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DISPOSICIONS FINALS

Primera.–A l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queden 
derogats els preceptes de la Llei orgànica de 25 de novem-
bre de 1944 o de qualsevol altra norma legal o reglamen-
tària que s’oposin a aquesta Llei orgànica.

Segona.–Les altres disposicions de la Llei orgànica de 
25 de novembre de 1944, en el que no s’oposin a aquesta 
Llei, s’han de recollir en el Reglament orgànic.

Tercera.–El Govern, a proposta del Consell d’Estat, ha 
d’aprovar el Reglament orgànic d’execució i desplegament 
d’aquesta Llei, i s’ha d’inspirar quant a la seva organització 
i funcionament en els principis que es dedueixen de les 
seves disposicions generals.

Quarta.–A l’entrada en vigor del Reglament orgànic, 
queda totalment derogada la Llei orgànica del Consell 
d’Estat de 25 de novembre de 1944.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-dos d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 8650 LLEI 15/1980, de 22 d’abril, de creació del 
Consell de Seguretat Nuclear. («BOE» 100, 
de 25-4-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.

U. Es crea el Consell de Seguretat Nuclear com a ens 
de dret públic, independent de l’Administració central de 
l’Estat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi o inde-
pendent dels de l’Estat, i com a únic organisme compe-
tent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiolò-
gica. Es regeix per un estatut propi elaborat pel Consell i 
aprovat pel Govern, el text del qual ha de traslladar a les 
comissions d’Indústria i Comerç de les dues cambres 
abans de la seva publicació.

Dos. No li és aplicable la Llei de règim jurídic 
d’entitats estatals autònomes de vint-i-sis de desembre 
de mil nou-cents cinquanta-vuit.

Tres. El Consell ha d’elaborar l’avantprojecte del seu 
pressupost anual d’acord amb el que preveu la Llei gene-
ral pressupostària i l’ha d’elevar al Govern per a la seva 
integració en els pressupostos generals de l’Estat.

Article segon.

Les funcions del Consell de Seguretat Nuclear són les 
següents:

a) Proposar al Govern les reglamentacions neces-
sàries en matèria de seguretat nuclear i protecció radiolò-
gica, així com les revisions que consideri convenients. 
Dins d’aquesta reglamentació s’han d’establir els criteris 
objectius per a la selecció d’emplaçament de les 
instal·lacions nuclears i de les radioactives de primera 
categoria, amb la proposta prèvia de les comunitats autò-
nomes, ens preautonòmics o, si hi manquen, les provín-
cies, en la forma i el termini que reglamentàriament es 
determinin.

b) Emetre informes al Ministeri d’Indústria i Energia 
previs a les resolucions que aquest adopti sobre les 
matèries següents:

U. Concessió d’autoritzacions prèvies o d’emplaça-
ment d’instal·lacions nuclears i radioactives que ho 
necessitin.

Dos. Concessió d’autoritzacions de construcció, 
posada en marxa, explotació i clausura d’instal·lacions 
nuclears i radioactives, d’autoritzacions de transport de 
substàncies nuclears o matèries radioactives, així com de 
fabricació i homologació de components de les instal·lacions 
nuclears i radioactives que el mateix Consell consideri 
que afecten la seguretat nuclear.

Els informes són preceptius en tot cas i, a més, vincu-
lants quan tinguin caràcter negatiu o denegatori d’una 
concessió i així mateix quant a les condicions que esta-
bleixin, en cas que siguin positius.

c) Realitzar tota classe d’inspeccions en les instal·lacions 
nuclears o radioactives, en el transport i en les fàbriques 
de components durant les diferents fases de projecte, 
construcció i posada en marxa, amb l’objecte de garantir 
el compliment de la legislació vigent i dels condiciona-
ments imposats en les autoritzacions corresponents, amb 
facultat per a la paralització de les obres en cas d’aparició 
d’anomalies que afectin la seguretat i fins que aquestes 
no siguin corregides; es pot proposar l’anul·lació de 
l’autorització si les anomalies no són susceptibles de ser 
corregides.

d) Portar a terme la inspecció i el control de les 
instal·lacions nuclears i radioactives durant el seu funcio-
nament, amb l’objectiu d’assegurar el compliment de 
totes les normes i condicionaments establerts, tant de 
tipus general com els particulars de cada instal·lació, amb 
autoritat per suspendre el seu funcionament per raons de 
seguretat. Així mateix ha de proposar la imposició de les 
sancions legalment establertes sobre energia nuclear 
inclosa l’anul·lació de llicències, permisos o autoritza-
cions.

e) Col·laborar amb les autoritats competents en 
l’elaboració dels criteris als quals s’han d’ajustar els plans 
d’emergència i protecció física de les instal·lacions 
nuclears i radioactives, i dels transports de substàncies 
nuclears i matèries radioactives,  i una vegada redactats 
els plans, participar en la seva aprovació, abans de la 
posada en marxa de les instal·lacions corresponents.

f) Controlar i vigilar els nivells de radiació a l’interior 
i exterior de les instal·lacions nuclears i radioactives i la 
seva possible incidència particular o acumulativa en les 
zones en què s’enclaven, així com en els transports; con-
trolar les dosis rebudes pel personal d’operació i avaluar 
l’impacte ecològic de les instal·lacions esmentades.

g) Concedir i renovar, mitjançant la realització de les 
proves que el mateix Consell estableixi, les llicències 
necessàries per al personal d’operació de les instal·lacions 
nuclears i radioactives, supervisors, operadors i caps de 
servei de protecció radiològica.

h) Assessorar, quan sigui requerit per a això, els tri-
bunals i els òrgans de les administracions públiques en 
matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.

i) Mantenir, en matèria de la seva competència, rela-
cions oficials amb organismes similars estrangers.

j) Informar l’opinió pública sobre matèries de la seva 
competència amb l’extensió i periodicitat que el Consell 
determini, sens perjudici de la publicitat de les seves 
actuacions administratives en els termes legalment esta-
blerts.

k) Conèixer del Govern i assessorar-lo respecte dels 
compromisos amb altres països o organismes internacio-
nals en matèria de seguretat nuclear i protecció radiolò-
gica, els quals s’han de tenir en compte en l’exercici de les 
funcions que aquesta Llei confereix al Consell.
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l) Establir plans d’investigació en matèries de segu-
retat nuclear i protecció radiològica i obtenir informació 
sobre el seu desenvolupament.

ll) Recollir la informació necessària i assessorar si 
s’escau respecte a les afeccions que es puguin originar en 
les persones per radiacions ionitzants derivades del fun-
cionament d’instal·lacions nuclears o radioactives.

Article tercer.

U. La tramitació dels expedients i la concessió de les 
autoritzacions necessàries per a les instal·lacions nuclears 
i radioactives, per al transport de substàncies nuclears o 
matèries radioactives i per a la fabricació de components 
nuclears o radioactius correspon al Ministeri d’Indústria i 
Energia, llevat del que, si s’escau, s’estableixi en els seus 
respectius estatuts per a  les comunitats autònomes.

Dos. L’autorització prèvia o d’emplaçament, de la 
construcció i dels permisos d’explotació provisional i defi-
nitiu de les instal·lacions nuclears i radioactives de pri-
mera categoria, així com la seva clausura, els ha de con-
cedir el ministre d’Indústria i Energia, i les restants, el 
director general d’Energia, llevat del que, si s’escau, 
s’estableixi en els seus respectius estatuts per a les comu-
nitats autònomes.

Tres. En els supòsits d’autoritzacions d’emplaçaments, 
el Ministeri d’Indústria i Energia ha de requerir, per a la 
seva remissió ulterior al Consell de Seguretat Nuclear, 
l’informe de les comunitats autònomes, ens preautonò-
mics, o si hi manquen, províncies interessades, amb ante-
rioritat a la sol·licitud del informe del Consell. L’informe 
d’aquelles s’ha de pronunciar sobre l’adequació de la pro-
posta a les normes i les reglamentacions vigents i, si 
s’escau, a les competències que aquestes tinguin atri-
buïdes, incorporant-hi els informes previs dels municipis 
afectats en relació amb les seves competències en la 
matèria d’ordenació del territori i medi ambient.

Quatre. En els supòsits a què es refereix aquest arti-
cle, el Govern pot fer ús de les facultats previstes al 
número dos de l’article cent vuitanta de la Llei de règim 
jurídic del sòl i ordenació urbana. Les autoritzacions o lli-
cències que correspongui atorgar a qualssevol adminis-
tracions públiques no poden ser denegades o condiciona-
des per raons de seguretat l’apreciació de la qual 
correspongui al Consell.

Article quart.
U. El Consell de Seguretat Nuclear està constituït per 

un president i quatre consellers.
Dos. El Consell, a proposta del president, designa 

d’entre els consellers un vicepresident, que substitueix 
aquell en els casos d’absència, vacant o malaltia.

Tres. El Consell està assistit per una secretaria gene-
ral, de la qual depenen els òrgans de treball necessaris per 
al compliment dels seus fins. El secretari general actua en 
les reunions del Consell amb veu, però sense vot.

Quatre. El règim d’adopció d’acords del Consell es 
regeix pel que disposa el capítol II del títol I de la Llei de 
procediment administratiu.

Article cinquè.

U. El president i els consellers del Consell de Segu-
retat Nuclear són designats entre persones de coneguda 
solvència dins les especialitats de seguretat nuclear, tec-
nologia, protecció radiològica i del medi ambient, medi-
cina, legislació o qualsevol altra connexa amb les ante-
riors, així com en energia en general o seguretat industrial; 
es valoren especialment la seva independència i objectivi-
tat de criteri.

Dos. Són nomenats pel Govern, a proposta del 
ministre d’Indústria i Energia, amb la comunicació prèvia 
al Congrés dels Diputats. El Congrés, a través de la comis-
sió competent i per acords dels tres cinquens dels seus 

membres, ha de manifestar la seva acceptació o veto rao-
nat en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la 
comunicació corresponent. Transcorregut aquest termini 
sense manifestació expressa del Congrés, s’entenen 
acceptats els nomenaments corresponents. El període de 
permanència en el càrrec és de sis anys, i poden ser 
designats, mitjançant el mateix procediment, per a perío-
des successius.

Tres. El secretari general del Consell de Seguretat 
Nuclear és designat pel Govern, a proposta del ministre 
d’Indústria i Energia i amb l’informe favorable previ del 
Consell. El càrrec de secretari general no pot ser ocupat 
per persones de més de seixanta-cinc anys.

Article sisè.

Els càrrecs de president, consellers i secretari general 
del Consell de Seguretat Nuclear són incompatibles amb 
qualsevol altre càrrec o funció, retribuïda o no, i perceben 
exclusivament, per tota la durada del seu mandat o càrrec, 
la retribució que es fixi en consideració a la importància 
de la seva funció.

Article setè.

U. El president i consellers del Consell de Seguretat 
Nuclear cessen per les causes següents:

a) Perquè han complert seixanta anys.
b) Perquè ha finalitzat el període per al qual van ser 

designats.
c) A petició pròpia.
d) Perquè estan compresos en alguna de les incom-

patibilitats establertes en aquesta Llei.
e) Per decisió del Govern mitjançant el mateix tràmit 

establert per al nomenament, quan se’ls consideri incapa-
citats per a l’exercici de les seves funcions o per deixar 
d’atendre amb diligència els deures del seu càrrec.

Dos. Quan es produeixi el cessament d’un conseller 
per qualsevol de les causes establertes anteriorment, 
excepte l’assenyalada a la lletra b) del número anterior, es 
designa un nou conseller, d’acord amb el procediment 
establert, pel temps que falti per completar el període del 
conseller cessant.

Article vuitè.

U. El personal tècnic del Consell de Seguretat 
Nuclear  constitueix un cos de funcionaris la composició 
del qual s’ha de fixar en la seva plantilla pressupostària. 
La forma de selecció d’aquest personal és regulada per 
l’Estatut del Consell.

Dos. El Consell, d’acord amb les normes que 
s’estaleixin a l’Estatut, pot contractar personal nacional o 
estranger, per a la realització de treballs específics, o per 
un temps no superior a un any, així com l’elaboració 
d’estudis i emissió d’informes i dictàmens determinats 
amb les entitats o persones que consideri convenients.

Article novè.

Els béns i mitjans econòmics de què disposa el Con-
sell per al compliment dels seus fins són els següents:

a) Els procedents de la recaptació de la taxa que es 
crea per aquesta Llei.

b) Les assignacions que s’estableixin anualment 
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

c) Qualssevol altres que legalment se li puguin atri-
buir.

Article desè.

U. Als efectes del que disposa l’article anterior, es 
crea la taxa de serveis prestats pel Consell de Seguretat 
Nuclear.

La taxa és aplicable en tot el territori espanyol.
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Dos. El tribut regulat en aquest article es regeix pel 
que estableix aquesta Llei i, si de cas hi manca, per la Llei 
general tributària i altres disposicions supletòries.

Tres. Constitueix el fet imposable de la taxa, la pres-
tació per part del Consell de Seguretat Nuclear dels ser-
veis i informes que s’esmenten o, si s’escau, la concessió 
de les autoritzacions o llicències que a continuació 
s’especifiquen:

a) La realització dels estudis, informes o inspeccions 
que, d’acord amb la normativa vigent, condicionin les 
sol·licituds d’emplaçament d’instal·lacions nuclears o que 
siguin necessaris per a la concessió d’autoritzacions o per-
misos referents a la seva construcció i posada en marxa.

b) Els serveis d’inspecció i control que sigui neces-
sari realitzar a fi de garantir al màxim l’explotació i el fun-
cionament adequats, així com la seguretat de les 
instal·lacions nuclears.

c) La realització dels estudis, informes o inspeccions 
que, d’acord amb la normativa vigent, condicionin les 
sol·licituds d’emplaçament d’instal·lacions radioactives o 
que siguin necessaris per a la concessió d’autoritzacions 
o permisos referents a la seva construcció i posada en 
marxa.

d) Els serveis d’inspecció i control que sigui neces-
sari realitzar a fi de garantir al màxim l’explotació i el fun-
cionament adequats, així com la seguretat de les 
instal·lacions radioactives. 

e) Els estudis i informes exigibles conforme amb el 
dret per obtenir l’autorització de clausura de les 
instal·lacions nuclears o radioactives.

f) La concessió i renovació de llicències del personal 
d’operació d’instal·lacions nuclears i radioactives.

g) Els informes i estudis que conforme a Dret condi-
cionin les autoritzacions per al transport de substàncies 
nuclears o matèries radioactives.

h) Els serveis d’inspecció i control de transport de 
substàncies nuclears o matèries radioactives.

i) Els estudis o informes que legalment siguin exigi-
bles per a la concessió d’autoritzacions de fabricació de 
components nuclears o radioactius.

j) Els serveis d’inspecció i control necessaris per 
garantir la fabricació adequada dels components nuclears 
o radioactius.

k) Els estudis, informes o proves necessaris per a 
l’homologació d’aparells radioactius i d’embalatges, 
embalums o càpsules.

l) Els serveis d’inspecció i control en relació amb els 
aparells radioactius, embalatges, embalums o càpsules ja 
homologats.

Quatre. És subjecte passiu de la taxa la persona 
natural o jurídica que sol·liciti qualsevol de les autoritza-
cions, permisos i llicències a què es refereix el número 
tres d’aquest article.

Cinc. Base imposable i tipus de gravamen:
a) Les operacions esmentades a l’apartat a) del 

número tres d’aquest article queden gravades al tipus 
impositiu del zero vint per cent de l’import total i efectiu 
de l’obra realitzada.

Als efectes del que disposa aquesta Llei s’han 
d’efectuar liquidacions provisionals a compte, prenent 
com a base l’import total de l’obra que s’han d’efectuar 
segons pressupost en els moments i quanties següents:

– Deu per cent en sol·licitar l’autorització prèvia o 
d’emplaçament.

– Trenta per cent en sol·licitar l’autorització de cons-
trucció.

– Quaranta per cent al començament de la cons-
trucció.

– Vint per cent en sol·licitar l’autorització de posada 
en marxa.

Quan es tracti de centrals nuclears, si s’instal·len dues 
o més unitats en el mateix emplaçament i amb un pro-
jecte idèntic a la primera, per a la segona i restants la taxa 
es redueix a un cinquè de la quantia esmentada en el cas 
de la sol·licitud d’autorització prèvia o d’emplaçament i de 
construcció, i a un terç en el que correspon abonar al 
començament de la construcció i en l’autorització de 
posada en marxa.

La liquidació definitiva, atenent l’import total i efectiu 
de l’obra realitzada, s’ha d’efectuar immediatament des-
prés de la concessió de l’últim permís.

b) La realització dels estudis i informes esmentats a 
l’apartat b) del número tres d’aquest article queda gra-
vada amb la quota anual resultant d’aplicar el tipus del 
zero coma zero cinc per cent al valor de la producció anual 
de la instal·lació, calculat en funció del preu mitjà 
d’aquesta en el període de temps esmentat.

El tribut es merita el dia 31 de desembre de cada any, 
i el subjecte passiu l’ha d’autoliquidar durant el mes de 
gener següent.

c) Les activitats ressenyades a l’apartat c) del número 
tres d’aquest article queden gravades amb la quantitat 
que resulti d’aplicar, sobre l’import total i efectiu de l’obra 
realitzada, els percentatges que a continuació s’indiquen 
en funció de la categoria i les característiques de la 
instal·lació:

Primera categoria: El zero dos per cent que s’ha de  
liquidar en els moments següents:

– Deu per cent en sol·licitar l’autorització prèvia o 
d’emplaçament.

– Trenta per cent en sol·licitar l’autorització de cons-
trucció.

– Quaranta per cent al començament de cons-
trucció.

– Vint per cent en sol·licitar l’autorització de posada 
en marxa.

En el cas d’instal·lacions successives en el mateix 
emplaçament que responguin a un projecte similar a la 
primera, o quan es produeixin ampliacions d’aquestes, 
l’atribut es redueix a un cinquè de la quantia esmentada 
en el cas de la sol·licitud d’autorització prèvia o 
d’emplaçament i de construcció, i a un terç en el que 
correspon abonar al començament de la construcció i en 
la sol·licitud de l’autorització de posada en marxa.

Segona categoria: El tres coma dos per cent que s’ha 
de liquidar en els moments següents:

– Cinquanta per cent en sol·licitar l’autorització de 
construcció.

– Cinquanta per cent en sol·licitar l’autorització de 
posada en marxa.

En el cas d’ampliacions successives o de modificació 
del projecte original d’una instal·lació per ubicar en el 
mateix emplaçament, es tributa el cinquanta per cent de 
la quantia assenyalada anteriorment.

Tercera categoria: El tres coma dos per cent que s’ha 
de liquidar en el moment de sol·licitar l’autorització de 
posada en marxa.

En el cas d’ampliacions successives o de modificació 
del projecte original d’una instal·lació per ubicar en el 
mateix emplaçament, es tributa el cinquanta per cent de 
la quantia assenyalada anteriorment.

Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’ha d’efectuar 
una liquidació provisional a compte, prenent com a base 
l’import total de l’obra per efectuar segons el pressupost 
corresponent. La liquidació definitiva, atenent l’import total 
i efectiu de l’obra realitzada, s’ha d’efectuar immediata-
ment després de la concessió de l’últim permís.
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d) Els serveis d’inspecció i control ressenyats a 
l’apartat d) del número tres d’aquest article queden gra-
vats amb una quota anual determinada en funció de la 
categoria de la instal·lació, segons l’escala següent:

Primera categoria: Instal·lacions del cicle del combus-
tible.

La quantitat resultant d’aplicar el tipus de zero coma 
zero dos per cent al valor de la producció anual de la 
instal·lació, calculat en funció del preu mitjà d’aquesta en 
el període de temps esmentat.

Primera categoria: Altres instal·lacions.
– Quatre-centes vint-i-cinc mil pessetes.

Segona categoria:
– Cent vint-i-cinc mil pessetes.

Tercera categoria:
– Vuitanta-cinc mil pessetes.

La meritació es produeix el trenta-u de desembre de 
cada any, i el subjecte passiu l’ha d’autoliquidar durant el 
mes de gener següent.

e) La realització dels estudis i informes a què es refe-
reix l’apartat e) del número tres d’aquest article queda 
gravada amb la quota resultant d’aplicar el tipus de l’u per 
cent a l’import total del pressupost de clausura de la 
instal·lació de què es tracti.

La meritació es produeix en el moment de presentar la 
sol·licitud de clausura.

f) La concessió i renovació de les llicències al perso-
nal d’operació (supervisors i operadors) d’instal·lacions 
nuclears i radioactives, i del títol de cap de Servei de Pro-
tecció contra les radiacions, està gravada amb una quota 
determinada en funció de la categoria del personal que 
afecta i de la categoria de les instal·lacions a què es des-
tini el personal, d’acord amb l’escala següent, expressada 
en pessetes. 

Instal·lació

Concessió 
llicència 

supervisor i 
operador

Concessió 
títol cap 
Servei 

Protecció

Renovació 
llicència

Renovació 
títol

     
– Nuclear ........... 100.000 100.000 13.000 13.000
– Radioactiva:     
  Primera catego    

ria ................... 30.000 90.000 13.000 13.000
  Segona catego-

ria .................... 12.000 -- 7.000 --

 La meritació i ingrés de les taxes es produeix en el 
moment de la presentació de la sol·licitud per a la realitza-
ció de les proves corresponents.

g) Els informes o estudis esmentats a l’apartat g) del 
número tres d’aquest article queden gravats amb la quota 
fixa de cent cinc mil pessetes per cada autorització de 
transport.

La meritació i ingrés de la taxa es produeix en el 
moment de sol·licitar l’autorització de transport.

h) Els serveis d’inspecció i control esmentats a 
l’apartat h) del número 3 d’aquest article queden gravats 
per cada transport amb la quota fixa de cent mil pessetes 
per a substàncies nuclears i de noranta mil pessetes per a 
matèries radioactives.

La meritació i ingrés de la taxa es produeix en el 
moment d’iniciar-se el transport.

i) La realització dels estudis o informes a què es refe-
reix l’apartat i) del número tres d’aquest article queda 
gravada amb una quota fixa per cada autorització en fun-
ció de la classificació del component.

Components nuclears: cinc-centes mil pessetes.

Components radioactius: dues-centes cinc mil pes-
setes.

La meritació es produeix en el moment de presentar la 
sol·licitud corresponent.

j) Els serveis d’inspecció i control esmentats a 
l’apartat j) del número tres d’aquest article queden gra-
vats amb un quota fixa anual determinada en funció de la 
naturalesa del component:

Components nuclears: dos per cent del seu cost.
Component radioactius: u per cent del seu cost.

La meritació es produeix en el moment de lliurar 
l’equip al client.

k) La realització dels estudis, informes o proves res-
senyats a l’apartat k) del número tres d’aquest article 
queda gravada amb la quota fixa de dues-centes cinc mil 
pessetes.

La meritació i ingrés de la taxa es produeix en el 
moment de sol·licitar l’homologació esmentada.

l) Els serveis d’inspecció i control a què es refereix 
l’apartat l) del número tres d’aquest article queden gra-
vats amb una quota fixa anual de vuitanta-cinc mil pes-
setes.

La meritació es produeix el trenta-u de desembre de 
cada any.

Sis. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’efectuar la 
liquidació de la taxa, llevat dels supòsits d’autoliquidació, 
en què les declaracions liquidacions s’han de presentar al 
Consell esmentat, que pot rectificar els errors de fet.

Set. L’ingrés de la taxa s’ha d’efectuar a la Delegació 
d’Hisenda de la província corresponent al domicili del 
subjecte passiu d’aquesta.

Vuit. El rendiment íntegre de la taxa queda afectat, 
amb caràcter específic, a la cobertura de les despeses 
conseqüència de la prestació del servei per part del 
Consell.

Nou. S’autoritza el Govern, a proposta dels ministe-
ris competents, per dictar les disposicions de desplega-
ment d’aquest article.

Article onzè.

El Consell de Seguretat Nuclear ha d’elevar semestral-
ment al Congrés dels Diputats i al Senat un informe sobre 
el desenvolupament de les seves activitats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Als fins d’aquesta Llei s’apliquen les definicions inclo-
ses a l’article segon de la Llei vint-i-cinc/mil nou-cents 
seixanta-quatre, de vint-i-nou d’abril, sobre energia 
nuclear, a més de les següents:

U. Instal·lacions radioactives de primera catego-
ria són:

a) Les fàbriques de producció d’urani, tori i els seus 
compostos.

b) Les fàbriques de producció d’elements combusti-
bles d’urani natural.

c) Les instal·lacions industrials d’irradiació.

Dos. Instal·lacions radioactives de segona catego-
ria són:

a) Les instal·lacions on es manipulen o emmagatze-
men núclids radioactius que es puguin utilitzar amb fins 
científics, mèdics, agrícoles, comercials o industrials, 
l’activitat total dels quals correspongui als valors que 
siguin superiors a cent microcuris, un mil·licuri, deu 
mil·licuris o cent mil·licuris, d’acord amb la classificació 
de radionúclids que estableixi el Govern, tenint en compte 
la reglamentació internacional.
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b) Les instal·lacions que utilitzin aparells generadors 
de raigs X que puguin funcionar amb una tensió de pic 
superior a dos-cents quilowatts.

c) Els acceleradors de partícules i les instal·lacions on 
s’emmagatzemin fonts de neutrons.

Tres. Instal·lacions radioactives de tercera catego-
ria són:

a) Les instal·lacions on es manipulin o emmagatze-
min núclids radioactius l’activitat total dels quals sigui 
superior a zero coma u, u, deu i cent microcuris per als 
diferents grups, d’acord amb la classificació de radionú-
clids que estableixi el Govern, tenint en compte la regla-
mentació internacional, i inferior als esmentats al punt 
anterior.

b) Les instal·lacions que utilitzin aparells generadors 
de raigs X la tensió de pic dels quals sigui inferior a dos-
cents quilowatts.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

La quantia de les sancions a què es fa referència a 
l’article segon, apartat d), d’aquesta Llei i la competència 
de la seva imposició és la següent:

– Autoritats i caps de servei provincials o regionals, 
fins a cinc-centes mil pessetes.

– Directors generals o autoritats d’un nivell equiva-
lent, fins a cinc milions de pessetes.

– Ministre d’Indústria i Energia, fins a deu milions de 
pessetes.

– Consell de Ministres, fins a cent milions de pes-
setes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

El Consell de Seguretat Nuclear pot encomanar a les 
comunitats autònomes l’exercici de funcions que li esti-
guin atribuïdes, d’acord amb els criteris generals que per 
al seu exercici acordi el mateix Consell.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Transcorreguts tres anys des dels nomenaments dels 
primers consellers del Consell de Seguretat Nuclear cessa 
per sorteig el cinquanta per cent dels membres designats. 
A partir d’aquest moment s’aplica íntegrament el que dis-
posa l’article cinquè d’aquesta Llei. Els consellers als 
quals correspongui cessar poden ser designats de nou 
d’acord amb els tràmits establerts al precepte esmentat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Nomenats el president i els consellers, es constitueix 
el Consell, que assumeix les funcions especificades a 
l’article segon. Fins que no s’estructuri reglamentària-
ment l’òrgan tècnic del Consell actua com a tal la Junta 
d’Energia Nuclear.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

El Consell ha de determinar els criteris, segons els 
quals, si s’escau, es produeix la integració en aquest de 
funcionaris que actualment formen part de la plantilla de 
la Junta d’Energia Nuclear.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

U. El Consell de Seguretat Nuclear intervé en els 
expedients d’autorització de les instal·lacions nuclears i 
radioactives en la situació en què es trobin en el moment 
de la seva constitució.

Dos. No obstant el que estableix el número anterior, 
el Consell de Seguretat Nuclear exerceix les funcions des-
crites a l’article segon d’aquesta Llei no solament en rela-

ció amb les instal·lacions que es puguin autoritzar en el 
futur, sinó també en les tinguin autorització, sigui quin 
sigui l’estat en què es trobin.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Govern, en un termini màxim de sis mesos a 
comptar de la data de constitució del Consell, ha d’aprovar 
l’Estatut del Consell de Seguretat Nuclear, així com les 
disposicions reglamentàries que exigeixi el desplegament 
d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El Govern ha de reestructurar la Junta d’Energia 
Nuclear per adequar la seva organització, funcions i mit-
jans al que disposa aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

En l’exercici durant el qual entri en vigor aquesta Llei 
s’ha de procedir a les transferències de crèdits oportunes. 
En els exercicis successius, els crèdits s’han d’adscriure 
directament al pressupost del Consell de Seguretat Nuclear.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA

Una vegada constituït el Consell de Seguretat Nuclear, 
el Govern, a proposta d’aquell, pot acordar la transferèn-
cia al Consell esmentat dels mitjans materials afectes a la 
Junta d’Energia Nuclear que estiguin adscrits a les fun-
cions que aquesta Llei encomana a aquest.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions que s’oposin al 
que estableix aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-dos d’abril de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 8713 LLEI 16/1980, de 22 d’abril, sobre modificació 
dels articles 503, 504 i 505 de la Llei 
d’enjudiciament criminal en matèria de presó 
provisional. («BOE» 101, de 26-4-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article únic

Els articles cinc-cents tres, cinc-cents quatre i cinc-
cents cinc de la Llei d’enjudiciament criminal queden 
redactats de la forma següent:

«Article cinc-cents tres.

El jutge decreta la presó provisional quan concorrin les 
circumstàncies següents:

Primer. Que consti en la causa l’existència d’un fet 
que presenta els caràcters de delicte.


