outra actuación dentro do
ámbito de aplicación deste regulamento.

Calibración: conxunto de operacións efectuadas por
laboratorios debidamente cualificados, mediante as que
se pode establecer, en condicións específicas, a relación
entre os valores indicados por un instrumento ou un
sistema de medida, ou os valores representados por unha
medida material, e os correspondentes valores coñeci-
dos dun mensurando.

Contaminación radioactiva: presencia indesexable de
substancias radioactivas nunha materia, unha superficie,
un medio calquera ou unha persoa. No caso particular
do organismo humano, esta contaminación pode ser
externa ou cutánea, cando se depositou na superficie
exterior, ou interna cando os radionucleidos penetraron
no organismo por calquera vía (inhalación, inxestión, per-
cutánea, etc.)

Codia terrestre non alterada: calquera parte da codia
terrestre en que non se exploten canteiras nin minas
subterráneas ou a ceo aberto (a superficie dun depósito
de uranio que nunca foi explotado considerarase codia
terrestre non alterada). Non se considerará que as ope-
racións de labranza, escavación ou achanzamento de
terreo derivadas de actividades agrícolas ou de cons-
trucción «alteren» a codia terrestre salvo cando tales
operacións formen parte de obras de restauración de
terras contaminadas.

Declaración: obriga de presentar un documento á
autoridade competente para notifica-la intención de levar
a cabo unha práctica ou calquera outra actuación dentro
do ámbito de aplicación deste regulamento .

Detrimento da saúde: estimación do risco de reduc-
ción da duración ou da calidade de vida nun segmento
da poboación despois terse visto exposta a radiacións
ionizantes. Inclúense as perdas debidas a efectos somá-
ticos, cancro e alteracións xenéticas graves.
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Dose absorbida (D): a enerxía absorbida por unidade
de masa

D =
de

dm

onde, de é a enerxía media impartida pola radiación ioni-
zante á materia nun elemento de volume e dm é a masa
da materia contida no dito elemento de volume.
Neste regulamento a dose absorbida indica a dose media
sobre un tecido ou órgano.
A unidade de dose absorbida é o gray (Gy).
Dose efectiva (E): suma das doses equivalentes ponde-
radas en tódolos tecidos e órganos do corpo que se
especifican no anexo II a causa de irradiacións internas
e externas. Estímase mediante a fórmula

E = R wT HT = R wT R wR DT,R

T T R

onde, DT,R é a dose absorbida media sobre o tecido
ou órgano T procedente da radiación R; WR é o factor
de ponderación da radiación, e wT é o factor de pon-
deración tisular do tecido ou órgano T.
Os valores adecuados para wT e wR especifícanse no
anexo II.
A unidade para a dose efectiva é o sievert (Sv).

Dose equivalente (HT): dose absorbida, no tecido ou órga-
no T, ponderada en función do tipo e a calidade da
radiación R. Vén dada pola fórmula

HT,R = wR DT,R

sendo, DT,R a dose absorbida media sobre o tecido ou
órgano T, procedente da radiación R, e wR o factor de
ponderación da radiación.
Cando o campo de radiación se compón de tipos e
enerxías con valores diferentes de wR a dose equivalente
total, HT vén dada pola fórmula

HT = R wR DT,R

R

Os valores apropiados para wR especifícanse no
anexo II.

A unidade para a dose equivalente é o sievert.
Dose efectiva comprometida [E(s)]: suma das doses

equivalentes comprometidas nun tecido ou órgano HT (s)
como resultado dunha incorporación, multiplicada cada
unha delas polo factor de ponderación tisular corres-
pondente wT. Defínese pola fórmula

E (s) = R wT HT (s)

T

Ó especificar E(s), s vén dado en anos. Cando non
se especifica o valor de s, sobreenténdese un período
de cincuenta anos para os adultos ou dun máximo de
setenta anos para os meniños.

A unidade para a dose efectiva comprometida é o
sievert.

Dose equivalente comprometida [HT(s)] : Integral res-
pecto ó tempo s da taxa de dose equivalente nun tecido
ou órgano T que recibirá un individuo como consecuen-
cia dunha incorporación. Defínese pola fórmula

HT(s) = † ·
HT (t) dt

t0+s

t0

para unha incorporación nun tempo to, sendo,
·
HT (t) a

taxa de dose equivalente correspondente no órgano

ou tecido T no tempo t e s o período durante o cal
a integración se leva a cabo.

Ó especificar HT(s), s vén dado en anos. Cando non
se especifica o valor de s, sobreenténdese un período
de cincuenta anos para os adultos ou dun máximo de
setenta anos para os meniños.

A unidade para a dose equivalente comprometida
é o sievert.

Efluentes radioactivos: productos radioactivos resi-
duais en forma líquida ou gasosa.

Eliminación: localización dos residuos nunha locali-
zación determinada cando non exista intención de recu-
peralos. A eliminación comprende tamén a evacuación
directa de residuos no ambiente, logo de autorización,
e a súa conseguinte dispersión.

Emerxencia radiolóxica: situación que require medi-
das urxentes co fin de protexe-los traballadores, os mem-
bros do público ou a poboación, en parte ou no seu
conxunto.

Empresa externa: calquera persoa física ou xurídica,
distinta do titular da instalación, que deba efectuar acti-
vidades de calquera tipo nunha zona controlada dunha
instalación nuclear ou radioactiva.

Exposición: acción e efecto de somete-las persoas
ás radiacións ionizantes.

Exposición accidental: exposición de persoas como
resultado dun accidente, aínda que non dea lugar a supe-
ración dalgún dos límites de dose establecidos. Non
inclúe a exposición de emerxencia.

Exposición de emerxencia: exposición voluntaria de
persoas que realizan unha acción urxente necesaria para
prestar axuda a persoas en perigo, previ-la exposición
dun gran número de persoas ou para salvar unha ins-
talación ou bens valiosos, que podería implica-la supe-
ración dalgún dos límites de dose individuais estable-
cidos para os traballadores expostos.

Exposición externa: exposición do organismo a fontes
exteriores a el.

Exposición interna: exposición do organismo a fontes
interiores a el.

Exposición ocupacional: exposición dos traballadores
durante o desenvolvemento do seu traballo, coa excep-
ción das exposicións excluídas do alcance deste regu-
lamento e as procedentes de fontes e prácticas exentas
de declaración e autorización segundo a lexislación apli-
cable.

Exposición parcial: exposición localizada esencial-
mente sobre unha parte do organismo ou sobre un ou
máis órganos ou tecidos, ou a exposición do corpo entei-
ro considerada como non homoxénea.

Exposición perdurable: exposición resultante dos
efectos residuais dunha emerxencia radiolóxica ou do
exercicio dunha práctica ou actividade laboral do pasado.

Exposición potencial: exposición que non se prevé
que se produza con seguranza, senón cunha probabi-
lidade de ocorrencia que pode estimarse con antelación.

Fondo radioactivo natural: conxunto de radiacións
ionizantes que proveñen de fontes naturais terrestres
ou cósmicas (na medida en que a exposición que delas
resulte non se vexa aumentada de maneira significativa
pola acción humana).

Fonte: aparello, substancia radioactiva ou instalación
capaz de emitir radiacións ionizantes ou substancias
radioactivas.

Fontes artificiais: fontes de radiación distintas das fon-
tes naturais de radiación.

Fontes naturais de radiación: fontes de radiación ioni-
zante de orixe natural, terrestre ou cósmica.
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Gray (Gy): nome especial da unidade de dose absor-
bida. Un gray é igual a un xulio por quilogramo:

1Gy = 1 J kg-1

Grupo de referencia da poboación: grupo que inclúe
persoas cunha exposición a unha fonte razoablemente
homoxénea e representativa da das persoas da poboa-
ción máis expostas a esa fonte.

Incorporación: actividade de radionucleidos que se
introducen no organismo procedentes do medio externo.

Intervención: actividade humana que evita ou reduce
a exposición das persoas á radiación procedente de fon-
tes que non son parte dunha práctica ou que están fóra
de control, actuando sobre as fontes, as vías de trans-
ferencia e as propias persoas.

Xefe de servicio ou unidade técnica de protección
radiolóxica: persoa responsable ou á fronte dun servicio
ou unidade técnica de Protección Radiolóxica que será
acreditada para o efecto mediante diploma expedido
polo Consello de Seguridade Nuclear.

Límites de doses: valores máximos fixados no título II
para as doses resultantes da exposición dos traballa-
dores, persoas en formación, estudiantes e membros
do público, ás radiacións ionizantes consideradas por
este regulamento.

Membros do público: persoas da poboación, con
excepción dos traballadores expostos, as persoas en for-
mación e os estudiantes durante as súas horas de tra-
ballo, así como persoas durante a exposición a que se
refiren as alíneas a), b) e c) do número 4 do artigo 4.

Nivel de intervención: valor da dose equivalente evi-
table, a dose efectiva evitable ou valor derivado a partir
do cal debe considerarse a adopción de medidas de
intervención. O valor de dose evitable ou derivado é uni-
camente o relacionado coa vía de exposición ó cal se
deberá aplica-la medida de intervención.

Persoa en formación ou estudiante: para os efectos
deste regulamento, toda persoa que, non sendo traba-
llador, recibe formación ou instrucción no seo ou fóra
dunha empresa para exercer un oficio ou profesión, rela-
cionado directa ou indirectamente con actividades que
puidesen implicar exposición a radiacións ionizantes.

Poboación no seu conxunto: toda a poboación com-
prendendo os traballadores expostos, os estudiantes e
as persoas en formación, e os membros do público.

Práctica: actividade humana que pode aumenta-la
exposición das persoas á radiación procedente dunha
fonte artificial, ou dunha fonte natural de radiación cando
os radionucleidos naturais son procesados polas súas
propiedades radioactivas, fisionables ou fértiles, excepto
no caso de exposición de emerxencia.

Promotor: persoa física ou xurídica que por vez pri-
meira no país pretende realizar unha nova práctica.

Radiación ionizante: transferencia de enerxía en for-
ma de partículas ou ondas electromagnéticas dunha
lonxitude de onda igual ou inferior a 100 nanometros
ou unha frecuencia igual ou superior a 3 X 1015 hercios,
capaces de producir ións directa ou indirectamente.

Residuo radioactivo: calquera material ou producto
de refugallo para o que non está previsto ningún uso
que contén ou está contaminado con radionucleidos en
concentracións ou niveis de actividade superiores ós
establecidos polo Ministerio de Economía logo de infor-
me favorable do Consello de Seguridade Nuclear.

Restricción de doses: restricción dos valores de doses
individuais esperables que poidan derivar dunha fonte
determinada, para o seu uso na fase de planificación
da protección radiolóxica, en calquera circunstancia en
que deba considerarse a optimización.

Servicio de dosimetría persoal: entidade responsable
da lectura ou interpretación de aparellos de vixilancia
individual, ou da medición de radioactividade no corpo

humano ou en mostras biolóxicas, ou da avaliación das
doses, a capacidade do cal para actuar ó respecto sexa
recoñecida polo Consello de Seguridade Nuclear.

Servicio e unidade técnica de protección radiolóxica:
entidade expresamente autorizada polo Consello de
Seguridade Nuclear para desempeña-las funcións esta-
blecidas neste regulamento. O servicio de protección
radiolóxica é unha entidade propia dun titular ou man-
comunada por varios titulares, en canto que a unidade
técnica de protección radiolóxica é unha entidade allea
contratada polo titular.

Sievert (Sv): nome especial da unidade de dose efec-
tiva e equivalente. Un sievert é igual a un xulio por
quilogramo:

1 Sv = 1 J kg-1

Supervisor: persoa provista de licencia específica con-
cedida polo Consello de Seguridade Nuclear, que capa-
cita para dirixi-lo funcionamento dunha instalación
nuclear ou radioactiva e as actividades de manipulación
dos dispositivos de control e protección da instalación,
todo isto segundo o disposto no Real decreto
1836/1999, do 3 de decembro, polo que se aproba
o Regulamento sobre instalacións nucleares e radioac-
tivas.

Substancia radioactiva: substancia que contén un ou
máis radionucleidos, e a actividade ou concentración da
cal non se poida considerar despreciable desde o punto
de vista da protección radiolóxica.

Técnico experto en protección radiolóxica: persoa
debidamente cualificada que forma parte dun servicio
ou unidade técnica de protección radiolóxica e que baixo
a dirección do xefe do servicio ou unidade técnica de
protección radiolóxica realiza as actividades propias do
dito servicio ou unidade.

Titular: persoa física ou xurídica que ten, conforme
a lexislación nacional, a responsabilidade e a autoridade
sobre o exercicio dalgunha das prácticas ou actividades
laborais previstas no artigo 2 deste regulamento.

Traballadores expostos: persoas sometidas a unha
exposición a causa do seu traballo derivada das prácticas
a que se refire este regulamento que puidesen entrañar
doses superiores a algún dos límites de dose para mem-
bros do público.

Traballadores externos: calquera traballador clasifica-
do como traballador exposto que efectúe actividades
de calquera tipo na zona controlada dunha instalación
nuclear ou radioactiva e que estea empregado de forma
temporal ou permanente por unha empresa externa,
incluídos os traballadores en prácticas profesionais, per-
soas en formación ou estudiantes, ou que preste os seus
servicios en calidade de traballador por conta propia.

Zona controlada: zona sometida a regulación especial
para efectos de protección contra as radiacións ionizan-
tes.

Zona vixiada: zona sometida a unha adecuada vixi-
lancia para efectos de protección contra as radiacións
ionizantes.

ANEXO II

Estimación de dose por exposición externa

A) Definición dos termos utilizados no presente anexo

Dose equivalente ambiental H* (d): dose equivalente
nun punto determinado dun campo de radiación que
sería producida polo correspondente campo expandido
e aliñado na esfera ICRU, a unha profundidade «d», sobre
o raio oposto á dirección do campo aliñado. O nome
especial da unidade da dose equivalente ambiental é
o sievert (Sv).
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Dose equivalente direccional H’ (d, Z): dose equiva-
lente nun punto determinado dun campo de radiación
que sería producida polo correspondente campo expan-
dido na esfera ICRU, a unha profundidade «d», sobre
un raio nunha dirección especificada, Z. O nome especial
da unidade da dose equivalente direccional é o sievert
(Sv).

Campo expandido e aliñado: campo de radiación no
que a fluencia e as súas distribucións direccional e
enerxética son as mesmas que no campo expandido,
pero a fluencia é unidireccional.

Campo expandido: campo de radiación que deriva
do campo actual no que a fluencia e as súas distribucións
direccional e enerxética teñen o mesmo valor a través
de todo o volume de interese que o campo de radiación
real no punto de referencia.

Fluencia v: é o cociente entre dN e da, onde dN é
o número de partículas que entran nunha esfera dunha
sección normal da:

v =
dN

da

Factor de calidade medio (
—
Q): valor medio do factor

de calidade nun punto nun tecido no que a dose absor-
bida é transmitida por partículas con valores diferentes
de L. Calcúlase de acordo coa expresión:

—
Q = 1 /

—
D † Q(L)D(L)dL

?

o

onde D(L)dL é a dose absorbida a 10 mm entre as trans-
ferencias lineais de enerxía L e L + dL; e Q(L) é o corres-
pondente factor de calidade no punto de interese. As
relacións Q-L indícanse na alínea C).

Dose equivalente persoal Hp (d): dose equivalente en
tecidos brandos a unha profundidade adecuada «d», por
debaixo dun punto determinado do corpo. O nome espe-
cial da unidade de dose equivalente persoal é o sievert
(Sv).

Factor de calidade (Q): unha función da transferencia
lineal de enerxía (L) que se utiliza para pondera-la dose
absorbida nun punto, de forma tal que poida terse en
conta a calidade da radiación.

Factor de ponderación da radiación (wR): factor adi-
mensional que se utiliza para pondera-la dose absorbida
nun tecido ou órgano. Os valores apropiados de wR espe-
cifícanse na alínea B).

Dose absorbida nun órgano ou tecido (DT): é o cocien-
te entre a enerxía total comunicada a un órgano ou teci-
do (T) e a masa dese órgano ou tecido.

Factor de ponderación dos tecidos (wT): factor adi-
mensional que se utiliza para pondera-la dose equiva-
lente nun tecido ou órgano (T). Os valores apropiados
de wT especifícanse na alínea D).

Transferencia lineal de enerxía non restrinxida (L?):
é unha magnitude definida como:

L? =
dE

dL

onde dE é a enerxía media perdida por unha partícula
cargada de enerxía E ó atravesar unha distancia dL na
auga. No regulamento denominarase L a L?.

Esfera ICRU: corpo introducido polo Comité Interna-
cional de Unidades e Medidas Radiolóxicas (ICRU) para
aproxima-lo corpo humano no relativo á absorción de
enerxía das radiacións ionizantes. Consiste nunha esfera
de 30 cm de diámetro de material equivalente a tecido
cunha densidade de 1 g cm-3 e unha masa composta
por 76,2 por 100 de osíxeno, 11,1 por 100 de carbono,
10,1 por 100 de hidróxeno e 2,6 por 100 de nitróxeno.

B) Valores do factor de ponderación da radiación, wR

Os valores do factor de ponderación da radiación,
wR, dependen do tipo e da calidade do campo de radia-
ción externo ou do tipo e da calidade da radiación emitida
por un radionucleido depositado internamente.

Cando o campo de radiación se compón de tipos
e enerxías con diferentes valores de wR, a dose absorbida
subdividirase en bloques, cada un deles co seu propio
valor de wR que se sumarán para obte-la dose equi-
valente total. Alternativamente, a dose equivalente pode-
rase expresar como unha distribución continua en
enerxía en que cada elemento de dose absorbida do
elemento de enerxía entre E e E + dE se multiplica polo
valor de wR correspondente da táboa que se expón a
seguir.

Factor

de ponderación

da radiación,

wR

Tipo e rango de enerxía

Fotóns, tódalas enerxías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Electróns e muóns, tódalas enerxías . . . . . . . . . . 1
Neutróns, enerxía R 10 keV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

T 10 keV a 100 keV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
T 100 keV a 2 MeV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
T 2 MeV a 20 MeV . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
T 20 MeV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Protóns, salvo os de retroceso, de enerxía
T 2 MeV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Partículas alfa, fragmentos de fisión, núcleos
pesados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Nos cálculos relativos a neutróns, poden xurdir difi-
cultades ó aplicar valores da función en chanzo. Nestes
casos, pode resultar preferible utiliza-la función continua
que se describe na seguinte relación matemática:

WR = 5 + 17e-(In(2E))
2/6

onde E é a enerxía do neutrón en MeV.

A figura 1 representa unha comparación dos dous enfo-
ques.

Figura 1

Factor de ponderación da radiación para neutróns. A curva en líña

descontinua debe tratarse como unha aproximación.

Para tipos e enerxías de radiación que non se inclúen
na táboa, pode obterse unha aproximación de wR cal-
culando o factor de calidade medio

—
Q a unha profun-

didade de 10 mm na esfera ICRU.
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C) Relación entre o factor de calidade, Q(L), e a trans-
ferencia lineal de enerxía non restrinxida, L

Transferencia lineal de enerxía non restrinxida, L, en auga (keV lm-1) Q(L)

R 10 1
10-100 0,32L-2,2
T 100 300 / “—

L

D) Valores do factor de ponderación
dos tecidos, wT (*)

Os valores do factor de ponderación dos tecidos, wT,
enuméranse a seguir:

Factores de ponderación

dos tecidos, wT
Tecido ou órgano

Gónadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
Medula ósea (vermella) . . . . . . . . . . . . 0,12
Colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12
Pulmón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12
Estómago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12
Vexiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Mama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Fígado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Esófago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Tiroide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05
Pel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01
Superficie dos ósos . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01
Resto do organismo . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 (**) (***)

(*) Os valores calculáronse a partir dunha poboación con igual
número de persoas de ámbolos sexos e unha ampla gama de idades.
Na definición da dose efectiva, estes valores aplícanse a traballadores,
a toda a poboación e a ámbolos sexos.

(**) Para efectos de cálculo, o resto do organismo componse
dos tecidos e órganos adicionais seguintes: glándulas suprarrenais,
cerebro, intestino groso superior, intestino delgado, ril, músculos,
páncreas, bazo, timo e útero. Na lista inclúense órganos que poden
ser irradiados de maneira selectiva. Sábese que algúns órganos da
lista son susceptibles á inducción de cancro. Se posteriormente se
identificasen outros tecidos e órganos cun risco significativo á induc-
ción de cáncer, incluiranse na táboa cun wT específico ou nesta
lista adicional que constitúe o resto do organismo. Este último tamén
pode incluír outros tecidos ou órganos irradiados selectivamente.

(***) Naqueles casos excepcionais en que un calquera dos teci-
dos ou órganos do resto do organismo reciba unha dose equivalente
superior á dose máis elevada de calquera dos doce órganos da lista
para os que se especificou un factor de ponderación, aplicarase un
factor de ponderación de 0,025 ó dito órgano ou tecido e un factor
de ponderación de 0,025 á dose media nos restantes órganos e
tecidos do resto do organismo, tal e como se definiu anteriormente.

E) Magnitudes operacionais para a radiación externa

As magnitudes operacionais para a radiación externa
utilízanse en protección radiolóxica para a vixilancia indi-
vidual.

1. Vixilancia individual:

dose equivalente persoal Hp(d),
d: profundidade no corpo en mm.

2. Vixilancia de área:

dose equivalente ambiental H* (d),
dose equivalente direccional H’ (d, Z),
d: profundidade en mm baixo a superficie da esfera

ICRU,
Z: ángulo de incidencia.

3. Para radiación fortemente penetrante recomén-
dase unha profundidade de 10 mm, en canto que para
as radiacións debilmente penetrantes se recomenda
unha profundidade de 0,07 mm para a pel e de 3 mm
para o cristalino dos ollos.

F) Dose efectiva relativa á exposición de adultos
(traballadores ou membros do público) a gases inertes

Dose efectiva por unidade de concentración

integrada de aire (Sv d-1/Bq m-3)
T1/2Nucleido

Argon

Ar-37 35,0 d 4,1 10-15

Ar-49 269 a 1,1 10-11

Ar-41 1,83 h 5,3 10-9

Cripton

Cr-74 11,5 m 4,5 10-9

Cr-76 14,8 h 1,6 10-9

Cr-77 74,7 m 3,9 10-9

Cr-79 1,46 d 9,7 10-10

Cr-81 2,10 105 a 2,1 10-11

Cr-83m 1,83 h 2,1 10-13

Cr-85 10,7 a 2,2 10-11

Cr-85m 4,48 h 5,9 10-10

Cr-87 1,27 h 3,4 10-9

Cr-88 2,84 h 8,4 10-9

Xenon

Xe-120 40,0 m 1,5 10-9

Xe-121 40,1 m 7,5 10-9

Xe-122 20,1 h 1,9 10-10

Xe-123 2,08 h 2,4 10-9

Xe-125 17,0 h 9,3 10-10

Xe-127 36,4 d 9,7 10-10

Xe-129m 8,0 d 8,1 10-11

Xe-131m 11,9 d 3,2 10-11

Xe-133m 2,19 d 1,1 10-10

Xe-133 5,24 d 1,2 10-10

Xe-135m 15,3 m 1,6 10-9

Xe-135 9,10 h 9,6 10-10

Xe-138 14,2 m 4,7 10-9

ANEXO III

Estimación de dose por exposición interna

A) Salvo disposición en contrario, en todo o regu-
lamento os límites de doses aplicaranse á suma das
correspondentes doses derivadas da exposición externa
nun período especificado, e as correspondentes doses
comprometidas de cincuenta anos (ata os setenta anos
de idade para os meniños) derivadas de incorporacións
producidas no mesmo período. O período especificado
indícase nos artigos 9 e 13 referentes ós límites das
doses.

En xeral, a dose eficaz E a que se tivese exposto
un individuo pertencente ó grupo de idade g determi-
narase consonte a seguinte fórmula:

E = Eexternal + R h (g) j.ing J j.ing + R h (g) j.inh J j.inh

jj

onde Eexternal é a correspondente dose eficaz derivada
de exposición externa; h(g) j.ing e h(g) j.inh representan
a dose eficaz comprometida por unidade de incorpo-
ración por radionucleido j (Sv/Bq) inxerido ou inhalado
por un individuo pertencente ó grupo de idade g; J j.ing
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e J j.inh representan, respectivamente, a correspondente
incorporación por inxestión ou inhalación do radionu-
cleido j(Bq).

B) Con excepción da proxenie do radon e o torón,
os valores da dose efectiva comprometida por unidade
de incorporación mediante inxestión e inhalación rela-
tivas ó público en xeral, así como ás persoas en for-
mación e estudiantes entre dezaseis e dezaoito anos
de idade, indícanse nas táboas A e B do presente anexo.

Salvo a proxenie do radon e o torón, os valores da
dose efectiva comprometida por unidade de incorpora-
ción mediante inxestión e inhalación relativas ós traba-
lladores expostos, así como ás persoas en formación
e estudiantes de dezaoito anos ou máis, indícanse na
táboa C do presente anexo.

No que se refire á exposición do público en xeral,
a táboa A inclúe, para a inxestión, os valores corres-
pondentes a diversos factores f1 para meniños pequenos
e persoas maiores. Así mesmo, no que respecta á expo-
sición do público en xeral, a táboa B inclúe, para a inha-
lación, os valores relativos a diversos tipos de retención
pulmonar cos correspondentes valores f1 para o com-
poñente da incorporación depositada no tracto gastroin-
testinal. Se se dispón de datos sobre estes parámetros,
utilizarase o valor pertinente; se non, utilizarase o valor
máis restrictivo. No que se refire á exposición laboral,
a táboa C inclúe, para a inxestión, os valores corres-
pondentes a diversos factores f1 de tránsito intestinal
e, para a inhalación, os valores relativos a diversos tipos
de retención pulmonar, cos pertinentes valores f1 para
o compoñente da incorporación depositado no tracto
gastrointestinal.

A táboa D presenta factores f1 de tránsito intestinal
por elemento e por compostos, relativos ós traballadores
e, se é o caso, ó público en xeral nos casos de incor-
poración mediante inxestión. A táboa E presenta factores
de tránsito intestinal f1, por elemento e por compostos,
relativos a traballadores expostos, así como a persoas
en formación e estudiantes de dezaoito anos ou máis,
por incorporación mediante inhalación.

Para o público en xeral, os tipos de absorción pul-
monar e os factores de tránsito intestinal f1 incluirán
a forma química do elemento segundo as orientacións
internacionais dispoñibles. En xeral, cando non se dis-
poña de ningunha información sobre estes parámetros
utilizarase o valor máis restrictivo.

C) No que se refire á proxenie do radon e do torón
aplicaranse os seguintes factores de conversión conven-
cionais de dose efectiva por unidade de exposición
potencial de enerxía alfa (Sv pro Jhm -3):

Radon no lar: 1,1.
Radon no traballo: 1,4.
Torón no traballo: 0,5.

Enerxía alfa potencial (da proxenie do radon e da
proxenie do torón): a enerxía alfa total emitida finalmente
durante a desintegración da proxenie do radon e da
proxenie do torón a través da cadea de desintegración
ata un 210Pb da proxenie do 222Rn non inclusive e un
208Pb estable da proxenie de 220Rn. A unidade é o xulio
(J). No caso das exposicións a unha determinada con-
centración durante un tempo determinado, a unidade
é o Jhm -3.

D) Táboas:

a) coeficientes da dose de inxestión para o público
en xeral,

b) coeficientes da dose de inhalación para o público
en xeral,

c) coeficientes da dose de inxestión e de inhalación
para os traballadores,

d) valores f1 para o cálculo dos coeficientes da dose
de inxestión,

e) tipos de absorción pulmonar e valores de f1 para
as formas químicas dos elementos en relación co cálculo
dos coeficientes da dose de inhalación.

f) dose efectiva comprometida por unidade de
incorporación por inhalación (Sv Bq -1) de gases e vapo-
res solubles ou reactivos.
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FASCÍCULO SEGUNDO

XEFATURA DO ESTADO

14758 CORRECCIÓN de erros da Lei 1/2000, do 7
de xaneiro, de axuizamento civil. («BOE» 180,
do 28-7-2001.)

Advertido erro na corrección de erros da Lei 1/2000,
do 7 de xaneiro, de axuizamento civil, publicada no «Bo-
letín Oficial del Estado», suplemento número 6 en lingua
galega, do 10 de maio de 2000, procédese a deixar
sen efecto a corrección contida no citado boletín, páxina
448, segunda columna, parágrafo segundo, relativa ó
artigo 778, número 2, última liña, polo que se debe
dicir neste precepto: «... disposto no artigo 770», de acor-
do coa publicación inicial da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro,
que tivo lugar no «Boletín Oficial del Estado», suplemento
número 2 en lingua galega, do 5 de febreiro de 2000.


