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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
5489 Reial decret 243/2009, de 27 de febrer, pel qual es regula la vigilància i el 

control de trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat entre 
estats membres o procedents o amb destinació a l’exterior de la Comunitat.

Els trasllats de residus radioactius i de combustible nuclear gastat estan sotmesos a 
una normativa els principis fonamentals de la qual es basen en els establerts pels 
organismes internacionals que hi ha en aquest àmbit dels quals Espanya forma part 
—particularment, la Comunitat Europea d’Energia Atòmica (EURATOM) i l’Organisme 
Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), de Nacions Unides—, que es refereixen a la 
seguretat del transport d’aquests materials i a les condicions en què aquests són 
emmagatzemats, de manera definitiva o no, al país de destinació.

A més del compliment d’aquesta normativa, la protecció sanitària dels treballadors, de 
la població en general i del medi ambient exigeix que els trasllats de residus radioactius o 
de combustible gastat entre estats membres i els que entrin o surtin de la Comunitat 
estiguin subjectes a un règim comú i obligatori d’autorització prèvia. En cas que el trasllat 
surti de la Comunitat, el tercer país de destinació no només ha de ser informat del trasllat, 
sinó que, a més, ha de donar-hi el seu consentiment.

La Directiva 96/29/EURATOM del Consell, de 13 de maig de 1996, per la qual 
s’estableixen les normes bàsiques relatives a la protecció sanitària dels treballadors i de la 
població contra els riscos que resulten de les radiacions ionitzants, que s’aplica, entre 
altres activitats, al transport, a la importació a la Unió Europea i a l’exportació a partir 
d’aquesta de substàncies radioactives, estableix un règim de declaració i autorització de 
les pràctiques que impliquen radiacions ionitzants. Aquesta Directiva ha estat incorporada 
al nostre ordenament intern mitjançant el Reglament sobre instal·lacions nuclears i 
radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, i modificat pel Reial 
decret 35/2008, de 18 de gener, i el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions 
ionitzants, aprovat pel Reial decret 783/2001, de 6 de juliol.

D’altra banda, la Directiva 92/3/EURATOM del Consell, de 3 de febrer de 1992, relativa 
a la vigilància i el control dels trasllats de residus radioactius entre estats membres o 
procedents o amb destinació a l’exterior de la Comunitat, que va ser incorporada al dret 
espanyol mitjançant el Reial decret 2088/1994, de 20 d’octubre, va establir un règim de 
control estricte i autorització prèvia per als trasllats de residus radioactius.

Tot i que l’aplicació de la normativa es pot considerar satisfactòria, a la vista de 
l’experiència adquirida s’ha considerat oportuna la revisió, abordant situacions inicialment 
no previstes, intentant simplificar el procediment establert per al trasllat de residus 
radioactius entre estats membres i garantint la coherència amb altres disposicions 
comunitàries i internacionals; especialment amb la Convenció conjunta sobre seguretat en 
la gestió del combustible gastat i sobre seguretat en la gestió de deixalles radioactives, 
feta a Viena el 5 de setembre de 1997, de la qual Espanya és part des del 30 de juny de 
1998 i a la qual EURATOM es va adherir el 2 de gener de 2006; o la Directiva 2003/122/
EURATOM, del Consell, de 22 de desembre de 2003, sobre el control de fonts radioactives 
segellades d’activitat elevada i de les fonts òrfenes, incorporada al dret espanyol mitjançant 
el Reial decret 229/2006, de 24 de febrer, sobre el control de fonts radioactives encapsulades 
d’alta activitat i fonts òrfenes.

Aquesta revisió de la Directiva 92/3/EURATOM, s’ha portat a terme mitjançant la 
Directiva 2006/117/EURATOM del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa a la 
vigilància i el control dels trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat, en la 
qual, a més de clarificar els procediments a seguir, s’hi inclou com un dels aspectes més 
innovadors l’ampliació del seu camp d’aplicació a les transferències de combustible gastat, 
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no només en cas que aquest hagi de ser destinat a l’emmagatzematge definitiu, sinó 
també quan es destini al reprocessament, cosa que no estava inclosa en l’àmbit d’aplicació 
de la Directiva 92/3/EURATOM i, des de la perspectiva de la protecció radiològica, no tenia 
justificació.

La Directiva 2006/117/EURATOM del Consell estableix els procediments necessaris 
d’intercomunicació entre les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea, 
amb la finalitat que qualsevol trasllat de residus radioactius o de combustible nuclear gastat 
compti amb el seu coneixement i aprovació, sense que les autoritzacions que es preveuen 
en l’esmentada Directiva eximeixin del compliment de cap dels requisits nacionals específics 
aplicables a aquests trasllats ni substitueixin cap de les altres autoritzacions que siguin 
preceptives d’acord amb el dret internacional, comunitari europeu i dels estats membres.

Posteriorment, de conformitat amb l’article 17 de l’esmentada Directiva 2006/117/
EURATOM, per la Decisió de la Comissió 2008/312/EURATOM, de 5 de març, s’ha establert 
el document uniforme per a la vigilància i el control dels trasllats de residus radioactius i 
combustible gastat a què es refereix l’indicat article.

Mitjançant el present Reial decret s’incorpora al nostre ordenament intern l’esmentada 
Directiva 2006/117/EURATOM del Consell, de 20 de novembre del 2006, relativa a la 
vigilància i el control dels trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat, i la 
Decisió de la Comissió 2008/312/EURATOM, de 5 de març, per la qual s’estableix el 
document uniforme per a la vigilància i el control dels trasllats de residus radioactius i 
combustible gastat a què es refereix la Directiva 2006/117/EURATOM del Consell.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultats els agents econòmics 
sectorials i socials interessats, així com les comunitats autònomes. També n’ha emès 
informe el Consell de Seguretat Nuclear.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea d’Energia Atòmica (EURATOM), aquest Reial decret, en fase de 
projecte, ha estat comunicat a la Comissió de la Unió Europea.

Aquesta regulació té caràcter de normativa bàsica i recull previsions de caràcter 
procedimental i tècnic, per la qual cosa la llei no resulta un instrument idoni per al seu 
establiment i, en conseqüència, està justificada la seva aprovació mitjançant reial decret.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de desembre de 2009,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret complir el règim comunitari de vigilància 
i el control dels trasllats transfronterers de residus radioactius i combustible nuclear gastat 
per garantir una protecció adequada de la població.

2. El que disposa aquest Reial decret és aplicable:

a) sempre que Espanya sigui Estat membre d’origen, destinació o trànsit de residus 
radioactius o combustible nuclear gastat, i

b) quan l’activitat total i l’activitat per unitat de massa de l’enviament superin els 
nivells establerts a l’article 3, apartat 2, lletres a) i b), de la Directiva 96/29/EURATOM del 
Consell, de 13 de maig de 1996, per la qual s’estableixen les normes bàsiques relatives a 
la protecció sanitària dels treballadors i de la població contra els riscos que resulten de les 
radiacions ionitzants.

3. No és aplicable a:

a) Els trasllats de fonts en desús a un subministrador o fabricant de fonts radioactives 
o a una instal·lació reconeguda.
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b) Els trasllats de materials radioactius, recuperats mitjançant reprocessament, per 
ser reutilitzats.

c) Els trasllats transfronterers de residus que continguin únicament material radioactiu 
natural que no resulti de pràctiques, d’acord amb la definició d’aquest concepte establerta 
en el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants, aprovat pel Reial 
decret 783/2001, de 6 de juliol.

4. Les autoritzacions dels trasllats que es concedeixin de conformitat amb aquest 
Reial decret no eximeixen del compliment de cap dels requisits específics aplicables a 
aquests per raó de qualsevol altra normativa a la qual estiguin sotmesos ni substitueixen 
altres autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb el dret internacional, comunitari 
europeu i espanyol.

Article 2. Productes resultants del tractament de residus o del reprocessament de 
combustible gastat.

Aquest Reial decret no afecta el dret d’Espanya o d’una empresa espanyola a tornar 
els residus radioactius al país d’origen després del seu tractament, ni a tornar al país 
d’origen els residus radioactius recuperats com a conseqüència d’operacions de 
reprocessament.

Els trasllats i les exportacions han de ser objecte de vigilància i control de conformitat 
amb els procediments establerts en aquest Reial decret.

Article 3. Devolucions relacionades amb trasllats no autoritzats i amb residus radioactius 
no declarats.

Aquest Reial decret no afecta el dret d’Espanya o d’una empresa espanyola a tornar, 
en condicions segures, al país d’origen:

a) els enviaments de residus radioactius i combustible gastat que estiguin compresos 
en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret però que no hagin estat degudament autoritzats 
de conformitat amb la Directiva 2006/117/EURATOM, i

b) els residus que hagin patit contaminació radioactiva o el material que contingui 
una font radioactiva, quan aquests no hagin estat declarats com a residus radioactius pel 
país d’origen.

Article 4. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

a) «Residus radioactius»: Tots els materials radioactius, en forma gasosa, líquida o 
sòlida, per als quals els països d’origen i destinació, o una persona física o jurídica la 
decisió de la qual sigui acceptada per aquests països, no en prevegin cap ús ulterior, i que 
estiguin subjectes a control de l’òrgan regulador com a residus radioactius segons el marc 
legislatiu i reglamentari dels països d’origen i destinació.

b) «Combustible gastat»: El combustible nuclear irradiat en el nucli del reactor i extret 
permanentment d’aquest; el combustible gastat pot ser considerat com un recurs utilitzable 
susceptible de reprocessament, o bé destinar-se al seu emmagatzematge definitiu sense 
que es prevegi cap utilització ulterior, cas en què ha de ser tractat com a residu 
radioactiu.

c) «Reprocessament»: Un procés o operació el propòsit del qual és extreure isòtops 
radioactius del combustible gastat per al seu ús ulterior.

d) «Trasllat»: El conjunt de les operacions necessàries per desplaçar residus 
radioactius o combustible gastat des del país o Estat membre de la Unió Europea d’origen 
fins al país o Estat membre de la Unió Europea de destinació.

e) «Trasllat intracomunitari»: El trasllat en què el país d’origen i el país de destinació 
són estats membres.

f) «Trasllat extracomunitari»: El trasllat en què el país d’origen, el país de destinació 
o tots dos són tercers països.
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g) «Emmagatzematge definitiu»: La col·locació de residus radioactius o combustible 
gastat en una instal·lació autoritzada, sense intenció de recuperar-los.

h) «Emmagatzematge»: La col·locació de residus radioactius o combustible gastat 
en una instal·lació disposada per a la seva contenció, amb la intenció de recuperar-los.

i) «Posseïdor»: Qualsevol persona física o jurídica que, abans d’efectuar el trasllat de 
residus radioactius o combustible gastat, sigui responsable de l’esmentat material d’acord 
amb el que estableix el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel 
Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, i modificat pel Reial decret 35/2008, de 18 de 
gener, i tingui previst efectuar el seu trasllat a un destinatari.

j) «Destinatari»: La persona física o jurídica a la qual es transfereixen els residus 
radioactius o el combustible gastat i que està capacitada per fer-se responsable del material 
d’acord amb el que estableixen el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, o 
la reglamentació equivalent aplicable al país o Estat membre de destinació.

k) «País o Estat membre d’origen» i «país o Estat membre de destinació»: 
respectivament, qualsevol país o Estat membre de la Unió Europea des del qual estigui 
previst iniciar o s’hagi iniciat un trasllat, i qualsevol país o Estat membre de la Unió Europea 
al qual estigui previst efectuar o que s’efectuï un trasllat.

l) «País o Estat membre de trànsit»: Qualsevol país o Estat membre de la Unió 
Europea diferent del país o Estat membre d’origen i del país o Estat membre de destinació, 
pel territori del qual estigui previst o tingui lloc un trasllat.

m) «Autoritats competents»: Totes les autoritats que, d’acord amb les disposicions 
legals o reglamentàries del país d’origen, de trànsit o de destinació, estiguin habilitades 
per aplicar el règim de vigilància i control dels trasllats de residus radioactius i combustible 
nuclear gastat.

n) «Font»: aparell, substància radioactiva o instal·lació capaç d’emetre radiacions 
ionitzants o substàncies radioactives.

o) «Font encapsulada»: Font amb una estructura que, en condicions normals 
d’utilització, impedeix qualsevol dispersió de substàncies radioactives al medi ambient, 
amb inclusió, quan correspongui, de la càpsula que conté el material radioactiu com a part 
integrant de la font.

p) «Font en desús»: Font encapsulada que ha deixat d’utilitzar-se o d’estar destinada 
per a la pràctica als efectes de la qual es va concedir l’autorització.

q) «Instal·lació reconeguda»: Instal·lació autoritzada per a l’emmagatzematge a llarg 
termini o definitiu de fonts encapsulades, així com instal·lació autoritzada per a 
l’emmagatzematge provisional de fonts encapsulades.

r) «Sol·licitud degudament emplenada»: El document uniforme que compleix tots els 
requisits a què es refereix l’article 5.

Article 5. Utilització d’un document uniforme.

1. Per a tots els trasllats als quals s’apliqui aquest Reial decret s’han d’utilitzar les 
seccions que corresponguin d’un document uniforme, en el qual s’enumeren els requisits 
mínims perquè una sol·licitud es consideri degudament emplenada.

De conformitat amb la Decisió de la Comissió 2008/312/EURATOM, de 5 de març, per 
la qual s’estableix el document uniforme per a la vigilància i el control dels trasllats de 
residus radioactius i combustible gastat a què es refereix la Directiva 2006/117/EURATOM 
del Consell, el document uniforme a què es refereix en paràgraf anterior és el que s’insereix 
com a annex a aquest Reial decret.

El document uniforme pot ser facilitat en format electrònic per la Direcció General de 
Política Energètica i Mines.

2. Per emplenar la sol·licitud d’autorització i per proporcionar tota la documentació i 
informació complementària a què es refereixen els articles 9 i 10, la Direcció General de 
Política Energètica i Mines o el Consell de Seguretat Nuclear poden requerir la traducció a 
l’espanyol de la documentació que es consideri necessària. Així mateix, el posseïdor ha de 
presentar una traducció autenticada en una llengua acceptable per a les autoritats 
competents del país de destinació o de trànsit, si així ho sol·liciten.
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3. Qualsevol requisit addicional per a l’autorització d’un trasllat s’ha d’adjuntar al 
document uniforme.

4. Sense perjudici de qualssevol altres documents d’acompanyament exigits per 
altres disposicions jurídiques aplicables, qualsevol trasllat al qual s’apliqui el que disposa 
aquest Reial decret ha d’anar acompanyat del document uniforme emplenat que certifiqui 
que s’ha complert degudament el procediment d’autorització, fins i tot en els casos en què 
una autorització cobreixi més d’un trasllat.

5. Els documents han d’estar a disposició de les autoritats competents del país 
d’origen i destinació, i de tots els països de trànsit.

Article 6. Autoritats competents.

Als efectes d’aquest Reial decret, tenen la condició d’autoritats competents el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, i el Consell de Seguretat Nuclear.

Article 7. Recursos contra les resolucions de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines.

Les resolucions de la Direcció General de Política Energètica i Mines previstes en 
aquest Reial decret no posen fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions es pot 
interposar recurs d’alçada davant el secretari general d’Energia en el termini d’un mes 
comptat a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que disposen 
els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 8. No realització del trasllat.

1. Quan Espanya sigui Estat membre d’origen, trànsit o destinació d’un trasllat, la 
Direcció General de Política Energètica i Mines, per iniciativa pròpia o a proposta del 
Consell de Seguretat Nuclear, pot decidir que el trasllat no es porti a terme si les condicions 
del trasllat deixen d’atenir-se al que disposa el present Reial decret, o si no són conformes 
amb les autoritzacions o consentiments donats d’acord amb el present Reial decret o amb 
la normativa vigent en la matèria. L’esmentada Direcció General ha d’informar 
immediatament de la seva decisió les autoritats competents dels altres estats membres 
implicats en el trasllat.

2. Quan Espanya sigui l’Estat membre d’origen i no es pugui portar a terme un trasllat 
o no es compleixin les condicions per al trasllat d’acord amb el present Reial decret, el 
posseïdor dels residus radioactius o del combustible gastat se n’ha de tornar a fer càrrec, 
llevat que es pugui concertar un arranjament alternatiu que compti amb l’apreciació 
favorable del Consell de Seguretat Nuclear. Aquest organisme s’ha d’assegurar que la 
persona responsable del trasllat adopti, si és procedent, mesures de seguretat 
correctives.

3. Quan un trasllat no es pugui portar a terme, ja sigui per raons materials o per falta 
d’autorització, és responsable dels costos que ocasioni aquest fet:

a) En els trasllats intracomunitaris: el posseïdor. Quan Espanya sigui Estat membre 
de destinació, el destinatari ha de subscriure un acord amb el posseïdor, en el qual aquest 
s’obligui a fer-se càrrec dels costos.

b) En els trasllats extracomunitaris:

1r Quan Espanya sigui Estat membre d’origen, el posseïdor.
2n Quan Espanya sigui Estat membre de trànsit, la persona física o jurídica responsable 

de gestionar el trasllat.
3r Quan Espanya sigui l’Estat membre de destinació, el destinatari.
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CAPÍTOL II

Trasllats intracomunitaris

Article 9. Sol·licitud d’autorització d’un trasllat.

Qualsevol posseïdor de residus radioactius o de combustible gastat que prevegi 
efectuar un trasllat intracomunitari des d’Espanya de l’esmentat material, o organitzar 
l’esmentat trasllat, requereix l’autorització de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, amb l’informe favorable previ del Consell de Seguretat Nuclear. A aquests efectes, 
el sol·licitant ha d’emplenar, segons correspongui, les seccions A-1 i A-5 o B-1 i B-5 del 
document uniforme a què es refereix l’article 5 i ha de remetre la sol·licitud a l’esmentada 
Direcció General.

Article 10. Sol·licitud d’autorització de més d’un trasllat.

Una sol·licitud d’autorització es pot referir a més d’un trasllat sempre que, de forma 
concurrent, es donin les condicions següents:

a) els residus radioactius o el combustible gastat a què es refereixi la sol·licitud tinguin 
en l’essencial les mateixes característiques físiques, químiques i radioactives,

b) els trasllats s’hagin de fer del mateix posseïdor al mateix destinatari amb la 
intervenció de les mateixes autoritats competents i

c) en el cas dels trasllats que impliquin el trànsit per països tercers, el trànsit s’efectuï 
pel mateix lloc fronterer d’entrada o de sortida de la Unió Europea i pel mateix lloc fronterer 
del país o països tercers corresponents, llevat que les autoritats competents interessades 
acordin el contrari.

Article 11. Tramesa de la sol·licitud a les autoritats competents.

Quan Espanya sigui l’Estat membre d’origen, la Direcció General de Política Energètica 
i Mines:

a) Ha d’enviar la sol·licitud degudament emplenada a què es refereix l’article 9 a les 
autoritats competents de l’Estat membre de destinació i dels estats membres de trànsit, si 
n’hi ha, perquè puguin donar-ne el consentiment.

b) En cas que qualsevol de les autoritats competents dels estats membres afectats 
consideri que la sol·licitud no està degudament emplenada, ha de demanar a l’interessat 
la informació complementària que falti i l’ha de remetre a les autoritats competents.

c) Ha de prendre les mesures necessàries per garantir que tota la informació relativa 
als trasllats regulats per aquest Reial decret es tramiti amb la deguda diligència i es 
protegeixi de qualsevol utilització incorrecta.

d) Si s’escau, ha de promoure que, pels procediments legalment establerts, es posin 
en coneixement de la Comissió Europea els retards injustificats o la falta de cooperació de 
les autoritats competents de l’Estat membre de destinació i dels estats membres de 
trànsit.

Article 12. Autorització del trasllat.

1. Quan Espanya sigui l’Estat membre d’origen, si s’han donat tots els consentiments 
necessaris per al trasllat, la Direcció General de Política Energètica i Mines, amb l’informe 
favorable previ del Consell de Seguretat Nuclear, pot autoritzar al posseïdor dels residus 
radioactius o del combustible gastat a efectuar el trasllat i informar-ne les autoritats 
competents de l’Estat membre de destinació i, si s’escau, les dels estats membres de 
trànsit. Per a això ha d’emplenar, segons correspongui, la secció A-4a/A-4b o B-4a/4b del 
document uniforme.
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2. L’autorització a què es refereix l’apartat 1 no afecta de cap manera la responsabilitat 
del posseïdor, dels transportistes, del propietari, del destinatari o de qualsevol altra persona 
física o jurídica implicada en el trasllat.

3. Una autorització es pot referir a més d’un trasllat, sempre que es compleixin les 
condicions establertes a l’article 10.

4. Una autorització no pot ser vàlida i eficaç per un temps superior a tres anys. En 
establir el període de validesa i eficàcia, la Direcció General de Política Energètica i Mines 
ha de tenir en compte totes les condicions fixades, tant pel Consell de Seguretat Nuclear, 
com en el consentiment donat pels estats membres de destinació o de trànsit.

5. Qualsevol requisit addicional per a l’autorització d’un trasllat s’ha d’adjuntar al 
document uniforme.

Article 13. Justificant de recepció i sol·licitud d’informació.

Quan Espanya sigui Estat membre de trànsit o destinació, la Direcció General de 
Política Energètica i Mines:

a) En un termini de 20 dies des de la recepció de la sol·licitud remesa per l’autoritat 
competent de l’Estat membre d’origen ha de verificar que la sol·licitud estigui degudament 
emplenada.

b) Si la sol·licitud està degudament emplenada, ha d’enviar un justificant de recepció a 
les autoritats competents de l’Estat membre d’origen, mitjançant la corresponent secció A-2 
o B-2 del document uniforme, amb còpia a les altres autoritats competents afectades, com a 
molt tard 10 dies després del venciment del termini de 20 dies que fixa el paràgraf a).

c) Si considera que la sol·licitud no està degudament emplenada, ha de demanar la 
informació que falti a les autoritats competents de l’Estat membre d’origen i informar les 
altres autoritats competents de la petició. Aquesta petició d’informació s’ha de fer dins el 
termini de 20 dies que fixa el paràgraf a).

En un termini màxim de 10 dies a partir de la data de recepció de la informació 
sol·licitada, i com a molt aviat després del venciment del termini de 20 dies fixat al paràgraf 
a), ha d’enviar un justificant de recepció a les autoritats competents de l’Estat membre 
d’origen, mitjançant la corresponent secció A-2 o B-2 del document uniforme, amb una 
còpia a les altres autoritats competents afectades.

Article 14. Consentiment i denegació.

Quan Espanya sigui Estat membre de trànsit o de destinació:

a) La Direcció General de Política Energètica i Mines, amb l’informe previ del Consell de 
Seguretat Nuclear, en un termini màxim de dos mesos a partir de la data del justificant de recepció, 
ha de notificar a les autoritats competents de l’Estat membre d’origen el seu consentiment, les 
condicions que considera necessàries per donar-lo o la seva decisió de denegar el consentiment, 
mitjançant la secció A-3 o B-3 del document uniforme, segons sigui procedent.

No obstant això, la Direcció General de Política Energètica i Mines pot sol·licitar a les 
autoritats una pròrroga, d’un mes com a màxim, del termini establert en el paràgraf anterior 
per donar a conèixer la seva posició.

b) Es considera que la Direcció General de Política Energètica i Mines ha donat el seu 
consentiment al trasllat sol·licitat si, després del venciment dels terminis fixats al paràgraf a), 
les autoritats competents de l’Estat membre d’origen no han rebut la resposta.

c) La Direcció General de Política Energètica i Mines, amb l’informe previ del Consell 
de Seguretat Nuclear, ha d’indicar els motius de la denegació del consentiment o de 
qualssevol condicions a què supediti el seu consentiment. Aquests motius s’han de basar:

1r si Espanya és Estat membre de trànsit, en la legislació nacional, comunitària o 
internacional aplicable al transport de materials radioactius;

2n si Espanya és l’Estat membre de destinació, en la legislació aplicable a la gestió de 
residus radioactius o del combustible gastat o en la legislació nacional, comunitària o 
internacional aplicable al transport de materials radioactius.
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Les condicions de trasllat que imposi la Direcció General de Política Energètica i Mines, 
amb l’informe previ del Consell de Seguretat Nuclear, no poden ser més estrictes que les 
establertes per als trasllats similars que s’efectuïn dins d’Espanya.

d) En tot cas, abans de donar el seu consentiment, la Direcció General de Política 
Energètica i Mines ha de comprovar que el destinatari hagi subscrit amb el posseïdor un 
acord, acceptat per les autoritats competents de l’Estat membre d’origen, que obligui el 
posseïdor a recuperar els residus radioactius o el combustible gastat si el trasllat no es pot 
portar a terme de conformitat amb el present Reial decret, segons el que disposa l’article 
8.1, i a fer-se càrrec dels costos que això suposi.

e) Quan la Direcció General de Política Energètica i Mines hagi donat el seu 
consentiment al trànsit per a un trasllat determinat no pot denegar el consentiment per a la 
seva devolució en els casos següents:

1r quan el consentiment inicial s’hagi referit a matèries traslladades amb fins de 
processament o reprocessament, si la devolució es refereix a residus radioactius o altres 
productes equivalents a les matèries originals després del processament o reprocessament, 
i si es compleix tota la normativa pertinent;

2n en les circumstàncies descrites a l’article 8, si la devolució es porta a terme en les 
mateixes condicions i amb les mateixes especificacions.

Article 15. Justificant de recepció de l’enviament.

1. Quan Espanya sigui l’Estat membre de destinació, en un termini de 15 dies a partir 
de la seva recepció el destinatari ha d’enviar a la Direcció General de Política Energètica i 
Mines un justificant de recepció de cada enviament, mitjançant la corresponent secció A-6 
o B-6 del document uniforme. L’esmentada Direcció General ha de remetre una còpia del 
justificant de recepció al Consell de Seguretat Nuclear i, a les autoritats competents de 
l’Estat membre d’origen i, si s’escau, a les dels estats membres de trànsit.

2. Quan Espanya sigui l’Estat membre d’origen i la Direcció General de Política 
Energètica i Mines rebi una còpia del justificant de recepció procedent de l’autoritat competent 
de l’Estat membre de destinació, l’esmentada Direcció General ha d’enviar-ne al seu torn 
una còpia al Consell de Seguretat Nuclear i al posseïdor del material objecte del trasllat.

CAPÍTOL III

Trasllats extracomunitaris

Article 16. Importacions a la Unió Europea quan Espanya sigui l’Estat membre de 
destinació.

Quan Espanya sigui l’Estat membre de destinació de residus radioactius o combustible 
gastat que procedeixin d’un país que no sigui membre de la Unió Europea:

a) El destinatari ha de presentar davant la Direcció General de Política Energètica i 
Mines una sol·licitud d’autorització, i per això ha de fer ús, segons correspongui, de les 
seccions A-1 i A-5 o B-1 i B-5 del document uniforme. La sol·licitud pot ser per més d’un 
trasllat, sempre que es compleixin les condicions establertes a l’article 10.

b) A la sol·licitud s’ha d’acreditar que el destinatari ha subscrit amb el posseïdor 
establert en el tercer país un acord, acceptat per les autoritats competents de l’esmentat 
tercer país, que obliga el posseïdor a recuperar els residus radioactius o el combustible 
gastat si el trasllat no es pot portar a terme de conformitat amb el present Reial decret, 
segons el que disposa l’article 8.1. En aquest cas, el destinatari és responsable dels costos 
que ocasioni el fet que el trasllat no es pugui portar a terme.

c) La Direcció General de Política Energètica i Mines ha d’enviar la sol·licitud a què es 
refereix el paràgraf a) a les autoritats competents dels estats membres de trànsit, si n’hi ha, 
perquè hi puguin donar el seu consentiment. En aquest cas, les regles de procediment respecte 
a la concessió de l’autorització de trasllat, les seves característiques i el justificant de recepció 
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són les establertes en el capítol II d’aquest Reial decret, i la Direcció General de Política 
Energètica i Mines actua com si fos l’autoritat competent de l’Estat membre d’origen.

d) En un termini de 15 dies després de la recepció del trasllat, el destinatari ha 
d’enviar a la Direcció General de Política Energètica i Mines un justificant de recepció de 
cada enviament, mitjançant la corresponent secció A-6 o B-6 del document uniforme. 
Aquesta Direcció General ha d’enviar còpies del justificant de recepció al Consell de 
Seguretat Nuclear i a les autoritats competents del país d’origen i a les dels estats membres 
o tercers països de trànsit.

Article 17. Trànsit per la Unió Europea.

1. Quan els residus radioactius o el combustible gastat procedeixin i estiguin destinats 
a un país tercer i el lloc fronterer pel qual hagin d’entrar aquests materials per primera 
vegada a la Unió Europea sigui espanyol:

a) La persona física o jurídica responsable de gestionar el trasllat a Espanya ha de 
presentar davant la Direcció General de Política Energètica i Mines una sol·licitud 
d’autorització, i per això ha de fer ús, segons correspongui, de les seccions A-1 i A-5 o B-1 
i B-5 del document uniforme.

b) A la sol·licitud s’ha d’acreditar que el destinatari establert en el tercer país ha 
subscrit amb el posseïdor establert en el tercer país d’origen un acord, acceptat per les 
autoritats competents de l’esmentat tercer país d’origen, que obliga el posseïdor a recuperar 
els residus radioactius o el combustible gastat si el trasllat no es pot portar a terme de 
conformitat amb aquest Reial decret, segons el que disposa l’article 8.1.

c) El procediment de concessió de l’autorització de trasllat i, si s’escau, les 
característiques d’aquesta i el procediment de justificant de recepció són els establerts en 
el capítol II, i la Direcció General de Política Energètica i Mines hi actua com si fos l’autoritat 
competent de l’Estat membre d’origen en relació amb l’Estat o estats membres de trànsit.

d) La persona física o jurídica responsable, a què es refereix el paràgraf a), ha de 
notificar, mitjançant la secció A-6 o B-6 del document uniforme, a la Direcció General de 
Política Energètica i Mines que els residus radioactius o el combustible gastat han arribat 
a la seva destinació al tercer país en un termini de 15 dies després de la data d’arribada, 
indicant l’últim lloc fronterer comunitari pel qual hagi passat el trasllat. Aquesta comunicació 
ha d’anar acompanyada d’una declaració o certificat del destinatari on es confirmi que els 
residus radioactius o el combustible gastat han arribat a la destinació corresponent i 
s’indiqui el lloc fronterer d’entrada al tercer país.

2. Quan els residus radioactius o el combustible gastat procedeixin i estiguin destinats 
a un país tercer i el lloc fronterer pel qual hagin d’entrar aquests materials per primera 
vegada a la Unió Europea no sigui espanyol, el procediment de concessió de l’autorització 
de trànsit i, si s’escau, les seves característiques són els establerts al capítol II, i la Direcció 
General de Política Energètica i Mines hi actua amb la condició d’autoritat competent 
d’Estat membre de trànsit, en relació amb l’Estat membre pel qual van entrar els materials 
per primera vegada a la Unió Europea.

Article 18. Exportacions fora de la Unió Europea quan Espanya sigui l’Estat membre 
d’origen.

Quan Espanya sigui l’Estat membre d’origen d’una exportació de residus radioactius o 
de combustible gastat a un país que no sigui membre de la Unió Europea:

a) El posseïdor ha de presentar davant la Direcció General de Política Energètica i 
Mines una sol·licitud d’autorització, i per això ha de fer ús, segons correspongui, de les 
seccions A-1 i A-5 o B-1 i B-5 del document uniforme.

b) A continuació, la Direcció General de Política Energètica i Mines:

1r Ha d’informar del trasllat previst les autoritats competents del país de destinació, i 
sol·licitar-ne el seu consentiment.
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2n Ha d’aplicar el procediment de concessió d’autorització i justificant de recepció 
regulat en el capítol II, actuant en la condició d’autoritat competent de l’Estat membre 
d’origen en relació amb l’Estat o estats membres de trànsit.

c) El posseïdor ha de notificar a la Direcció General de Política Energètica i Mines 
que els residus radioactius o el combustible gastat han arribat a la seva destinació al tercer 
país, mitjançant la secció A-6 o B-6 del document uniforme, en un termini de 15 dies 
després de la data d’arribada, indicant l’últim lloc fronterer comunitari pel qual hagi passat 
el trasllat. Aquesta notificació ha d’anar acompanyada d’una declaració o certificat del 
destinatari on es confirmi que els residus radioactius o el combustible gastat han arribat a 
la destinació corresponent i s’indiqui el lloc fronterer d’entrada al tercer país.

Article 19. Destinacions no autoritzades.

No s’han d’autoritzar trasllats a:

a) Cap destinació situada al sud dels 60° de latitud sud.
b) Un Estat que sigui part a l’Acord d’associació entre els estats d’Àfrica, del Carib i del 

Pacífic, d’una banda, i la Unió Europea i els seus estats membres, de l’altra (Acord ACP-CE 
de Cotonou), i que no sigui un Estat membre, sense perjudici del que disposa l’article 2.

c) Un país tercer que, segons el parer de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, tenint en compte els criteris recomanats per la Comissió Europea, no tingui els 
recursos tècnics i administratius ni l’estructura reglamentària necessària per gestionar amb 
seguretat els residus radioactius o el combustible gastat, segons el que disposa la 
Convenció conjunta sobre seguretat en la gestió del combustible gastat i sobre seguretat 
en la gestió de residus radioactius, feta a Viena el 5 de setembre de 1997 i ratificada per 
Espanya amb data 30 d’abril de 1999.

En formar-se un judici sobre això, la Direcció General de Política Energètica i Mines ha 
de tenir degudament en compte tota la informació pertinent procedent d’altres estats 
membres.

La Direcció General de Política Energètica i Mines ha d’informar-ne cada any la Comissió 
Europea i el Comitè consultiu creat en virtut de l’article 21 de la Directiva 2006/117/EURATOM.

CAPÍTOL IV

Règim sancionador

Article 20. Règim sancionador.

Les infraccions dels preceptes continguts en aquest Reial decret se sancionen d’acord 
amb el que estableix el capítol XIV de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear, 
en la redacció que en fa l’apartat 12 de l’article únic de la Llei 33/2007, de 7 de novembre, 
de reforma de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear.

Disposició addicional única. Col·laboració entre administracions.

Les administracions públiques han de mantenir les necessàries relacions de 
col·laboració en l’àmbit relacionat amb les matèries d’aquest Reial decret, d’acord amb els 
principis establerts a aquest efecte a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició transitòria única. Procediments iniciats o autoritzats.

En cas que Espanya sigui l’Estat membre d’origen:

1. Si l’autorització ha estat concedida o la sol·licitud ha estat presentada davant la Direcció 
General de Política Energètica i Mines abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, és 
aplicable a totes les operacions de trasllat cobertes per l’autorització el Reial decret 2088/1994, 
de 20 d’octubre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva 92/3/EURATOM 
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del Consell, relativa a la vigilància i control dels trasllats de residus radioactius entre estats 
membres o procedents o amb destinació a l’exterior de la Comunitat.

2. En decidir sobre les sol·licituds d’autorització presentades abans de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret que es refereixin a més d’un trasllat de residus radioactius o 
combustible gastat a un tercer país de destinació, la Direcció General de Política Energètica 
i Mines ha de tenir en compte totes les circumstàncies pertinents i, en particular:

a) el calendari previst per a la realització de tots els trasllats coberts per la mateixa 
sol·licitud;

b) la justificació donada per incloure tots els trasllats a la mateixa sol·licitud;
c) la conveniència d’autoritzar un nombre de trasllats inferior al cobert per la 

sol·licitud.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 2088/1994, de 20 d’octubre, pel qual es dicten les 
disposicions d’aplicació de la Directiva 92/3/EURATOM del Consell, relativa a la vigilància 
i control dels trasllats de residus radioactius entre estats membres o procedents o amb 
destinació a l’exterior de la Comunitat.

En general, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a. i 25a. de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases del règim miner i 
energètic.

Disposició final segona. Habilitacions.

1. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç ha de dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, les disposicions que siguin indispensables per assegurar l’adequada 
execució i aplicació d’aquest Reial decret.

Així mateix, es faculta la Direcció General de Política Energètica i Mines per modificar 
el document uniforme, que figura al seu annex, amb la finalitat mantenir-lo adaptat a les 
actualitzacions que, si s’escau, porti a terme la Comissió Europea, una vegada que hagin 
estat publicades en el «Diari Oficial de la Unió Europea».

2. El Consell de Seguretat Nuclear pot dictar instruccions, circulars i guies de caràcter 
tècnic per a l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorporen al dret espanyol la Directiva 2006/117/
EURATOM del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa a la vigilància i al control dels 
trasllats de residus radioactius i combustible nuclear gastat, i la Decisió de la Comissió 
2008/312/EURATOM, de 5 de març, per la qual s’estableix el document uniforme per a la 
vigilància i el control dels trasllats de residus radioactius i combustible gastat a què es 
refereix la Directiva 2006/117/EURATOM del Consell.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 27 de febrer de 2009

JUAN CARLOS R

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN.
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ANNEX

Document uniforme per a la vigilància i el control dels trasllats de residus 
radioactius i combustible gastat

(Decisió de la Comissió 2008/312/EURATOM, de 5 de març)

Notes generals:

Seccions A-1 a A-6: s’han d’emplenar per als trasllats de residus radioactius.
Seccions B-1 a B-6: s’han d’emplenar per als trasllats de combustible gastat (inclòs el 

combustible gastat destinat al seu emmagatzematge definitiu i, com a tal, enquadrat a la 
categoria de residu).

Secció A-1 o B-1 (sol·licitud d’autorització de trasllat): l’ha d’emplenar el sol·licitant, és 
a dir, depenent del tipus de trasllat:

– el posseïdor, en el cas de trasllat entre estats membres (tipus MM) o d’exportació de 
la Comunitat a un tercer país (tipus ME),

– el destinatari, en cas d’importació a la Comunitat des d’un tercer país (tipus IM),
– la persona responsable del trasllat a l’Estat membre pel qual entren a la Comunitat 

els residus radioactius o el combustible gastat en cas de trànsit a través de la Comunitat 
(tipus TT).

Secció A-2 o B-2 (justificant de recepció de la sol·licitud): l’han d’emplenar les autoritats 
competents que correspongui, que són, depenent del tipus de trasllat, les autoritats 
competents:

– d’origen, en el cas d’un trasllat de tipus MM o ME,
– de destinació, en el cas d’un trasllat de tipus IM,
– del lloc d’entrada per primera vegada a la Comunitat en el cas d’un trasllat de tipus TT
i totes les autoritats competents de l’Estat membre de trànsit, si n’hi ha.

Secció A-3 o B-3 (denegació o consentiment): l’han d’emplenar totes les autoritats 
competents afectades.

Secció A-4a/A-4b o B-4a/B-4b (autorització o denegació de trasllat): l’ha d’emplenar 
l’autoritat competent responsable de concedir l’autorització, que és, depenent del tipus de 
trasllat, l’autoritat competent:

– de l’Estat membre d’origen en cas de trasllats de tipus MM i ME,
– de l’Estat membre de destinació en cas de trasllats de tipus IM,
– del primer Estat membre de trànsit pel qual es produeix l’entrada a la Comunitat en 

cas de trasllats de tipus TT.

Secció A-5 o B-5 (descripció de l’enviament/llista de paquets): l’ha d’emplenar el 
sol·licitant a què es refereixen les seccions A-1 o B-1.

Secció A-6 o B-6 (justificant de recepció del trasllat): l’ha d’emplenar el destinatari (en 
cas de trasllats de tipus MM i IM), el posseïdor (en cas de trasllats ME) o la persona 
responsable del trasllat (en cas de trasllats TT).
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ A-1 
Sol·licitud d'autorització de trasllat/s de residus radioactius 

1. Tipus de trasllat (marqueu la casella corresponent):  
Tipus MM: Trasllat entre estats membres (a través d'un o més estats membres o 
tercers països) 
Tipus IM: Importació a la Comunitat 
Tipus ME: Exportació fora de la Comunitat 
Tipus TT: Trànsit a través de la Comunitat 

2. Sol·licitud d'autorització per a (marqueu la casella corresponent): 
un únic trasllat ___________________ Període d'execució previst: _______________ 
diversos trasllats: nombre (previst): __________ Període d'execució previst: ________ 

3. No aplicable 
Trasllat/s de tipus MM a través d'un o més tercers països: 

Lloc fronterer de sortida de la Comunitat (*): ____________________________________ 
Lloc fronterer d'entrada al tercer país (*) (primer país travessat): ____________________ 
Lloc fronterer de sortida del tercer país (*) (últim país travessat): ____________________ 
Lloc fronterer de reingrés a la Comunitat (*): ____________________________________ 
(*) Aquests llocs fronterers han de ser idèntics per a tots els trasllats coberts per la sol·licitud, llevat de 
disposicions contràries acordades entre les autoritats competents. 

4. Sol·licitant (raó social): _____________________________________________________ 
Posseïdor (per als tipus MM i ME), 
Destinatari (per al tipus IM), 
Un altre (per al tipus TT), que s'especifica: ___________________________________ 

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: _____________________ País: __________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 

5. Localització dels residus radioactius abans del trasllat (raó social): ___________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 

6. Destinatari (raó social): _____________________________________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 

7. Localització dels residus radioactius després del trasllat: __________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 
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8. Naturalesa dels residus radioactius: ___________________________________________ 

Característiques fisicoquímiques (marqueu la casella corresponent): _________________ 
sòlid,  líquid,  gasós,  un altre (per exemple, fisionable, de baixa dispersió, ...), 
que s'especifica: 

Principals radionúclids: _____________________________________________________ 
Activitat alfa màxima per trasllat (GBq): ____________ per paquet (GBq): ____________ 
Activitat beta/gamma màxima per trasllat (GBq): _________ per paquet (GBq): ________ 
Activitat alfa total (GBq): ____________________________________________________ 
Activitat beta/gamma total (GBq): _____________________________________________ 
(Si la sol·licitud es refereix a diversos trasllats, aquests valors han de ser estimacions) 

9. Nombre total de paquets:___________________________________________________ 
Massa neta total del trasllat (kg): _____________________________________________ 
Massa bruta total del trasllat (kg): ____________________________________________ 
(Si la sol·licitud es refereix a diversos trasllats, aquests valors  estimacions) 
Descripció de l'enviament: 

bosses de plàstic,  barrils metàl·lics (m3): _____,  contenidors ISO per a transport 
(m3): _______, altres (especifiqueu-los): _______________ 

Tipus de paquet (1) (si es coneix): ____________________________________________ 
Manera d'identificar els paquets (si van etiquetats, adjunteu-hi exemples): ____________ 
(1) D'acord amb el Reglament per al transport segur de materials radioactius, edició de 2005, Requisits de 
seguretat núm. TS-R-1, OIEA, Viena, 2005. 

10. Tipus d'activitat generadora dels residus radioactius (marqueu la casella corresponent): 
medicina,  recerca,  indústria (no nuclear),  indústria nuclear,  
una altra activitat (especifiqueu-ho): ________________________________________ 

11. Finalitat del trasllat: 
Retorn dels residus radioactius després de (re)tractament o reprocessament de 
combustible gastat 
Retorn dels residus radioactius després de tractament dels residus radioactius 
Tractament, per exemple, (re)embalatge, condicionament, reducció de volum 
Emmagatzematge provisional 
Retorn després d'emmagatzematge provisional 
Emmagatzematge definitiu 
Altres fins (especifiqueu-los): _____________________________________________ 

Forma de transport 
proposada 
(carretera, 

ferrocarril, via 
marítima, aèria o 

navegable) 

Punt de partida Punt d'arribada Transportista 
proposat 

(si es coneix) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

12. 

8.    

han de ser
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Llista per ordre correlatiu dels països implicats en el trasllat (el primer és el país de 
tinença dels residus radioactius i l'últim el país de destinació) 
1. 2. 3. 4. 

13. 

5. 6. 7. 8. 
14. D'acord amb el que preveu la Directiva 2006/117/ Euratom, el sotasignat, amb aquest 

document: 
1) sol·licita autorització per portar a terme el/els trasllat/s de residus radioactius descrit/s 
en els punts anteriors, 
i 
2) certifica que la informació que s'hi facilita és correcta de conformitat amb el que sap i 
entén, i que el/els trasllat/s es portarà/an a terme respectant totes les disposicions legals 
pertinents, 
i 
3) (*) (si el trasllat és de tipus MM o ME) es compromet a tornar a fer-se càrrec dels 
residus radioactius si no se'n pot fer el trasllat o no es poden satisfer les condicions del 
trasllat; 
o 
(*) (si el trasllat és de tipus IM o TT) adjunta proves de l'acord subscrit entre el destinatari i 
el posseïdor dels residus radioactius establert al tercer país, i acceptat per l'autoritat 
competent del tercer país, en virtut del qual el posseïdor establert en el tercer país es 
compromet a tornar a fer-se càrrec dels residus si no se'n pot fer el trasllat o no es poden 
satisfer les condicions del trasllat, llevat que es pugui acordar una alternativa segura. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
 
 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ A-2 
Justificant de recepció d'una sol·licitud de trasllat de residus radioactius — Petició 

d'informació no facilitada 

Nom de l'autoritat competent responsable de concedir l'autorització: 
Estat membre 

d'origen (1),  de destinació (2),  pel qual l'enviament entra per primera vegada a la 
Comunitat (3)

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

15.

Data de recepció/registre: ____________________________________ (dd/mm/aaaa) 
(1) En cas de trasllat de tipus MM o de tipus ME.  

(2) En cas de trasllat de tipus IM. 

(3) En cas de trasllat de tipus TT.

16. Nom de l'autoritat competent afectada: ________________________________________ 
Estat membre o país (marqueu la casella corresponent)  de destinació,  de trànsit, 

 pel qual l'enviament entra per primera vegada a la Comunitat, o  d'origen (1): _______
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
(1) No exigit per la Directiva; es pot consultar voluntàriament al país d'origen en cas de trasllats de tipus TT i IM.

17. De conformitat amb el que disposa la Directiva 2006/117/Euratom, el sotasignat considera 
la sol·licitud de/d' ____________ (dd/mm/aaaa), rebuda el/l'____________ (dd/mm/aaaa) 
a) (*) no emplenada degudament i sol·licita que s'aporti la informació següent: 
[Adjunteu-hi la llista completa de la informació no facilitada (punts), si no hi ha espai 
suficient] ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 

b) (*) degudament emplenada i en justifica la recepció. 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 

(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ A-3 
Denegació o consentiment del trasllat de residus radioactius per les autoritats 

competents afectades 

18. Nom de l'autoritat competent afectada: ________________________________________ 
Estat membre o país (marqueu i empleneu segons correspongui): ___________________ 

d'origen (1),  de destinació (2),  de trànsit (3)
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
(1) No exigit per la Directiva; es pot consultar voluntàriament al país d'origen en cas de trasllats de tipus TT o IM.  

(2) En cas de trasllats de tipus IM. 

(3) En cas de trasllats de tipus MM, IM, ME o TT, si hi estan afectats un o més estats membres de trànsit. 

(*) Termini general per a l'aprovació automàtica _____________________ (dd/mm/aaaa) 
(*) Sol·licitud d'un període addicional no superior a un mes, termini ampliat per a 
l'aprovació automàtica: _________________________________________ (dd/mm/aaaa) 

19.

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 

De conformitat amb el que disposa la Directiva 2006/117/Euratom, el sotasignat: 
(*) denega el consentiment pels següents motius (adjunteu-hi una llista completa de 
motius, si l'espai no és suficient): _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 

20.

(*) atorga el consentiment en les condicions següents (adjunteu-hi una llista completa, si 
l'espai no és suficient): _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ A-4a 
Autorització de trasllat de residus radioactius 

21. Nom de l'autoritat competent responsable de concedir l'autorització de trasllat: _________ 
Estat membre o país (marqueu i empleneu segons correspongui): ___________________ 

d'origen,  de destinació, o  pel qual els residus entren a la Comunitat: 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
Llista per ordre correlatiu de consentiments i/o denegacions dels països implicats en el 
trasllat 

Estat membre o 
país

Consentiment 
atorgat? 

Llista de condicions 
per al consentiment, 

si n'hi ha 

Referència a 
annexos 

1. SÍ/NO(*)   
2. SÍ/NO(*)   
3. SÍ/NO(*)   
4. SÍ/NO(*)   
5. SÍ/NO(*)   
6. SÍ/NO(*)   
7. SÍ/NO(*)   
8. SÍ/NO(*)   

22.

(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 

23. La decisió adoptada i registrada en aquesta secció s'ha assolit de conformitat amb el que 
disposa la Directiva 2006/117/Euratom (1).

S'informa les autoritats competents dels països afectats que 
el trasllat únic (*) 
els trasllats (*) 

dels residus radioactius descrits a la secció A-1 ha/han estat 

AUTORITZAT/S 

Data d'expiració de l'autorització: _________________________________ (dd/mm/aaaa) 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 

(1) Aquesta autorització no modifica de cap manera la responsabilitat del posseïdor, del transportista, del 
propietari, del destinatari o de qualsevol altra persona física o jurídica implicada en el trasllat.
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ A-4b 
Denegació de trasllat de residus radioactius 

21. Nom de l'autoritat competent responsable de denegar l'autorització de trasllat: _________ 
Estat membre o país (marqueu i empleneu segons correspongui): ___________________ 

d'origen,  de destinació,  de trànsit, o  pel qual els residus entren a la Comunitat: 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
Llista per ordre correlatiu de consentiments i/o denegacions dels països afectats 
Estat membre/País Consentiment 

atorgat? 
Llista de condicions per 
al consentiment, si n'hi 

ha, o motius de la 
denegació 

Referència a 
annexos 

1. SÍ/NO(*)   
2. SÍ/NO(*)   
3. SÍ/NO(*)   
4. SÍ/NO(*)   
5. SÍ/NO(*)   
6. SÍ/NO(*)   
7. SÍ/NO(*)   
8. SÍ/NO(*)   

22.

(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 

23. La decisió adoptada i registrada en aquesta secció s'ha assolit de conformitat amb el que 
disposa la Directiva 2006/117/Euratom. 

S'informa les autoritats competents dels països afectats que 
el trasllat únic (*) 
els trasllats (*) 

dels residus radioactius descrits a la secció A-1 ha/han estat 

DENEGAT/S 

Data d'expiració de l'autorització: _________________________________ (dd/mm/aaaa) 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ A-5 
Descripció de l'enviament de residus radioactius i llista de paquets 

26. Sol·licitant (raó social): _____________________________________________________ 
posseïdor,  destinatari,  un altre (especifiqueu-lo): _________________________ 

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

27. Data d'expiració de l'autorització ____________________ (dd/mm/aaaa), relativa a 
un únic trasllat, o 
diversos trasllats, nombre de sèrie del trasllat: _______________________________ 

28. Naturalesa dels residus radioactius 
Característiques fisicoquímiques (marqueu la casella corresponent): 

sòlid,
líquid,
gasós,
un altre (per exemple, fisionable, de baixa dispersió), que s'especifica: 

Principals radionúclids: _____________________________________________________ 
Activitat alfa màxima/paquet (GBq): ___________________________________________ 
Activitat beta/gamma màxima/per paquet (GBq): _________________________________ 
Activitat total alfa (GBq): ____________________________________________________ 
Activitat total beta/gamma (GBq): _____________________________________________

(*) Núm. 
d'identificació 

(*) Tipus (1) (*) Massa bruta 
(kg) 

(*) Massa neta 
(kg) 

(*) Activitat 
(GBq) 

Nombre total: Total/tipus: Total: Total: Total: 

29.

(*) S'ha d'emplenar per a cada paquet; adjunteu-hi com a annex una llista si l'espai no és suficient. 

(1) D'acord amb el Reglament per al transport segur de materials radioactius, edició de 2005, Requisits de 
seguretat núm. TS-R-1, OIEA, Viena, 2005. 

30. Data d'expedició del trasllat: _____________________________________ (dd/mm/aaaa) 

Certifico, per aquesta, que la informació facilitada en aquesta secció (i a la llista o els 
documents adjunts) és correcta de conformitat amb el que sé i entenc. 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ A-6 
Justificant de recepció dels residus radioactius 

31. Destinatari (raó social): _____________________________________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

32. Lloc de tinença dels residus radioactius després del trasllat: ________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

33. Autorització atorgada per a (marqueu la casella corresponent): 
un únic trasllat de tipus MM o IM 
un únic trasllat de tipus ME o TT 
diversos trasllats de tipus MM o IM, número de sèrie del trasllat: _________________ 
Últim trasllat cobert per l'autorització:  Sí  No 
diversos trasllats de tipus MM o IM, número de sèrie del trasllat: _________________ 
Últim trasllat cobert per l'autorització:  Sí  No 

34. No aplicable 
Trasllats de tipus ME o TT (aquest punt es pot substituir per una declaració adjunta 
com a annex; indiqueu-ne la referència): ____________________________________ 

Lloc fronterer d'entrada al tercer país de destinació o trànsit: _______________________ 
Tercer país: ______________________ Lloc fronterer: ___________________________ 

35. Depenent del tipus de trasllat, el destinatari ha d'enviar el justificant de recepció juntament 
amb la secció A-5: 
— (tipus MM o IM): a l'autoritat competent de l'Estat membre de destinació, 
— (tipus ME o TT): al sol·licitant (tipus ME: el posseïdor, tipus TT: el responsable del 
trasllat a l'Estat membre pel qual els residus entren a la Comunitat) a què es refereix el 
punt 4 de la secció A-1. 
Data de recepció dels residus radioactius: __________________________ (dd/mm/aaaa) 
Data d'expedició del justificant de recepció: _________________________ (dd/mm/aaaa) 

El destinatari sotasignat certifica, per aquesta, que la informació facilitada en aquesta 
secció (i a la llista adjunta) és correcta de conformitat amb el que sap i entén. 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
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No aplicable 
Trasllats de tipus ME o TT: el sol·licitant transmet el justificant de recepció i, si 
s'escau, la declaració del destinatari a l'autoritat que va concedir l'autorització: 

1. Un destinatari situat fora de la Unió Europea pot justificar la recepció dels residus 
radioactius mitjançant una declaració o un certificat que contingui com a mínim la 
informació que figura als punts 31 a 36. 

2. L'autoritat competent que rebi el justificant de recepció original ha d'enviar-ne una còpia 
a les altres autoritats competents. 

3. Els originals de les seccions A-5 i A-6 s'han de transmetre finalment a l'autoritat 
competent que va concedir l'autorització. 

4. En el cas de trasllats entre estats membres, l'autoritat competent de l'Estat membre 
d'origen o d'entrada per primera vegada a la Comunitat ha de remetre una còpia del 
justificant de recepció al posseïdor. 

Data de transmissió del justificant de 
recepció (acompanyat de la secció A-5): 
________ ______________ (dd/mm/aaaa) 
 

Lloc fronterer de sortida de la Comunitat: 

País: Lloc: 

36. 

 
 
________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ B-1 
Sol·licitud d'autorització de trasllat/s de combustible gastat 

1. Tipus de trasllat (marqueu la casella corresponent):  
Tipus MM: Trasllat entre estats membres (a través d'un o més estats membres o 
tercers països) 
Tipus IM: Importació a la Comunitat 
Tipus ME: Exportació fora de la Comunitat 
Tipus TT: Trànsit a través de la Comunitat 

2. Sol·licitud d'autorització per a (marqueu la casella corresponent): 
un únic trasllat _______________ Període d'execució previst: ___________________ 
diversos trasllats: número (previst): _______ Període d'execució previst: ___________ 

3. No aplicable 
Trasllat/s de tipus MM a través d'un o més tercers països: 

Lloc fronterer de sortida de la Comunitat (*): ____________________________________ 
Lloc fronterer d'entrada al tercer país (*) (primer país travessat): ____________________ 
Lloc fronterer de sortida del tercer país (*) (últim país travessat): ____________________ 
Lloc fronterer de reingrés a la Comunitat (*): ____________________________________ 
(*) Aquests llocs fronterers han de ser idèntics per a tots els trasllats coberts per la sol·licitud, llevat de 
disposicions contràries acordades entre les autoritats competents. 

4. Sol·licitant (raó social): _____________________________________________________ 
Posseïdor (per als tipus MM i ME), 
Destinatari (per al tipus IM), 
Un altre (per al tipus TT), que s'especifica: ___________________________________ 

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 

5. Localització del combustible gastat abans del trasllat (raó social): ___________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 

6. Destinatari (raó social): _____________________________________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 

7. Localització del combustible gastat després del trasllat: ___________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. ________________________________________________ 
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Tipus de combustible gastat: 

urani metàl·lic, 
diòxid d'urani, 
barreja d'òxids (MOX), 
un altre (especifiqueu-lo): ________________________________________________ 

 
Contingut de material fisionable original: 

urani-235 ________________ (enriquiment màxim _________________________ %) 
MOX ____________________ (enriquiment nominal de l'urani ________________ %) 

___________________________ (contingut màxim de plutoni ___________________ %) 
un altre (especifiqueu-lo) ________________________________________________ 

 

8. 

Grau de cremat del combustible (mitjana o interval típic): ________________ MWdia/tMP 
9. Nombre total de paquets (per exemple, cofres, …): _______________________________ 

Nombre total de conjunts/feixos/elements/varetes (especifiqueu-lo): _________________ 
Massa neta total (kg): ______________________________________________________ 
Massa bruta total (kg): _____________________________________________________ 
(Si la sol·licitud es refereix a diversos trasllats, aquests valors han de ser estimacions) 
Descripció de l'enviament (per exemple, cofres): 
Tipus de paquet (1) (si es coneix): ____________________________________________ 
Forma d'identificar els paquets (si van etiquetats, adjunteu-hi exemples): _____________ 
(1) D'acord amb el Reglament per al transport segur de materials radioactius, edició de 2005, Requisits de 
seguretat núm. TS-R-1, OIEA, Viena, 2005. 

10. Tipus d'activitat generadora dels residus radioactius (marqueu la casella corresponent):  
recerca,  energia nuclear comercial,  una altra activitat (especifiqueu-ho):__________ 

11. Finalitat del trasllat de combustible gastat: 
(Re)tractament o reprocessament 
Emmagatzematge provisional 
Retorn després d'emmagatzematge provisional 
Emmagatzematge definitiu 
Altres fins (especifiqueu-ho): _____________________________________________ 

Forma de transport 
proposada (carretera, 

ferrocarril, via 
marítima, aèria o 

navegable) 

Punt de partida Punt d'arribada Transportista 
proposat 

(si es coneix) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

12. 

8.    
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Llista per ordre correlatiu dels països implicats en el trasllat del 

tinença del combustible gastat i l'últim el país de destinació) 
1. 2. 3. 4. 

13. 

5. 6. 7. 8. 
14. D'acord amb el que preveu la Directiva 2006/117/ Euratom, el sotasignat, per aquest 

document: 
1) sol·licita autorització per portar a terme el/els trasllat/s de combustible gastat descrit/s 
en els punts anteriors; 
i 
2) certifica que la informació que s'hi 
sap i entén i que el/els trasllat/s es portarà/n a terme respectant totes les disposicions 
legals pertinents, 
i 
3) (*) (si el trasllat és de tipus MM o ME) es compromet a tornar a fer-se càrrec del 
combustible gastat si no es pot fer el trasllat o no es poden satisfer les condicions del 
trasllat; 
o 
(*) (si el trasllat és de tipus IM o TT) adjunta proves de l'acord subscrit entre el destinatari i 
el posseïdor del combustible gastat establert al tercer país, i acceptat per l'autoritat 
competent del tercer país, en virtut del qual el posseïdor establert al tercer país es 
compromet a tornar a fer-se càrrec del combustible gastat si no se'n pot fer el trasllat o no 
es poden satisfer les condicions del trasllat. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
 
 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 

 
 

facilita és correcta de conformitat amb el que 

combustible gastat 
(el primer és el país de 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ B-2 
Justificant de recepció d'una sol·licitud de trasllat de combustible gastat — Petició 

d'informació no facilitada 

Nom de l'autoritat competent responsable de concedir l'autorització: 
Estat membre 

d'origen (1),  de destinació (2),  pel qual l'enviament entra per primera vegada a la 
Comunitat (3)

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: _____________________ País: __________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

15.

Data de recepció/registre: _______________________________________ (dd/mm/aaaa) 
(1) En cas de trasllat de tipus MM o de tipus ME.  

(2) En cas de trasllat de tipus IM. 

(3) En cas de trasllat de tipus IM o de tipus TT.

16. Nom de l'autoritat competent afectada: ________________________________________ 
Estat membre o país (marqueu la casella corresponent)  de destinació,  de trànsit, 

 pel qual l'enviament entra per primera vegada a la Comunitat, o  d'origen (1): ______ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
(1) No exigit per la Directiva; es pot consultar voluntàriament al país d'origen en cas de trasllats de tipus TT i IM.

17. De conformitat amb el que disposa la Directiva 2006/117/Euratom, el sotasignat considera 
la sol·licitud de/d' ____________ (dd/mm/aaaa), rebuda el/l'____________ (dd/mm/aaaa) 
a) (*) no emplenada degudament i sol·licita que s'aporti la informació següent: 
[Adjunteu-hi la llista completa de la informació no facilitada (punts), si no hi ha espai 
suficient] ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 

b) (*) degudament emplenada i en justifica la recepció. 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 

(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 80  Dijous 2 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 27

15

Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ B-3 
Denegació o consentiment del/s trasllat/s per les autoritats competents afectades 

18. Nom de l'autoritat competent afectada: ________________________________________ 
Estat membre o país (marqueu i empleneu segons correspongui): ___________________ 

d'origen (1),  de destinació (2),  de trànsit (3)
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
(1) No exigit per la Directiva; es pot consultar voluntàriament al país d'origen en cas de trasllats de tipus TT o IM.  

(2) En cas de trasllats de tipus MM o de tipus ME. 

(3) En cas de trasllats de tipus MM, IM, ME o TT, si hi estan afectats un o més estats membres de trànsit. 

(*) Termini general per a l'aprovació automàtica _____________________ (dd/mm/aaaa) 

(*) Sol·licitud d'un període addicional no superior a un mes, termini ampliat per a 
l'aprovació automàtica: _________________________________________ (dd/mm/aaaa) 

19.

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 

De conformitat amb el que disposa la Directiva 2006/117/Euratom, el sotasignat: 
(*) denega el consentiment pels següents motius (adjunteu-hi una llista completa de 
motius, si l'espai no és suficient): _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 

20.

(*) atorga el consentiment en les condicions següents (adjunteu-hi una llista completa, si 
l'espai no és suficient): _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc: ratlleu el que no sigui procedent. 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 
 

SECCIÓ B-4a 
Autorització del/s trasllat/s de combustible gastat 

 
21. Nom de l'autoritat competent responsable de concedir l'autorització de trasllat: _________ 

Estat membre o país (marqueu i empleneu segons correspongui): ___________________ 
d'origen,  de destinació, o  pel qual el combustible gastat entra a la Comunitat: 

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
Llista per ordre correlatiu de consentiments i/o denegacions dels països implicats en el 
trasllat 

Estat membre / 
país 

Consentiment 
atorgat? 

Llista de condicions 
per al consentiment, 

si n'hi ha 

Referència a 
annexos 

1. SÍ/NO(*)   
2. SÍ/NO(*)   
3. SÍ/NO(*)   
4. SÍ/NO(*)   
5. SÍ/NO(*)   
6. SÍ/NO(*)   
7. SÍ/NO(*)   
8. SÍ/NO(*)   

22. 

(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 

 

23. La decisió adoptada i registrada en aquesta secció s'ha assolit de conformitat amb el que 
disposa la Directiva 2006/117/Euratom (1). 
 
S'informa les autoritats competents dels països afectats que 
el trasllat únic (*) 
els trasllats (*) 
 
de combustible gastat descrit/s a la secció B-1 ha/han estat 
 

AUTORITZAT/S 
 
Data d'expiració de l'autorització: _________________________________ (dd/mm/aaaa) 
 
________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 

(1) Aquesta autorització no modifica de cap manera la responsabilitat del posseïdor, del transportista, del 
propietari, del destinatari o de qualsevol altra persona física o jurídica implicada en el trasllat. 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ B-4b 
Denegació del/s trasllat/s de combustible gastat 

21. Nom de l'autoritat competent responsable de denegar l'autorització de trasllat: _________ 
Estat membre o país (marqueu i empleneu segons correspongui): ___________________ 

d'origen,  de destinació,  de trànsit, o  pel qual el combustible gastat entra a la 
Comunitat:

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 
Llista per ordre correlatiu de consentiments i/o denegacions dels països afectats 
Estat membre/País Consentiment 

atorgat? 
Llista de condicions 
per al consentiment, 
si n'hi ha, o motius 

de la denegació 

Referència a 
annexos 

1. SÍ/NO(*)   
2. SÍ/NO(*)   
3. SÍ/NO(*)   
4. SÍ/NO(*)   
5. SÍ/NO(*)   
6. SÍ/NO(*)   
7. SÍ/NO(*)   
8. SÍ/NO(*)   

22.

(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 

23. La decisió adoptada i registrada en aquesta secció s'ha assolit de conformitat amb el que 
disposa la Directiva 2006/117/Euratom. 

S'informa les autoritats competents dels països afectats que 
el trasllat únic (*) 
els trasllats (*) 

de combustible gastat descrit/s a la secció B-1 ha/han estat 

DENEGAT/S 

Data d'expiració de l'autorització: _________________________________ (dd/mm/aaaa) 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
(*) Només és aplicable un dels epígrafs marcats amb asterisc; ratlleu el que no sigui procedent. 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 
 

SECCIÓ B-5 
Descripció de l'enviament de combustible gastat i llista de paquets 

 

26. Sol·licitant (raó social): _____________________________________________________ 
Posseïdor,  Destinatari,  Un altre (especifiqueu-lo): _________________________ 

Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

27. Data d'expiració de l'autorització ____________________ (dd/mm/aaaa), relativa a 
un únic trasllat, o 
diversos trasllats, nombre de sèrie del trasllat: ________________________________

Tipus de combustible gastat: 
urani metàl·lic, 
diòxid d'urani, 
barreja d'òxids (MOX), 
un altre (especifiqueu-lo):________________________________________________ 

Contingut de material fisionable original: 
urani-235 ________________ (enriquiment màxim _________________________ %) 
MOX ____________________ (enriquiment nominal de l'U ___________________ %)

___________________________ (contingut màxim de PU ______________________ %) 
un altre (especifiqueu-lo) ________________________________________________ 

28. 

Grau de cremat del combustible (mitjana o interval típic): ________________ MWdia/tMP 
Nombre total de conjunts/feixos/elements/varetes (especifiqueu-lo): _________________ 
Contingut màxim de combustible gastat per paquet (kg): __________________________ 

(*) Núm. 
d'identificació 

(*) Tipus (1) (*) Massa bruta 
(kg) 

(*) Massa neta 
(kg) 

(*) Activitat 
(GBq) 

Nombre total: Total/tipus: Total: Total: Total: 

29. 

(*) S'ha d'emplenar per a cada paquet; adjunteu-hi com a annex una llista si l'espai no és suficient. 

(1) D'acord amb el Reglament per al transport segur de materials radioactius, edició de 2005, Requisits de 
seguretat núm. TS-R-1, OIEA, Viena, 2005. 

30. Data d'expedició del trasllat: _____________________________________ (dd/mm/aaaa) 
 
Certifico, per aquesta, que la informació facilitada en aquesta secció (i a la llista o els 
documents adjunts) és correcta de conformitat amb el que sé i entenc. 
________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
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Núm. de registre: _________________________________________ 
(l'ha d'emplenar l'autoritat competent responsable de 

concedir l'autorització de trasllat) 

SECCIÓ B-6 
Justificant de recepció del combustible gastat 

31. Destinatari (raó social): _____________________________________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

32. Lloc de tinença del combustible gastat després del trasllat: ________________________ 
Adreça: _________________________________________________________________ 
Codi postal: _________ Població: __________________ País: _____________________ 
Tel.: _____________ Fax: _____________ Correu electrònic: ______________________ 
Persona de contacte: Sr./Sra. _______________________________________________ 

33. Autorització atorgada per a (marqueu la casella corresponent): 
un únic trasllat de tipus MM o IM 
un únic trasllat de tipus ME o TT 
diversos trasllats de tipus MM o IM, número de sèrie del trasllat: _________________ 
Últim trasllat cobert per l'autorització:  Sí  No 
diversos trasllats de tipus MM o TT, número de sèrie del trasllat: _________________ 
Últim trasllat cobert per l'autorització:  Sí  No 

34. No aplicable 
Trasllats de tipus ME o TT (aquest punt es pot substituir per una declaració adjunta 
com a annex; indiqueu-ne la referència): ____________________________________ 

Lloc fronterer d'entrada al tercer país de destinació o trànsit: _______________________ 
Tercer país: ______________________ Lloc fronterer: ___________________________ 

35. Segons el tipus de trasllat, el destinatari ha d'enviar el justificant de recepció juntament 
amb la secció B-5: 
— (tipus MM o IM): a l'autoritat competent de l'Estat membre de destinació, 
— (tipus ME o TT): al sol·licitant (tipus ME: el posseïdor, tipus TT: el responsable del 
trasllat a l'Estat membre pel qual combustible gastat entra a la Comunitat) a què es 
refereix el punt 4 de la secció B-1. 
Data de recepció del combustible gastat: ___________________________ (dd/mm/aaaa) 
Data d'expedició del justificant de recepció: _________________________ (dd/mm/aaaa) 

El destinatari sotasignat certifica, per la present, que la informació facilitada en aquesta 
secció (i a la llista adjunta) és correcta de conformitat amb el que sap i entén. 

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
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No aplicable 
Trasllats de tipus ME o TT: el sol·licitant transmet el justificant de recepció i, si 
s'escau, la declaració del destinatari a l'autoritat que va concedir l'autorització: 

1. Un destinatari situat fora de la Unió Europea pot justificar la recepció del combustible 
gastat mitjançant una declaració o un certificat que contingui com a mínim la informació 
que figura als punts 31 a 36. 

2. L'autoritat competent que rebi el justificant de recepció original ha d'enviar-ne una còpia 
a les altres autoritats competents. 

3. Els originals de les seccions B-5 i B-6 s'han de transmetre finalment a l'autoritat 
competent que va concedir l'autorització. 

4. En el cas de trasllats entre estats membres, l'autoritat competent de l'Estat membre 
d'origen o d'entrada per primera vegada a la Comunitat ha de remetre una còpia del 
justificant de recepció al posseïdor. 

Data de transmissió del justificant de 
recepció (acompanyat de la secció B-5): 
_____________________ (dd/mm/aaaa) 

Lloc fronterer de sortida de la Comunitat: 

País: Lloc: 

36.

________________________________________________________________________ 
(Data i lloc)  (Segell)  (Signatura) 
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Notes explicatives de cada punt de les seccions A-1 a A-6 i B-1 a B-6 
del document uniforme

Definició de sol·licitud degudament emplenada: Una sol·licitud d’autorització d’un 
trasllat de residus radioactius o combustible gastat es considera degudament emplenada 
d’acord amb la Directiva 2006/117/EURATOM si tots els punts de la secció A-1 (en el cas 
dels trasllats de residus radioactius), o tots els punts de la secció B-1 (en el cas dels 
trasllats de combustible gastat), contenen la informació requerida, pel fet d’haver marcat la 
casella corresponent, suprimit (= ratllat) l’opció no aplicable o indicat les dades i valors 
pertinents. En el cas de les sol·licituds de diversos trasllats, els punts 8 i 9 poden contenir 
valors estimats.

1. El sol·licitant ha d’emplenar degudament i en la seva totalitat els punts 1 a 14. En 
el punt 1, és necessari marcar la casella que sigui procedent per definir el tipus de trasllat 
i indicar els llocs fronterers pertinents en cas que intervinguin en el trasllat tercers països.

a) Marcar tipus MM per als trasllats entre estats membres, encara que travessin un o 
més estats membres diferents o tercers països.

b) Marcar tipus IM per als trasllats d’un tercer país a un Estat membre (= importació 
en la Comunitat), tenint en compte que la sol·licitud ha d’incloure proves que el destinatari 
ha subscrit amb el posseïdor establert en el tercer país un acord, acceptat per l’autoritat 
competent de l’esmentat tercer país, que obliga el posseïdor a recuperar els residus 
radioactius o el combustible gastat si el trasllat no es pot portar a terme o no s’ha de portar 
a terme.

c) Marcar tipus ME per als trasllats d’un Estat membre a un tercer país (= exportació 
de la Comunitat).

d)  Marcar tipus TT per als trasllats d’un tercer país a un altre tercer país travessant 
un o més estats membres, tenint en compte que la sol·licitud ha d’incloure proves que el 
destinatari establert al tercer país ha subscrit amb el posseïdor establert al tercer país un 
acord, acceptat per l’autoritat competent del tercer país, que obliga el posseïdor a recuperar 
els residus radioactius o el combustible gastat si el trasllat no es pot portar a terme o no s’ha 
de portar a terme.

2. Marcant la casella pertinent, el sol·licitant ha d’especificar clarament si la sol·licitud 
es refereix a un únic trasllat dins un període de temps (per exemple, 05/2010, 2009 o 2010-
2011) o si es refereix a més d’un trasllat dins un període de temps, encara que mai d’un 
període de més de tres anys a partir de la data d’autorització. Es pot presentar una sol·licitud 
única per més d’un trasllat sempre que es compleixin les condicions previstes a l’article 6, 
apartat 2, de la Directiva 2006/117/EURATOM:

a)  que els residus radioactius o el combustible gastat a què es refereixi tinguin en 
l’essencial les mateixes característiques físiques, químiques i radioactives, i

b)  que els trasllats s’hagin d’efectuar del mateix posseïdor al mateix destinatari amb 
la intervenció de les mateixes autoritats competents, i

c) que, en el cas dels trasllats que impliquin el trànsit per països tercers, aquest 
trànsit s’efectuï pel mateix lloc fronterer d’entrada o de sortida de la Comunitat i pel mateix 
lloc fronterer del país o països tercers corresponents, llevat que les autoritats competents 
interessades acordin una altra cosa.

3.  El sol·licitant ha d’indicar els llocs fronterers pertinents en cas que intervinguin en 
el trasllat un o més tercers països. Aquests llocs fronterers han de ser idèntics per a tots 
els trasllats coberts per la sol·licitud, llevat que les autoritats competents hagin acordat una 
altra cosa.

4.  El sol·licitant ha d’indicar la seva raó social, adreça i els detalls de contacte. La raó 
social, també anomenada denominació comercial, és el nom amb el qual actua una 
empresa a efectes comercials, encara que la seva denominació legal, registrada, utilitzada 
en contractes i altres situacions formals, pugui ser una altra. El sol·licitant ha de marcar la 
casella que defineixi la seva funció, que ha de ser una de les següents, depenent del tipus 
de trasllat:
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a) posseïdor, en cas de trasllat entre estats membres (tipus MM) o d’exportació de la 
Comunitat a un tercer país (tipus ME);

b)  destinatari, en cas d’importació a la Comunitat des d’un tercer país (tipus IM);
d) persona responsable del trasllat a l’Estat membre pel qual entra a la Comunitat el residu 

radioactiu o el combustible gastat, en cas de trànsit a través de la Comunitat (tipus TT).

5. El sol·licitant ha d’indicar la raó social, l’adreça i els detalls de contacte del lloc de 
tinença dels residus radioactius o del combustible gastat abans del trasllat, lloc que pot ser 
diferent de l’adreça del sol·licitant.

6. El sol·licitant ha d’indicar la raó social, l’adreça i els detalls de contacte del 
destinatari. En cas de trasllat de tipus IM, aquesta informació és idèntica a la del punt 4.

7. El sol·licitant ha d’indicar la raó social, l’adreça i els detalls de contacte del lloc de 
tinença dels residus radioactius o del combustible gastat després del trasllat, lloc que pot 
ser diferent de l’adreça del destinatari.

8. El sol·licitant ha d’emplenar tots els camps marcant la casella adequada (és 
possible donar més d’una resposta) o indicant les característiques i els valors específics 
dels residus radioactius o del combustible gastat. Aquests valors poden ser estimacions si 
es tracta de diversos trasllats.

9. El sol·licitant ha d’emplenar el punt 9; s’admeten valors estimats.
10. El sol·licitant ha de marcar i definir el tipus d’activitat que hagi donat lloc als 

residus radioactius o al combustible gastat i marcar la/les casella/es adequada/es o 
especificar una altra activitat. És possible donar més d’una resposta.

11. El sol·licitant ha de definir la finalitat del trasllat i marcar la casella adequada 
(només es pot donar una resposta) o especificar una altra finalitat.

12. El sol·licitant ha d’enumerar les diferents formes de transport previstos (carretera, 
ferrocarril, via marítima, aèria o navegable) i afegir-hi, segons sigui procedent, el punt de 
partida, el punt d’arribada i el transportista (si es coneix) previstos. Es poden modificar 
aquestes previsions en fases posteriors del procediment de sol·licitud notificant-ho a les 
autoritats competents, sense que sigui necessari presentar una nova sol·licitud.

13. El sol·licitant ha d’enumerar tots els països que intervenen en el trasllat, començant 
amb l’Estat membre o tercer país de tinença dels residus radioactius o el combustible 
gastat i acabant amb l’Estat membre o tercer país en el qual s’han de conservar després 
del trasllat. Si el sol·licitant vol modificar la llista ordenada de països, ha de presentar una 
nova sol·licitud.

14. El sol·licitant ha de declarar qui ha de recuperar els residus radioactius o el 
combustible gastat si no se’n pot fer el trasllat o no es poden satisfer les condicions del 
trasllat. Quan es tracti d’un trasllat de tipus IM o TT, el sol·licitant ha d’adjuntar a la sol·licitud 
proves que el destinatari a l’Estat membre o tercer país de destinació ha subscrit, amb el 
posseïdor dels residus radioactius o del combustible gastat al tercer país, un acord que ha 
estat acceptat per les autoritats competents del tercer país.

Una vegada emplenats els punts 1 a 14, el sol·licitant ha d’enviar la secció 1 del 
document uniforme a l’autoritat competent responsable de concedir l’autorització del 
trasllat.

L’autoritat competent responsable d’autoritzar o denegar el trasllat és la següent, 
depenent del tipus de trasllat de què es tracti:

– l’autoritat competent de l’Estat membre d’origen en el cas de trasllat entre estats 
membres (tipus MM) o d’exportació fora de la Comunitat (tipus ME),

– l’autoritat competent de l’Estat membre de destinació en cas d’importació a la 
Comunitat (tipus IM),

– l’autoritat competent del primer Estat membre de trànsit pel qual l’enviament entra a 
la Comunitat en cas de trànsit a través de la Comunitat (tipus TT).

Les dades de contacte pertinents es poden trobar a la plataforma de comunicació 
electrònica establerta i mantinguda per la Comissió o a la llista d’autoritats competents 
publicada.
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15. Immediatament després de rebre la sol·licitud, l’autoritat competent responsable 
de concedir l’autorització del trasllat:

a) ha d’inscriure el número de registre a la part superior de cada secció del document 
uniforme, començant amb la secció 1;

b) ha de comprovar que el sol·licitant ha emplenat degudament tots els punts de la 
secció 1;

c) ha d’emplenar el punt 15 de la secció 2 i fer còpies de les seccions 1, 2 i 3 suficients 
per a cada Estat membre o país afectat; els tercers països de trànsit són consultats només 
a efectes informatius.

16. L’autoritat competent responsable de l’autorització:
a) ha d’emplenar, segons sigui procedent, el punt 16 de la secció 2 (i el 18 de la 

secció 3) per a cada autoritat competent dels estats membres o països afectats enumerats 
al punt 13, el consentiment dels quals és necessari per a l’autorització del/s trasllat/s, i

b) ha d’enviar sense demora la sol·licitud degudament emplenada (secció 1), 
juntament amb la secció 2, per obtenir el consentiment de totes les autoritats competents 
afectades esmentades al punt 16.

17. El punt 17, l’ha d’emplenar l’autoritat competent del/s Estat/s membre/s afectat/s. 
Les dates de la sol·licitud i de la recepció s’han d’introduir tot just rebre la sol·licitud. Dins 
dels 20 dies següents a la recepció, l’autoritat competent dels estats membres afectats ha 
de comprovar que la sol·licitud ha estat degudament emplenada (s’han emplenat els punts 
1 a 14 i no hi falta cap informació; alguns valors poden ser estimacions). Només són 
aplicables les lletres a) o b) d’aquest; ratlleu el que no sigui procedent.

a) Si l’autoritat competent del/s Estat/s membre/s de trànsit, en cas que n’hi hagi, o 
de destinació considera que la sol·licitud no està degudament emplenada, ha d’emplenar 
la lletra a), ratllar la lletra b) i notificar la petició de la informació no proporcionada a l’autoritat 
competent responsable de concedir l’autorització (esmentada al punt 15). Ha d’especificar 
clarament quina és la informació que hi falta (indicant-la directament o en un document 
adjunt). L’autoritat competent que demani informació no facilitada ha d’enviar còpies de la 
secció 2 a totes les altres autoritats competents dels estats membres afectats esmentats 
al punt 13 dins els 20 dies següents a la recepció de la sol·licitud. Les dades de contacte 
pertinents es poden trobar a la plataforma de comunicació electrònica establerta i 
mantinguda per la Comissió o a la llista d’autoritats competents publicada. Si un dels 
estats membres afectats considera que la sol·licitud no està degudament emplenada, 
queda paralitzat el procediment. En aquest cas, l’autoritat competent de l’Estat membre de 
destinació no ha d’enviar el justificant de recepció, fins i tot si considera la sol·licitud 
degudament emplenada, fins que no s’hagi rebut la informació demanada i no s’hagi 
formulat cap altra petició dins els 10 dies següents a la seva recepció. Aquest procediment 
es pot repetir fins que s’hagi rebut tota la informació demanada i no s’hagin formulat més 
peticions d’informació.

Com a molt tard 10 dies després d’haver expirat el termini de 20 dies a partir de la 
recepció de la sol·licitud, si no s’ha rebut cap petició d’informació no facilitada dins el 
termini de 20 dies i l’autoritat competent de l’Estat membre afectat considera que la 
sol·licitud ha estat degudament emplenada ha d’enviar la secció 2 a l’autoritat competent 
responsable de l’autorització esmentada al punt 15, i còpies a totes les altres autoritats 
competents dels estats membres afectats esmentats al punt 13. Les dades de contacte 
pertinents es poden trobar a la plataforma de comunicació electrònica establerta i 
mantinguda per la Comissió o a la llista d’autoritats competents publicada.

Es poden acordar terminis més breus entre totes les autoritats competents dels estats 
membres afectats.

b)  A fi que les autoritats competents puguin demanar informació no facilitada dins els 
20 dies següents a la recepció de la sol·licitud, l’autoritat competent de l’Estat membre de 
destinació no ha d’expedir el justificant de recepció abans que expiri aquest termini de 20 
dies. Una vegada expirat el termini, si l’autoritat competent de l’Estat membre de destinació 
considera la sol·licitud degudament emplenada i si no hi està afectat cap altre Estat membre 
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o cap altra autoritat competent afectada ha demanat informació no proporcionada, l’autoritat 
competent de l’Estat membre de destinació ha d’emplenar la lletra b) del punt 17.

18. Immediatament després de rebre de l’autoritat competent de l’Estat membre de 
destinació el justificant de recepció d’una sol·licitud degudament emplenada, l’autoritat 
competent responsable de l’autorització ha de comprovar si s’han respectat els terminis i 
ha d’emplenar el punt 18 de la secció 3 per a cada Estat membre afectat, esmentat al punt 
13, el consentiment del qual sigui necessari per a l’autorització del/s trasllat/s.

L’autoritat competent afectada ha d’introduir les dades addicionals necessàries al punt 18.
19. L’autoritat competent responsable de l’autorització ha d’emplenar el termini 

general per a l’aprovació automàtica, aplicable a tots els estats membres afectats. Aquest 
termini venç, per regla general, dos mesos després de la data del justificant de recepció de 
l’Estat membre de destinació a què es refereix la lletra b) del punt 17. Després, l’autoritat 
competent responsable de l’autorització ha de remetre la secció 3 sobre el consentiment o 
la denegació a tots els estats membres o països afectats.

Immediatament després de rebre la secció 3, totes les autoritats competents afectades 
han de decidir si és procedent establir un nou termini per prendre la decisió de consentir o 
denegar el trasllat. Es pot sol·licitar un període addicional no superior a un mes mitjançant 
la supressió del termini general del punt 19, la introducció del nou termini i la notificació del 
termini ampliat a totes les autoritats competents afectades.

20. L’autoritat competent afectada ha de tramitar degudament la sol·licitud. Com a 
molt tard quan expiri el termini per a l’aprovació automàtica, l’autoritat competent afectada 
ha d’emplenar el punt 20 i tornar la còpia original de la secció 3 (original escanejat si es va 
remetre per correu electrònic) a l’autoritat competent responsable de concedir l’autorització 
(esmentada en el punt 15). En cas de denegació, aquesta s’ha de motivar sobre la base 
(per als estats membres o de trànsit) de la legislació nacional, comunitària o internacional 
aplicable al transport de materials radioactius o (per als estats membres de destinació) de 
la legislació pertinent aplicable a la gestió de residus radioactius o combustible gastat o de 
la legislació nacional, comunitària o internacional aplicable al transport de materials 
radioactius. Les condicions imposades no han de ser més estrictes que les establertes per 
a trasllats similars dins els estats membres. Si no s’emplena i es retorna el document 
uniforme dins el termini, es considera aprovada la sol·licitud de trasllat, sense perjudici de 
l’article 9, apartat 2, de la Directiva 2006/117/EURATOM.

21. L’autoritat competent responsable de concedir l’autorització del trasllat ha 
d’emplenar els punts 21 a 23, quan totes les autoritats competents afectades hagin atorgat 
els consentiments necessaris per al trasllat, tenint en compte que només es pot considerar 
atorgat tàcitament un consentiment si:

a) s’ha rebut el justificant de recepció (com a mínim) de l’autoritat competent de 
l’Estat membre de destinació [esmentada a la lletra b) del punt 17], i

b)  no ha quedat sense resposta cap petició d’informació no facilitada, i
d) no s’ha rebut resposta (ni consentiment ni denegació), dins els terminis aplicables 

esmentats al punt 19, de les autoritats competents afectades.

22. L’autoritat competent a què es refereix el punt 21 ha d’enumerar o adjuntar com 
a annex, si l’espai previst no és suficient, tots els consentiments (incloses les condicions) i 
denegacions (inclosos els motius) rebuts, si s’escau, de totes les autoritats competents 
afectades.

23. L’autoritat competent a què es refereix el punt 21:

a) ha d’emplenar el punt 23 tenint present que el període màxim de validesa de 
l’autorització és de tres anys i que una única autorització pot cobrir més d’un trasllat, quan 
es reuneixin les condicions establertes a l’article 6, apartat 2, de la Directiva 2006/117/
EURATOM;

b) ha de remetre al sol·licitant l’original de la secció 4a, juntament amb les seccions 
1, 4a, 5 i 6, i

c) remetre còpies de la secció 4a a totes les altres autoritats competents afectades.
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24. L’autoritat competent responsable de concedir l’autorització del trasllat ha 
d’emplenar els punts 24 i 25 si almenys una de les autoritats competents afectades no ha 
donat el seu consentiment al trasllat.

25. L’autoritat competent a què es refereix el punt 24 ha d’enumerar o adjuntar com 
a annex tots els consentiments i denegacions rebuts, incloses totes les condicions i els 
motius de denegació, i remetre l’original de la secció 4a al sol·licitant i còpies de la secció 
a totes les altres autoritats competents afectades.

26. Si s’ha/n autoritzat el/s trasllat/s i el sol·licitant ha rebut les seccions 4a, 5 i 6, ha 
d’emplenar degudament el punt 26. Si la sol·licitud es refereix a diversos trasllats, ha de fer 
còpies suficients de la secció 5 per a cada trasllat.

27. El sol·licitant ha de marcar la casella corresponent, indicant si l’autorització es 
refereix a un únic trasllat o a diversos trasllats. En aquest últim cas, s’ha d’indicar el número 
de sèrie adequat.

28. Abans de cada trasllat, el sol·licitant ha d’emplenar degudament els punts 28 a 30 
(fins i tot si l’autorització es refereix a diversos trasllats). En aquesta secció, els valors no 
poden ser estimacions.

29. El sol·licitant ha d’emplenar degudament el punt 29 (llista de paquets) i indicar al 
peu el nombre total de paquets, el nombre total de cada tipus de paquet, la massa neta 
total, la massa bruta total i l’activitat total (GBq) de tots els paquets. Si l’espai facilitat en el 
document no és suficient, s’ha d’adjuntar com a annex una llista amb la informació 
sol·licitada.

30. El sol·licitant ha d’emplenar el punt 30 (data d’enviament i declaració) abans de 
cada trasllat de residus radioactius o combustible gastat (fins i tot si l’autorització es refereix 
a diversos trasllats). Juntament amb les seccions 1 i 4a, la secció 5 acompanya en el 
trasllat els residus radioactius o el combustible gastat. La descripció de l’enviament i la 
llista de paquets (secció 5) s’adjunta després a la secció 6 (justificant de recepció).

31. El destinatari (en cas de trasllats de tipus MM i IM), el posseïdor (en cas de 
trasllats ME) o la persona responsable del trasllat (en cas de trasllats TT) han d’emplenar 
degudament els punts 31 a 35 (i 36 si és procedent); el sol·licitant hi ha de fer les eventuals 
addicions necessàries. No obstant això, un destinatari situat fora de la Comunitat Europea 
pot justificar la recepció dels residus radioactius o del combustible gastat mitjançant una 
declaració independent del document uniforme.

32. El destinatari ha d’emplenar degudament el nom, l’adreça i els detalls de contacte 
del lloc de tinença dels residus radioactius o del combustible gastat després del trasllat.

33. El destinatari ha d’emplenar el punt 33 (amb referència al punt 23) i indicar si el 
trasllat rebut és l’últim cobert per l’autorització.

a)  Si l’autorització es refereix a un únic trasllat dels tipus MM o IM, el destinatari ha 
d’emplenar la secció 6 dins els 15 dies següents a la recepció dels residus radioactius o el 
combustible gastat i remetre les seccions 5 i 6 a l’autoritat competent de l’Estat membre de 
destinació. L’autoritat competent de l’Estat membre de destinació ha d’enviar llavors una 
còpia de les seccions 5 i 6 a les altres autoritats competents afectades (i, si s’escau, els 
originals de aquestes dues seccions a l’autoritat competent que va concedir l’autorització). 
En el cas dels trasllats de tipus MM, l’autoritat competent de l’Estat membre d’origen ha 
d’enviar al posseïdor una còpia del justificant de recepció.

b)  Si l’autorització es refereix a un únic trasllat dels tipus ME o TT, el sol·licitant s’ha 
d’assegurar que el destinatari situat fora de la Comunitat Europea li envia les seccions 5 i 
6 degudament emplenades immediatament després de rebre els residus radioactius o el 
combustible gastat. La secció 6 es pot substituir per una declaració del destinatari en la 
qual consti com a mínim la informació que figura als punts 31 a 36. Dins els 15 dies 
següents a la recepció dels residus radioactius o del combustible gastat, el sol·licitant ha 
de remetre a l’autoritat competent que va concedir l’autorització les seccions 5 i 6 (si el 
destinatari no ha utilitzat aquesta última, l’ha d’emplenar el sol·licitant) i, si s’escau, la 
declaració del destinatari. Aquesta autoritat ha d’enviar després una còpia de les seccions 
5 i 6 i, si s’escau, de la declaració del destinatari, a les altres autoritats competents 
afectades.
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c) Si l’autorització es refereix a diversos trasllats dels tipus MM o IM, el destinatari ha 
d’emplenar la secció 6 després de cada trasllat (després d’obtenir a aquest efecte diverses 
còpies de la secció 6 sense emplenar) i remetre aquesta secció directament a l’autoritat 
competent que va concedir l’autorització. El destinatari ha d’adjuntar la secció 5 corresponent 
al mateix trasllat.

e) Si l’autorització es refereix a diversos trasllats dels tipus ME o TT, el sol·licitant s’ha 
d’assegurar que, després de cada trasllat, el destinatari ubicat fora de la Comunitat Europea 
emplena per a cada trasllat una còpia (sense emplenar) de la secció 6 i la torna juntament 
amb la secció 5 corresponent.

34. El destinatari ha de marcar «no aplicable» o emplenar el punt 34 per als trasllats 
de tipus ME o TT o adjuntar una declaració com a annex, indicant la referència a 
aquesta.

35. El destinatari ha d’emplenar el punt 35 quan s’hagin efectuat l’únic trasllat o la 
totalitat dels trasllats coberts per l’autorització. Si l’autorització cobreix diversos trasllats, el 
justificant de recepció final s’ha d’emplenar i remetre com si l’autorització fos vàlida per a 
un únic trasllat, llevat que:

a) en el punt 30 de la secció 6 s’hagi d’especificar que es tracta de l’últim trasllat 
cobert per l’autorització;

b) la declaració eventualment redactada per un destinatari situat fora de la Comunitat 
Europea hagi de confirmar l’arribada de tots els residus radioactius o combustible gastat 
coberts per l’autorització de trasllat.

El destinatari ha de remetre la secció 6 (justificant de recepció) juntament amb la secció 
5 depenent del tipus de trasllat a l’autoritat competent de l’Estat membre de destinació en 
el cas dels trasllats de tipus MM o IM, o al sol·licitant esmentat al punt 5 de la secció 1 en 
el cas dels trasllats de tipus ME o TT. Com a recapitulació, s’han d’adjuntar al justificant de 
recepció final les seccions 6 corresponents a cadascun dels trasllats coberts per 
l’autorització.

36. El destinatari ha de marcar «no aplicable» o emplenar el punt 36 per als trasllats 
de tipus ME o TT o adjuntar una declaració com a annex, indicant la referència a aquesta. 
El sol·licitant ha de transmetre les seccions 5 i 6 a l’autoritat que va concedir l’autorització. 
Com a recapitulació, s’han d’adjuntar al justificant de recepció final les seccions 6 
corresponents a cadascun dels trasllats coberts per l’autorització.
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