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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17861

Reial decret 1440/2010, de 5 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut del
Consell de Seguretat Nuclear.

El Consell de Seguretat Nuclear, és un ens de dret públic, independent de l’Administració
General de l’Estat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi i independent dels de l’Estat,
creat per la Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear, com a
únic organisme competent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica. Segons
la Llei esmentada, l’ens públic s’ha de regir per un Estatut propi, elaborat pel Consell i
aprovat pel Govern, el text del qual ha de traslladar a les comissions competents del
Congrés i del Senat abans de la seva publicació.
El Reial decret 1157/1982, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut del Consell de
Seguretat Nuclear, concreta l’estructura, l’organització, les funcions i el règim jurídic de
l’organisme segons les previsions establertes amb caràcter general en la mateixa Llei
constitutiva, Llei 15/1980, de 22 d’abril.
En el temps transcorregut des de l’aprovació de l’Estatut, s’han produït múltiples
reformes en el marc normatiu que afecta el Consell de Seguretat Nuclear, algunes
directament relacionades amb el seu règim jurídic d’actuació, i que impacten en la
seva Llei de creació, com la publicació d’una llei de finançament de les seves activitats
(la Llei 14/1999, de 4 de maig, de taxes i preus públics per serveis prestats pel Consell
de Seguretat Nuclear), i altres, derivades de reformes en lleis sectorials, com les que
han incidit en aquests anys en la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear, de
manera que tot això condueix a amplis canvis funcionals en l’activitat d’aquest
organisme que van ser recollits a través d’una sèrie d’adaptacions del seu Estatut
orgànic, l’última de les quals, produïda mitjançant el Reial decret 469/2000, de 7 d’abril,
pel qual es modifica l’estructura orgànica bàsica del Consell de Seguretat Nuclear.
Però és l’aprovació 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, la que ha suposat una més gran
transformació en el règim jurídic d’aquest organisme, i ha desplegat, entre d’altres novetats,
els aspectes jurídics que permeten enfortir-ne i garantir la independència efectiva, acullen
la creixent sensibilitat social en relació amb el medi ambient, institucionalitzen els
mecanismes necessaris per promoure i potenciar la transparència, la participació de la
societat i reforçar el dret dels ciutadans a accedir a la informació rellevant pel que fa a la
seguretat nuclear i la protecció radiològica, en línia amb els requeriments de la Llei 27/2006,
de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació
pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient; s’ha procurat, gràcies a nous
elements, com l’establiment d’un comitè assessor d’informació i participació pública, més
credibilitat i confiança amb vista a la societat, amb la introducció, per fer efectiu aquest
compromís, d’una sèrie de mesures per reorganitzar les competències i recursos de
l’organisme, amb aquests nous fonaments.
Amb la finalitat d’incorporar els canvis introduïts per la Llei 33/2007, de 7 de novembre,
en la Llei de creació del Consell de Seguretat Nuclear, era obligatori procedir a la correlativa
modificació del vigent Estatut, en un nou text que substituís íntegrament l’anterior, que
sistematitzés i harmonitzés les funcions que actualment du a terme el Consell, amb el
trasllat de les normes bàsiques d’assignació de potestats administratives que li vénen
donades en lleis o reglaments sorgits en desplegament de la Llei d’energia nuclear, des de
l’any 1964, i que mancaven fins ara d’una regulació conjunta o coherent, a un únic text.
Es procedeix així a donar compliment a la disposició final primera de la Llei 33/2007,
de 7 de novembre, que va atorgar al Govern l’autorització per aprovar la modificació de
l’Estatut del Consell de Seguretat Nuclear.
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En el títol preliminar de l’Estatut, («Disposicions generals») es recull la posició
d’Administració independent del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i es reflecteix el
règim jurídic al qual s’ha de sotmetre en la seva actuació, i que està basat en la prevalença
de la Llei constitutiva (Llei 15/1980, de 22 d ‘abril), i el seu Estatut, amb la supletorietat de
les normes organitzatives i de règim jurídic comunes als restants organismes públics
vinculats a l’Administració General de l’Estat.
S’estableixen, en el seu títol I, les «Funcions» de l’organisme, amb una voluntat
unificadora, i se sistematitzen les competències del CSN en l’emissió d’informes preceptius,
de supervisió, inspecció, control, regulació tècnica, i proposta de sanció, respecte de
l’actuació dels titulars d’instal·lacions i activitats nuclears i radioactives; o la seva
responsabilitat en l’adopció de mesures de resposta davant d’emergències nuclears o
radiològiques, amb la coordinació de tots els aspectes relacionats amb la seguretat nuclear
i la protecció radiològica en aquestes situacions; així mateix, es desplega la funció del
CSN de dotar la societat, i les institucions (parlaments i governs, nacional i autonòmics),
d’informació periòdica, i també puntual, en temps real, dels successos que puguin afectar
el funcionament de les instal·lacions nuclears i radioactives o la qualitat radiològica del
medi ambient; o la seva funció d’assessorament al Govern, a les altres administracions
públiques i als tribunals, en matèries de la seva competència, i de col·laboració amb altres
entitats públiques o privades, nacionals i internacionals, per a un millor desenvolupament
de les seves potestats de control i garantia del funcionament segur de les esmentades
instal·lacions nuclears i radioactives i la protecció dels treballadors, del públic, i del medi
ambient davant dels efectes de les radiacions ionitzants.
En el títol II es desplega l’«Estructura organitzativa del CSN», on es defineix el Ple i la
Presidència, com a «òrgans superiors de direcció» d’aquest organisme, i se’n coordinen
les relacions sobre la base dels principis de cooperació, ponderació i respecte a l’exercici
legítim de les respectives competències i sense que hi hagi subordinació jeràrquica entre
aquests, tal com ho estableix l’article 4.3 de la Llei de creació del CSN.
Sota la direcció dels òrgans superiors se situen, i es regulen, en els capítols
corresponents, com a òrgans de direcció del CSN, la Secretaria General del Consell, les
direccions tècniques, la Direcció del Gabinet Tècnic de la Presidència, i les
subdireccions.
S’incorporen dos òrgans de caràcter assessor per a l’organisme: i) el «Comitè
Assessor», configurat segons les directrius de l’article 15 de la Llei de creació de l’organisme,
en la redacció de la Llei 33/2007, de 7 de novembre, que emet recomanacions al CSN per
afavorir i millorar la transparència, l’accés a la informació i la participació pública en
matèries de la competència del CSN; i ii) les «comissions assessores tècniques», ja
existents en el text estatutari anterior, però a les qual ara es dota d’un sistema de
funcionament, en la filosofia que proporcionin suport i assessorament, mitjançant experts
tècnics especialitzats, en la presa de decisions que incideixin directament en matèries de
seguretat nuclear i protecció radiològica, als òrgans superiors i de direcció del CSN.
Quant al «règim de personal», en el títol III s’ha procedit, com ja figurava en l’Estatut
vigent, a la regulació del cos especial en què s’adscriuen els funcionaris propis del CSN,
el «cos de seguretat nuclear i protecció radiològica».
Finament, en els títols IV i V es regulen els aspectes referits a la «contractació i assistència
jurídica», i al «règim patrimonial, pressupostari, i de control de la gestió economicofinancera
i comptable» del CSN, i es traslladen les disposicions generals que l’afecten, procedents de
la legislació bàsica aplicable a l’Administració General de l’Estat.
El projecte d’Estatut ha estat elaborat pel Consell de Seguretat Nuclear, en compliment
del mandat que conté l’article 1 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, en la redacció atorgada
per la Llei 33/2007, de 7 de novembre.
En virtut d’això, a iniciativa del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, a proposta del
ministre de Política Territorial i Administració Pública i de la ministra d’Economia i Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia 5 de novembre de 2010,
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DISPOSO:
Article únic.

Aprovació de l’Estatut del Consell de Seguretat Nuclear.

En virtut del que estableix la disposició final primera de la Llei 33/2007, de 7 de
novembre, s’aprova l’Estatut del Consell de Seguretat Nuclear, el text el qual s’insereix a
continuació.
Disposició addicional primera. Adequació a les normes de desplegament de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic que dicti l’Administració General de l’Estat.
El que disposen els articles 53 i 54 de l’Estatut que aprova el present Reial decret
s’entén sense perjudici de la seva adaptació a les normes que es dictin en desplegament
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
Disposició addicional segona.

Supressió d’òrgans i unitats.

Queden suprimits els òrgans i unitats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

La Subdirecció General d’Instal·lacions Nuclears.
La Subdirecció General d’Enginyeria.
La Subdirecció General de Tecnologia Nuclear.
La Subdirecció General de Protecció Radiològica Ambiental.
La Subdirecció General de Protecció Radiològica Operacional.
La Subdirecció General d’Emergències.
La Subdirecció General de Planificació, Sistemes d’Informació i Qualitat.
La Subdirecció General de Personal i Administració.
L’Assessoria Jurídica.
L’Oficina d’Inspecció.
L’Oficina de Normes Tècniques.
L’Oficina d’Investigació i Desenvolupament.

Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 1157/1982, de 30 d’abril, pel qual va aprovar l’Estatut
del Consell de Seguretat Nuclear, la disposició addicional quarta del Reial decret 1339/1999,
de 31 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Comissió Nacional d’Energia i
totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret.
Disposició final única.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 5 de novembre de 2010.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ESTATUT DEL CONSELL DE SEGURETAT NUCLEAR
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1.

El Consell de Seguretat Nuclear.

El Consell de Seguretat Nuclear, creat per la Llei 15/1980, de 22 d’abril, és un ens de
dret públic, independent de l’Administració General de l’Estat, que té personalitat jurídica
diferenciada i patrimoni propi i independent dels de l’Estat.
Article 2.

Règim jurídic.

1. El Consell de Seguretat Nuclear es regeix pel que disposen la Llei 15/1980, de 22
d’abril, i el present Estatut.
2. Igualment es regeix per les disposicions de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, que li siguin aplicables, així com per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en l’exercici de les funcions públiques que té atribuïdes, i, pel que
disposen la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques, i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
3. Supletòriament, el Consell de Seguretat Nuclear es regeix per la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el
que estableix la seva disposició addicional desena.
4. El Consell de Seguretat Nuclear actua en el desenvolupament de la seva activitat
i per al compliment dels seus fins amb autonomia orgànica i funcional, plena independència
de les administracions públiques i dels grups d’interès. Així mateix està sotmès al control
parlamentari i judicial. Les resolucions que adoptin el Ple i el president del Consell de
Seguretat Nuclear en exercici de les funcions públiques que tenen atribuïdes posen fi a la
via administrativa.
Article 3.

Objecte del Consell de Seguretat Nuclear.

El Consell de Seguretat Nuclear és l’únic organisme públic competent en matèria de
seguretat nuclear i protecció radiològica, encarregat de protegir els treballadors, la població
i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, propiciar que les
instal·lacions nuclears i radioactives siguin fetes anar pels titulars de forma segura, i establir
les mesures de prevenció i correcció davant d’emergències radiològiques, sigui quin sigui
el seu origen.
TÍTOL I
Funcions del Consell de Seguretat Nuclear
Article 4.

Funcions del Consell de Seguretat Nuclear.

Correspon al Consell de Seguretat Nuclear l’exercici de totes les funcions que
s’estableixen a l’article 2 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, així com l’exercici d’aquelles
altres que, en l’àmbit de la seguretat nuclear, la protecció radiològica i la protecció física, li
siguin atribuïdes per una norma amb rang de llei, reglamentari o en virtut de tractats
internacionals.
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CAPÍTOL I
Funcions d’elaboració d’informes, habilitació i inspecció i control
Article 5. Informes del Consell de Seguretat Nuclear al Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç i a altres administracions públiques.
1. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’emetre els informes previs a les resolucions
que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç adopti, en les matèries que regula l’article 2.b)
de la Llei 15/1980, de 22 d’abril. Els informes emesos en l’exercici de l’esmentada funció són
preceptius, en tot cas, i a més, vinculants en els termes que estableix la Llei. Així mateix, ha
d’emetre els informes que preveu l’article 2.nou de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, a què es
refereix la lletra k) de l’article 2 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril.
2. L’informe del Consell de Seguretat Nuclear ha de ser emès en cada cas en el
termini establert en la norma reguladora de cada procediment, i ha de respectar el termini
màxim assenyalat en aquesta per a la notificació de la resolució. L’òrgan competent per
resoldre està facultat per acordar, motivadament, la suspensió del procediment pel temps
que es consideri adequat per emetre l’informe. Així mateix, amb caràcter excepcional i
motivadament, l’òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment amb caràcter
indefinit fins a l’emissió del corresponent informe.
3. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’emetre l’informe previ a la resolució que
l’Administració competent adopti per a la concessió d’una autorització o modificació
significativa d’una instal·lació o activitat que per les seves característiques o situació puguin
suposar un impacte sobre una instal·lació nuclear o radioactiva de primera categoria. El dit
informe és preceptiu i vinculant en els termes que estableix la legislació vigent.
4. Els informes del Consell de Seguretat Nuclear són preceptius i vinculants per a les
comunitats autònomes, en els mateixos termes en què ho són per a l’Administració General
de l’Estat, quan aquelles comunitats hagin assumit les competències corresponents.
5. Les autoritzacions o llicències que correspongui atorgar a qualssevol administracions
públiques no poden ser denegades o condicionades, per raons de seguretat, l’apreciació
de la qual correspongui al Consell de Seguretat Nuclear.
Article 6.

Autoritzacions, llicències i apreciacions favorables.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 2 lletres i) i l) de la Llei 15/1980, de 22
d’abril, el Consell de Seguretat Nuclear ha de concedir i revocar les autoritzacions a entitats
i empreses que prestin serveis en l’àmbit de la protecció radiològica, i ha de concedir i
renovar, mitjançant la realització de les proves pertinents, les llicències d’operador i
supervisor per a instal·lacions nuclears o radioactives; igualment ha de concedir els
diplomes de cap de Servei de Protecció Radiològica i les acreditacions per dirigir o fer anar
les instal·lacions de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.
2. Així mateix, correspon al Consell de Seguretat Nuclear emetre, a sol·licitud de part,
les declaracions d’apreciació favorable sobre nous dissenys, metodologies, models de
simulació o protocols de verificació relacionats amb la seguretat nuclear i la protecció
radiològica, a què es refereix l’article 2, lletra j), de la Llei 15/1980, de 22 d’abril.
Article 7. Inspecció, control i suspensió d’instal·lacions nuclears i radioactives, i d’activitats,
empreses i entitats.
1. De conformitat amb el que disposa l’article 2, lletres c), d), i) i r), de la Llei 15/1980,
de 22 d’abril, correspon al Consell de Seguretat Nuclear:
a) Inspeccionar i controlar les instal·lacions nuclears i radioactives i les activitats,
entitats i empreses que s’enumeren a les lletres c), d) i i) de l’esmentat precepte; inspeccionar
i controlar les instal·lacions, equips, empreses o activitats no subjectes al règim
d’autoritzacions de la legislació nuclear que s’esmenten a la lletra r) del dit article, davant
de situacions excepcionals o d’emergència; i inspeccionar les pràctiques, activitats i entitats
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que regulen l’article 2 i concordants del Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.
b) Acordar la paralització de les obres de construcció d’instal·lacions nuclears o
radioactives i la paralització de les activitats enumerades a l’article 2.c) de la Llei 15/1980,
de 22 d’abril, per aparició d’anomalies que afectin la seguretat i fins que aquestes anomalies
siguin corregides, i proposar l’anul·lació de la corresponent autorització si l’anomalia no és
susceptible de ser corregida.
c) Acordar, d’acord amb el que estableix l’article 2.d) de la Llei 15/1980, de 22 d’abril,
per raons de seguretat, la suspensió del funcionament de les instal·lacions nuclears i
radioactives i de l’exercici d’activitats.
2. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’adoptar totes les mesures que siguin
necessàries per a l’adequada execució dels acords que s’estableixen a l’apartat anterior.
3. El Consell de Seguretat Nuclear, sense perjudici del que assenyala l’apartat
següent per als supòsits de manifest perill, ha d’adoptar l’acord de paralització o suspensió
amb la prèvia instrucció d’un procediment en qual s’ha de donar audiència al titular de la
instal·lació o responsable de l’activitat. En l’acord esmentat s’han de precisar les mesures
tècniques, administratives o d’un altre ordre que es considerin necessàries per a la
correcció de les anomalies detectades i el termini assenyalat per corregir-les.
4. En els supòsits de manifest perill, el Consell de Seguretat Nuclear o els seus
inspectors poden exigir l’immediat cessament de les obres, del funcionament de la
instal·lació o de l’activitat. Així mateix, en situacions excepcionals o d’emergència que
puguin afectar la seguretat nuclear o la protecció radiològica, el Consell de Seguretat
Nuclear o els seus inspectors poden exigir l’immediat cessament del funcionament de les
instal·lacions, equips, empreses o activitats no subjectes al règim d’autoritzacions de la
legislació nuclear, i adoptar totes les mesures preventives o correctores que siguin
necessàries.
Article 8.

Sancions, advertències i amonestacions.

1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent, el Consell de Seguretat Nuclear
pot proposar la iniciació d’expedient sancionador respecte de fets que puguin ser constitutius
d’infracció en matèria de seguretat nuclear, protecció radiològica o protecció física.
2. Així mateix, iniciat un expedient sancionador en matèria de seguretat nuclear i
protecció radiològica o protecció física, correspon al Consell de Seguretat Nuclear emetre
informe preceptiu per a l’adequada qualificació dels fets objecte del procediment, en el
termini de tres mesos, sempre que el procediment esmentat no s’hagi iniciat a proposta del
Consell o, havent-se iniciat a proposta d’aquest, quan constin dades diferents de les
comunicades per l’organisme esmentat.
3. Quan els fets puguin ser constitutius d’infracció qualificada com a lleu, el Consell
de Seguretat Nuclear, alternativament a la proposta d’inici d’expedient sancionador, pot
advertir el titular de la instal·lació i requerir les mesures correctores pertinents, sempre que
no en derivin danys directes a les persones o al medi ambient, i les circumstàncies del cas
ho aconsellin. En el supòsit que el requeriment esmentat no sigui atès, el Consell de
Seguretat Nuclear pot imposar multes coercitives per un import que ha de ser, la primera
vegada, del 10%, i les segones o successives del vint per cent del valor mitjà de la sanció
que correspongui imposar, en el seu grau mitjà, amb la finalitat d’obtenir la cessació de
conductes actives u omissives objecte del requeriment.
4. Amb independència de la sanció que pugui correspondre si s’escau al titular, el
Consell de Seguretat Nuclear pot amonestar per escrit les persones físiques que, per
negligència greu, siguin responsables de la realització d’una mala pràctica per la qual
s’hagi originat la comissió material dels fets susceptibles de sanció.
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Actuacions davant emergències.

1. De conformitat amb el que estableixen l’article 2, lletres f) i r), de la Llei 15/1980,
de 22 d’abril, així com la reglamentació aplicable en matèria d’emergències nuclears i
radiològiques, correspon al Consell de Seguretat Nuclear:
a) Col·laborar amb les autoritats competents en l’elaboració i aprovació dels criteris
als quals s’han d’ajustar els plans d’emergència radiològica i els de protecció física, i per a
la implantació dels plans exteriors d’emergència.
b) Coordinar, per a tots els aspectes relacionats amb la seguretat nuclear i la protecció
radiològica, les mesures de suport i resposta a les situacions d’emergència, i integrar i
coordinar els diversos organismes i empreses públiques o privades el concurs dels quals
sigui necessari per al compliment de les funcions del Consell de Seguretat Nuclear.
c) Realitzar les actuacions necessàries per a la prevenció i el control de situacions
excepcionals o d’emergència que es presentin i que puguin afectar la seguretat nuclear o
la protecció radiològica, quan tinguin l’origen en instal·lacions, equips, empreses o activitats
no subjectes al règim d’autoritzacions de la legislació nuclear, incloent-hi, en cas que sigui
necessari, l’adopció directa de mesures de protecció, i informar-ne l’autoritat competent.
2. L’actuació del Consell de Seguretat Nuclear s’ha d’ajustar a un pla d’actuació
davant d’emergències i s’ha de realitzar a través d’una organització de resposta davant
d’emergències, tots dos aprovats pel Ple.
CAPÍTOL II
Funcions de proposta normativa i d’elaboració d’instruccions, guies i circulars de
caràcter tècnic
Article 10.

Proposta de reglamentació bàsica.

El Consell de Seguretat Nuclear ha de proposar al Govern la nova reglamentació i la
revisió de l’existent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, així com la
reglamentació en matèria de protecció física d’instal·lacions i materials nuclears i radioactius,
en col·laboració amb les autoritats competents, i la que resulti necessària d’acord amb les
obligacions internacionals que es contreguin en aquest àmbit. Dins d’aquesta reglamentació
s’han d’establir els criteris objectius per a la selecció d’emplaçaments de les instal·lacions
nuclears i de les radioactives de primera categoria, amb l’informe previ de les comunitats
autònomes.
Article 11.

Instruccions.

1. Les normes tècniques que el Consell de Seguretat Nuclear elabori en matèria de
seguretat nuclear, protecció radiològica i protecció física es denominen instruccions i són
vinculants per als subjectes afectats pel seu àmbit d’aplicació una vegada publicades en el
«Butlletí Oficial de l’Estat».
2. En el procediment d’elaboració de les instruccions els serveis corresponents del
Consell de Seguretat Nuclear han d’emetre els oportuns informes tècnics i jurídics. Així
mateix, en el procediment esmentat s’ha de donar audiència als interessats, i a través dels
oportuns mitjans informàtics i telemàtics, s’ha d’informar els ciutadans i s’ha de sotmetre
als seus comentaris el projecte d’Instrucció. Amb caràcter previ a la seva aprovació s’han
de comunicar al Congrés dels Diputats.
3. A més a més, el Consell de Seguretat Nuclear, en l’àmbit de les seves competències,
pot remetre directament als titulars de les autoritzacions instruccions tècniques
complementàries per garantir, amb caràcter general, el manteniment de les condicions i
requisits de seguretat de les instal·lacions i activitats, així com, en particular, per al millor
compliment dels requisits que estableix la corresponent autorització.
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Guies de Seguretat.

1. El Consell de Seguretat Nuclear pot elaborar recomanacions tècniques dirigides
als subjectes afectats en relació amb la normativa vigent en matèria de seguretat nuclear,
protecció radiològica i protecció física, que es denominen guies de seguretat.
2. En el procediment d’elaboració de les guies de seguretat els serveis corresponents
del Consell de Seguretat Nuclear han d’emetre els oportuns informes tècnics i jurídics. Així
mateix, durant el procés d’elaboració d’aquestes guies, i a través dels oportuns mitjans
informàtics i telemàtics, s’ha d’informar els ciutadans i s’ha de sotmetre als seus comentaris
el corresponent projecte.
Article 13.

Circulars.

El Consell de Seguretat Nuclear pot elaborar documents tècnics dirigits als afectats pel
seu àmbit d’aplicació per comunicar-los fets o circumstàncies relacionades amb la seguretat
nuclear o la protecció radiològica, que es denominen circulars i tenen caràcter merament
informatiu.
CAPÍTOL III
Funcions d’informació, assessorament i recerca
Article 14. Informació al Govern, a les Corts Generals, als governs i parlaments autonòmics
i a les autoritats locals.
1. De conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, el
Consell de Seguretat Nuclear ha de remetre amb caràcter anual a les dues cambres del
Parlament espanyol i als parlaments autonòmics d’aquelles comunitats autònomes en el
territori de les quals estiguin radicades instal·lacions nuclears, un informe sobre el
desenvolupament de les seves activitats.
2. Així mateix, el Consell de Seguretat Nuclear ha de mantenir puntualment informats
el Govern, el Congrés dels Diputats i el Senat, els governs i parlaments autonòmics i els
ajuntaments concernits, de qualsevol circumstància o succés que afecti la seguretat de les
instal·lacions nuclears i radioactives o la qualitat radiològica del medi ambient en qualsevol
lloc a dins del territori nacional.
A aquest efecte, s’ha de subministrar informació de tot succés o incident que es
correspongui amb un impacte significatiu en la seguretat, d’acord amb els criteris que
estableix el Consell de Seguretat Nuclear.
Igualment, s’ha de subministrar informació sobre la detecció de nivells anòmals de
radioactivitat en el medi ambient en qualsevol lloc del territori nacional, una vegada
confirmats, així com d’aquelles situacions excepcionals que es presentin i que puguin
afectar la seguretat nuclear o la protecció radiològica, quan tinguin l’origen en instal·lacions,
equips, empreses o activitats no subjectes al règim d’autoritzacions de la legislació
nuclear.
3. El règim de compareixences del Consell de Seguretat Nuclear, davant la comissió
parlamentària competent, és el que preveu l’article 11 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril.
Article 15. Publicitat d’actuacions, informació a l’opinió pública i participació dels
ciutadans.
1. En compliment del que estableixen els articles 2.ñ) i 14 de la Llei 15/1980, de 22
d’abril, el Consell de Seguretat Nuclear ha de respectar en la seva actuació el principi de
transparència i ha d’informar els ciutadans sobre tots els fets rellevants relacionats amb el
funcionament de les instal·lacions nuclears i radioactives, a dins o fora d’aquestes,
especialment en tot el que fa referència al seu funcionament segur, a l’impacte radiològic
per a les persones i el medi ambient, als successos i incidents ocorreguts en aquestes, així
com a les mesures correctores adoptades per evitar-ne la reiteració. La informació l’ha de
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fer pública el Consell de Seguretat Nuclear mitjançant qualssevol mitjans informàtics i
telemàtics que assegurin la seva màxima difusió.
2. Així mateix, el Consell de Seguretat Nuclear ha de donar publicitat als acords
adoptats per aquest, amb una exposició clara dels assumptes tractats, dels motius de
l’acord i del resultat de la votació, a través de mitjans informàtics i telemàtics que assegurin
la màxima difusió. Per la mateixa via s’ha de donar publicitat, entre altres actes, a les
instruccions i guies de seguretat aprovades pel Consell, les actes de les sessions del Ple i
del Comitè Assessor, les actes d’inspecció, els convenis d’encàrrec formalitzats amb les
comunitats autònomes i l’informe anual al Parlament.
3. La informació que difongui el Consell de Seguretat Nuclear s’ha de mantenir
actualitzada i s’ha de traslladar a l’opinió pública després de resoldre sobre els aspectes
confidencials que pugui presentar el seu contingut i respectant, si s’escau, el que disposa
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
4. El que disposa aquest article no és aplicable quan concorri alguna de les causes
legals de denegació de l’accés a la informació, d’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol,
que regula els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia
en matèria de medi ambient.
5. El Consell de Seguretat Nuclear ha de prestar especial atenció en la realització de
les seves funcions a la consulta i participació de la societat civil i de tots els actors interessats
en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.
6. D’acord amb el que estableix l’article 14.4 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, el
Consell de Seguretat Nuclear ha d’impulsar els comitès d’informació i qualssevol altres
fòrums d’informació constituïts o que es constitueixin en els entorns de les instal·lacions
nuclears i participar-hi, i promoure, a través d’aquests, la difusió de la informació, en
particular la relativa als successos ocorreguts, i la participació en la preparació davant de
situacions d’emergència.
Article 16.

Assessorament al Govern, a les administracions públiques i als tribunals.

1. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’exercir la funció d’assessorament en matèria
de seguretat nuclear, protecció radiològica i protecció física, al Govern, a les administracions
públiques i als tribunals, a sol·licitud d’aquests.
2. Amb caràcter general, el Consell de Seguretat Nuclear s’ha de relacionar amb el
Govern i l’Administració General de l’Estat a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, si bé, en els casos en què així es prevegi legalment, l’assessorament l’ha de
realitzar al Departament competent per raó de la matèria. Ni el personal ni els membres del
Ple poden sol·licitar o acceptar instruccions de cap entitat pública o privada en relació amb
l’exercici de les funcions del Consell de Seguretat Nuclear, que defineixen l’article 2 de la
Llei 15/1980, de 22 d’abril, i altres disposicions concordants.
3. L’assessorament a les comunitats autònomes s’ha de realitzar per conducte de la
seva Presidència.
4. Les relacions amb qualssevol altres organismes o entitats, així com amb els
tribunals s’han d’articular a través de qui n’exercici la superior autoritat.
5. Sense perjudici d’això, el Consell de Seguretat Nuclear, en els casos que consideri
oportú, es pot dirigir directament a tots els òrgans de les administracions públiques i entitats
que estiguin coneixent dels assumptes en què correspongui intervenir al Consell.
Article 17.

Afeccions en la salut.

El Consell de Seguretat Nuclear ha de recollir informació precisa i ha d’assessorar, si
s’escau, respecte a les afeccions que es puguin originar en les persones per radiacions
ionitzants derivades del funcionament d’instal·lacions nuclears o radioactives.
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Plans de recerca.

Correspon al Consell de Seguretat Nuclear establir i efectuar el seguiment de plans de
recerca en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.
CAPÍTOL IV
Funcions de coordinació amb altres organismes, entitats o administracions i altres
funcions
Article 19.

Relacions amb organismes estrangers i organismes internacionals.

1. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’exercir les funcions que se li atribueixen a
l’article 2, lletres n) i o), de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, i pot proposar al Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació la designació de membres de les delegacions espanyoles que
assisteixin a reunions d’òrgans o comitès o que estan acreditats davant d’organitzacions
internacionals amb competència en temes de seguretat nuclear, protecció radiològica i
protecció física.
2. Així mateix pot proposar al Govern, a través del Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació, l’establiment de tractats relatius a matèries de competència del Consell amb
d’altres estats o organitzacions internacionals. També pot proposar al Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació la designació de membres de les delegacions espanyoles que
hagin d’intervenir en el procés de negociació d’aquests tractats.
Article 20.

Comunicació de fets relacionats amb la seguretat.

1. Els fets que les persones físiques o jurídiques al servei de les instal·lacions nuclears
i radioactives hagin de posar en coneixement del Consell de Seguretat Nuclear en aplicació
del que estableix l’article 13 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, han de ser comunicats a la
Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear, que els ha de remetre a la direcció
tècnica competent per raó de la matèria. Aquest últim òrgan, que garanteix la confidencialitat
del comunicant, és l’encarregat d’iniciar i instruir un procediment dirigit a la comprovació
dels fets comunicats i resoldre sobre aquest, i de l’adopció, si s’escau, de les mesures
correctores pertinents. Amb anterioritat a l’adopció de l’acord d’iniciació, la direcció tècnica
competent pot obrir un període d’informació prèvia amb la finalitat de conèixer les
circumstàncies del cas concret i apreciar la procedència o no de la seva iniciació.
2. La direcció tècnica competent ha de realitzar les inspeccions i investigacions
necessàries per a la clarificació dels fets i ha de sol·licitar, si s’escau, informació sobre les
actuacions realitzades pel titular de la instal·lació en relació amb els fets comunicats, de
conformitat amb el que estableix l’article 8 bis del Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.
Abans d’adoptar la Resolució del procediment, s’ha de donar audiència al titular de la
instal·lació i al comunicant dels fets, als quals s’ha d’informar de la decisió que finalment
s’adopti.
Article 21.

Encàrrecs a les comunitats autònomes.

1. D’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 15/1980, de
22 d’abril, el Consell de Seguretat Nuclear pot encomanar a les comunitats autònomes la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la seva competència.
2. L’encàrrec de les activitats esmentades es regeix pel que disposa l’article 15 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i és responsabilitat del Consell de Seguretat Nuclear
aprovar els criteris generals per a l’exercici dels dits encàrrecs, i dictar tots els actes o
resolucions de caràcter jurídic que siguin necessaris per donar-hi suport o en els quals
s’integri la concreta activitat material objecte d’encàrrec i la supervisió del desplegament
d’aquesta.
3. L’encàrrec s’ha de formalitzar, amb l’acord exprés de l’Administració intervinent,
mitjançant el corresponent conveni en el qual s’han de precisar la seva naturalesa, l’activitat
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o activitats que en constitueixin l’objecte, el termini de vigència, l’abast de la gestió
encomanada i la retribució que si s’escau s’acordi pel cost de la prestació.
TÍTOL II
Estructura del Consell de Seguretat Nuclear
CAPÍTOL I
Òrgans del Consell de Seguretat Nuclear
Article 22.

Òrgans superiors de direcció.

D’acord amb el que preveu la Llei 15/1980, de 22 d’abril, els òrgans superiors de
direcció del Consell de Seguretat Nuclear són el Ple i la Presidència, que actuen en
l’exercici de les seves respectives competències amb respecte als principis establerts a
l’article 4.3 de l’esmentada Llei 15/1980, de 22 d’abril.
Article 23.

Altres òrgans de direcció i assessors.

1. Són òrgans de direcció del Consell de Seguretat Nuclear, sota la direcció de la
Presidència i del Ple, la Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear, la Direcció
Tècnica de Seguretat Nuclear, la Direcció Tècnica de Protecció Radiològica, la Direcció del
Gabinet Tècnic de la Presidència i les subdireccions que s’esmenten en els articles 39 i 40
del present Estatut.
2. Són òrgans assessors del Consell de Seguretat Nuclear el Comitè Assessor i les
comissions assessores tècniques.
CAPÍTOL II
El Ple
Secció 1a
Article 24.

Competències i composició del Ple

Competències del Ple.

1. Correspon al Ple del Consell de Seguretat Nuclear, com a òrgan col·legiat de
direcció, l’exercici de totes les funcions resolutòries, d’assessorament, supervisió i
regulació en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica que preveu l’article 2 de
la Llei 15/1980, de 22 d’abril. Li correspon, així mateix, l’exercici de qualssevol altres
funcions que s’atribueixin al Consell de Seguretat Nuclear, com a únic òrgan competent
en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica. El Ple ha d’adoptar tots els acords
que siguin necessaris per al compliment adequat d’aquestes funcions.
2. Li correspon així mateix l’exercici de les competències següents:
a) Aprovar les normes de desplegament de les disposicions reguladores del seu
règim de funcionament incloses en el present Estatut.
b) Aprovar les iniciatives de política reguladora i de normativa que, abans de l’inici de
la seva tramitació, es presentin per a l’aprovació dels membres del Ple, o dels òrgans de
direcció del Consell de Seguretat Nuclear.
c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost, establir les directrius per executar-lo, i
portar a terme el control i seguiment del seu compliment, sense perjudici del control intern
que ha de realitzar la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en els termes que
estableix la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, d’acord amb el que
estableix l’article 67 del present Estatut.
d) Aprovar el Pla estratègic, el Pla anual de treball, el Pla de recerca i desenvolupament,
el Pla d’actuació davant emergències nuclears i radioactives, el Pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes, el Pla de publicacions, el Pla de formació i el Pla d’acció social.
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e) Examinar els comptes anuals una vegada auditats per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat i abans de la seva rendició al Tribunal de Comptes.
f) Aprovar l’informe anual sobre desenvolupament de les activitats del Consell de
Seguretat Nuclear.
g) Informar sobre la proposta de designació del secretari general del Consell i dels
directors tècnics de Seguretat Nuclear i de Protecció Radiològica.
h) Ser escoltat en el nomenament del director del Gabinet Tècnic de la Presidència
del Consell.
i) Nomenar i separar els subdirectors.
j) Designar el vicepresident del Ple d’entre els seus membres.
k) Informar sobre la proposta de designació dels experts nacionals o estrangers
membres del Comitè Assessor i de les comissions assessores tècniques.
l) Autoritzar, amb caràcter previ, l’adquisició dels béns immobles propis del Consell
de Seguretat Nuclear, d’acord amb el que disposa l’article 36.1.n).
m) Autoritzar la proposta de conclusió d’acords o convenis internacionals de
cooperació, així com la subscripció dels convenis i dels contractes que per raó de la seva
quantia o importància així es determini per mitjà d’acord del Ple.
n) Resoldre el recurs de reposició que es pugui interposar contra els seus actes.
ñ) Aprovar les bases de les convocatòries dels procediments selectius d’accés al cos
de seguretat nuclear i protecció radiològica.
o) Aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari al servei del Consell de
Seguretat Nuclear i les modificacions que el Ple es reservi, i aprovar les propostes de
modificació de la relació de llocs de treball del personal laboral al servei del Consell de
Seguretat Nuclear, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.
p) Aprovar el sistema de carrera professional del personal funcionari al servei del
Consell de Seguretat Nuclear.
q) Aprovar el sistema d’avaluació del desenvolupament del personal al servei del
Consell de Seguretat Nuclear.
r) Aprovar els criteris als quals s’han d’ajustar els acords d’encàrrec de funcions amb
les comunitats autònomes.
s) Exercir qualsevol altra competència que sigui necessària per a l’adequat exercici
de les funcions que li atribueixi la normativa vigent.
3. El Ple pot delegar en el president o en la Secretaria General l’exercici de les seves
funcions, d’acord amb el que preveu l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
4. El Ple pot acordar la creació de les comissions internes de treball, per a l’exercici
de les funcions específiques que a aquest efecte es determinin i respecte de les quals la
decisió última correspongui al Ple. Les comissions esmentades poden adoptar les seves
pròpies normes de funcionament. La presidència d’aquestes comissions correspon a un
membre del Ple, que és qui ha d’informar l’òrgan esmentat.
Article 25.

Composició, nomenament i durada del mandat.

1. El Ple, òrgan superior de direcció del Consell de Seguretat Nuclear, està constituït
per un president i quatre consellers.
2. El president i els consellers del Consell de Seguretat Nuclear són designats entre
persones de coneguda solvència en les matèries encomanades al Consell de Seguretat
Nuclear, en els termes que estableix l’article 5.1 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació
de l’esmentat organisme.
3. El president i els consellers del Consell de Seguretat Nuclear els nomena el
Govern, mitjançant un reial decret, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
amb la prèvia compareixença de la persona proposada per al càrrec davant la corresponent
comissió del Congrés dels Diputats, que ha de versar sobre la capacitat del candidat. El
Congrés, a través de la comissió competent i per acord dels tres cinquens dels seus
membres, ha de manifestar-ne l’acceptació o veto raonat, en el termini d’un mes natural

Pàg. 12

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 282

Dilluns 22 de novembre de 2010

Secc. I.

des de la recepció de la corresponent comunicació, i el nomenament s’entén acceptat una
vegada transcorregut el termini esmentat sense manifestació expressa del Congrés.
4. El termini de permanència en el càrrec del president i dels consellers és de sis
anys, i poden ser reelegits, per una sola vegada, per un segon període de sis anys. Els
càrrecs expressats no poden ser exercits per persones de més de setanta anys.
5. El vicepresident del Ple substitueix el president en els supòsits d’absència, vacant
o malaltia.
Article 26.
1.

Els consellers.

Correspon als consellers:

a) Assistir amb veu i vot a les sessions del Ple i participar en els debats.
b) Discutir, impugnar o defensar els informes i dictàmens, proposar-ne la modificació,
acceptació o desestimació, que siguin retirats o que quedin sobre la taula o que s’ampliïn
els antecedents.
c) Exercir el seu dret de vot i formular, si s’escau, vot particular raonat quan discrepin
de l’opinió de la majoria.
d) Ocupar-se de la gestió dels assumptes que, segons el parer del Ple, atesa la seva
entitat o especial naturalesa, es consideri que hagin de ser atesos o dirigits directament pel
conseller o consellers que es designin i, si s’escau, preparar els dictàmens relatius als
assumptes en els quals siguin designats ponents pel Ple.
e) Presentar peticions i suggeriments per a la seva inclusió en l’ordre del dia del Ple,
així com iniciatives de política reguladora o propostes de nova normativa, d’acord amb
l’article 24.2.b, que hagin seguit el tràmit previst a l’esmentat article, per a la seva inclusió
en l’ordre del dia del Ple.
f) Representar el Consell de Seguretat Nuclear en aquells actes o reunions en què
així ho acordi el president, amb la seva prèvia acceptació.
g) Actuar com a vicepresident o secretari quan els correspongui.
2. Els consellers tenen ple accés a tota la informació que consti a l’organisme. La
sol·licitud d’informació es pot realitzar directament o a través de la Secretaria General del
Consell.
Article 27.

Incompatibilitats.

1. Els càrrecs de president i consellers estan subjectes al règim d’incompatibilitats
dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat que estableixen la Llei 5/2006, de 10
d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de l’Administració General de l’Estat, i les seves disposicions de desplegament, així com
l’Acord del Consell de Ministres de 18 de febrer de 2005, pel qual s’aprova el Codi de bon
govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració de l’Estat.
2. En cessar en el seu càrrec i durant els dos anys posteriors no poden exercir cap
activitat professional relacionada amb la seguretat nuclear i la protecció radiològica.
Article 28.

Deure de sigil.

Els membres del Ple han de guardar sigil, fins i tot després de cessar en les seves
funcions, de totes les informacions reservades o confidencials de què hagin tingut
coneixement en l’exercici de les seves funcions.
Article 29.

Cessament.

1. El president i els consellers del Consell de Seguretat Nuclear cessen per les
causes que estableix l’article 7 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril.
2. Quan es produeixi el cessament del president o d’un conseller per qualsevol de les
causes legalment previstes, excepte la finalització del període per al qual van ser nomenats,
s’ha de designar el nou president o el nou conseller, d’acord amb el procediment que
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estableix l’article 5 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, pel temps que falti per completar el
període del cessant.
3. Als efectes del que preveu l’últim paràgraf de l’article 7.1 de la Llei 15/1980, de 22
d’abril, el secretari general del Consell de Seguretat Nuclear ha de comunicar al Congrés,
respecte del president o conseller que estigui en situació de pròrroga en l’exercici de les
seves funcions, la data en què aquesta pròrroga superi els sis mesos.
Article 30.

Retribució i compensació econòmica.

1. La retribució del president i dels consellers del Consell de Seguretat Nuclear l’ha
de fixar el ministre d’Economia i Hisenda d’acord amb el procediment establert per als alts
càrrecs d’ens i entitats de dret públic.
2. En virtut de la limitació imposada a l’article 27.2 d’aquest Estatut, en cas de
cessament per compliment de l’edat de setanta anys, expiració del terme del seu mandat,
renúncia o incapacitat permanent per a l’exercici de les seves funcions, el president i els
consellers del Consell de Seguretat Nuclear tenen dret a percebre, a partir del mes següent
a aquell en què es produeixi el seu cessament, durant un termini igual al que hagin exercit
el càrrec i amb el límit de dos anys, una compensació econòmica mensual igual a la
dotzena part del 80 per cent del total de retribucions assignades al càrrec respectiu en el
pressupost en vigor durant el termini indicat.
3. L’esmentada compensació és incompatible amb l’exercici dels càrrecs de
referència, en cas de tornar a ser designat per als mateixos càrrecs o amb l’exercici de
qualsevol lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic.
Secció 2a
Article 31.

Règim de funcionament del Ple

Sessions.

1. El Ple es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries.
S’ha de celebrar, com a mínim, una sessió cada 15 dies.
2. La celebració de sessions extraordinàries l’ha d’acordar el president, per pròpia
iniciativa, o quan ho sol·licitin, com a mínim, dos consellers.
Article 32.

Constitució.

1. Per a la vàlida constitució del Ple als efectes de la celebració de sessions,
deliberacions i adopció d’acords, es requereix la presència, com a mínim, de tres membres,
un dels quals ha de ser el president o qui el substitueixi com a vicepresident.
2. Els membres del Consell han d’assistir personalment a les reunions. Sense
perjudici d’això, el Ple es pot constituir i adoptar acords fent servir mitjans electrònics, de
conformitat amb el que estableix la disposició addicional primera de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. En tot cas el sistema utilitzat
ha d’assegurar una comunicació confidencial multidireccional en temps real i garantir la
identificació inequívoca del respectiu membre i l’autenticitat del seu vot en el mateix acte.
3. A les sessions del Ple hi ha d’assistir el secretari general del Consell de Seguretat
Nuclear, amb veu però sense vot, que actua com a secretari de l’òrgan col·legiat.
Article 33.

Convocatòria i ordre del dia.

1. La convocatòria per a cada sessió ordinària l’ha d’efectuar el secretari del Ple, per
ordre del president, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores sobre l’hora prevista
per al seu inici i amb indicació del dia i del lloc de celebració de la sessió. No obstant això,
el Ple queda vàlidament constituït quan, estant-hi presents el president i tots els consellers,
així ho acordin per unanimitat.
2. La convocatòria de sessió extraordinària l’ha d’efectuar el secretari del Ple, per
ordre del president, i s’ha de celebrar en un termini no inferior a quaranta-vuit ni superior a
setanta-dues hores des de la convocatòria esmentada.
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3. L’ordre del dia de les sessions del Ple l’ha de fixar el president tenint en compte les
peticions dels altres membres, formulades amb una antelació de, com a mínim, setantadues hores.
4. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri en l’ordre del
dia llevat que hi estiguin presents tots els membres del Ple i sigui declarada la urgència de
l’assumpte amb el vot favorable de tots els membres.
Article 34.

Debats i votacions.

1. Correspon al president del Ple dirigir les deliberacions i moderar els debats,
concedir i retirar l’ús de la paraula, garantir la participació de tots els membres en condicions
d’igualtat i assegurar el respecte al principi de contradicció i als torns de rèplica raonablement
necessaris.
També pot acordar, raonadament, la suspensió de la sessió i fer constar les causes
que la determinen i les previsions de represa de la mateixa sessió amb plena garantia als
assistents de reincorporació.
2. Qualsevol conseller pot sol·licitar que s’ajorni la deliberació sobre algun assumpte
concret fins a la pròxima sessió, i expressar les causes per fer-ho. El president ha de
denegar la petició esmentada quan es tracti d’un assumpte urgent que hagi estat declarat
com a tal d’acord amb el que disposa l’article 33.4, o que ja hagi estat tractat en dues
sessions anteriors.
3. El president té la facultat d’acordar la conclusió del debat quan estimi que l’assumpte
està prou tractat.
4. El Ple ha d’adoptar els seus acords per majoria de vots dels membres presents. El
president ha de dirimir, si s’escau, els empats amb el seu vot de qualitat.
5. Els membres del Ple discrepants de l’acord majoritari poden formular vot particular
per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, i expressar els motius que ho justifiquen.
Els membres que votin en contra i els que s’abstinguin queden exempts de la
responsabilitat que, si s’escau, pugui derivar dels acords adoptats.
Article 35.

Actes de les reunions.

1. El secretari general ha d’aixecar les actes de les sessions i donar fe del contingut
dels acords adoptats.
2. Les actes han d’expressar necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la
reunió, les circumstàncies de temps i lloc, els assumptes tractats, els motius de l’acord
adoptat i el resultat de la votació.
3. Han de figurar en l’acta, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a
l’acord adoptat, l’abstenció i els motius que els justifiquin o el sentit del vot favorable. Així
mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció
o proposta, sempre que aporti a l’acte, o en el termini que assenyali el president, el text
que es correspongui fidelment amb la seva intervenció, i així s’ha de fer constar en l’acta
o unir-s’hi una còpia.
4. Les actes s’han d’aprovar a la mateixa sessió o en la següent sessió, i, no obstant
això, el secretari general pot emetre certificació dels acords adoptats, sense perjudici de
l’ulterior aprovació de l’acta que fa constar aquesta circumstància.
5. Una vegada aprovades, les actes les ha de signar el secretari, amb el vistiplau del
president i s’hi ha de donar publicitat a través de mitjans informàtics i telemàtics del Consell
de Seguretat Nuclear.
6. S’han de conservar juntament amb les actes, els dictàmens i documents en els
quals es recolzin els acords adoptats.
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CAPÍTOL III
Del president i la Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear
Article 36.

El president.

1. El president del Consell Seguretat Nuclear, que ho és del Ple i del Comitè Assessor,
exerceix les competències següents:
a) Exercir la representació institucional del Consell de Seguretat Nuclear.
b) Presentar l’avantprojecte de pressupost al Ple i, una vegada aprovat per aquest
òrgan, trametre’l al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per al seu trasllat al Ministeri
d’Economia i Hisenda i integració en els pressupostos generals de l’Estat.
c) Elevar anualment al Ministeri de la Presidència la proposta de l’oferta d’ocupació
pública del Consell de Seguretat Nuclear, i informar-ne el Ple.
d) Convocar els procediments selectius del personal funcionari i laboral del Consell
de Seguretat Nuclear.
e) Convocar i resoldre els procediments de provisió de llocs de treball vacants.
f) Nomenar els funcionaris en pràctiques i els funcionaris de carrera del cos de
seguretat nuclear i protecció radiològica i formalitzar la contractació del personal laboral al
servei del Consell de Seguretat Nuclear.
g) Nomenar, escoltat el Ple, el director del Gabinet de la Presidència.
h) Nomenar i destituir el personal eventual, en els termes de l’article 49.8 del present
Estatut i, escoltat el Ple, nomenar i destituir els titulars de llocs la provisió dels quals
s’efectuï mitjançant el sistema de lliure designació, així com proposar al Ple el nomenament
i cessament dels subdirectors.
i) Exercir la direcció, govern i règim disciplinari del personal al servei del Consell de
Seguretat Nuclear.
j) Assegurar el compliment de les decisions adoptades pel Ple i que expressament
s’encomanin a la Presidència.
k) Aprovar les despeses dels serveis, autoritzar-ne el compromís i la liquidació i
ordenar els corresponents pagaments.
l) Exercir les competències sobre generació de crèdits i modificació pressupostària
que contenen els articles 53.2 i 63.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, i les altres que en l’esmentada norma li estan atribuïdes.
m) Aprovar i rendir els comptes anuals, una vegada examinats pel Ple.
n) Adquirir, amb l’autorització del Ple, béns immobles o drets sobre aquests, previ
informe favorable del ministre d’Economia i Hisenda, i sol·licitar del Ministeri d’Economia i
Hisenda l’adscripció de béns i drets per al compliment dels fins propis del Consell de
Seguretat Nuclear, i la desadscripció d’aquests quan deixin de ser necessaris.
ñ) Exercir les funcions relatives a la vigilància, protecció jurídica, defensa, inventari,
administració i conservació dels béns propis del Consell de Seguretat Nuclear i dels béns
que hi estan adscrits i totes les altres competències en matèria patrimonial que atribueixi
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, amb la
informació al Ple de les decisions adoptades en els supòsits que l’esmentat òrgan sol·liciti,
i en tot cas, en els de més transcendència.
o) Conèixer de les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral i del recurs de
reposició que es pugui interposar contra els seus propis actes.
p) Actuar com a òrgan de contractació del Consell de Seguretat Nuclear i establir tots
els contractes i convenis que siguin necessaris o resultin convenients per a la realització
de les funcions del Consell, i requerir-se l’aprovació del Ple en els casos en què aquest
òrgan ho consideri, d’acord amb el que estableix l’article 24.2.m) del present Estatut.
q) Exercir la direcció de situacions d’emergència, d’acord amb el que sobre això
estableixi el Pla d’emergències.
r) Complir i fer complir les disposicions per les quals es regeixin el Ple i el Comitè
Assessor i els acords adoptats pels dos òrgans.
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s) Designar, previ informe favorable del Ple, els experts nacionals o estrangers
membres del Comitè Assessor i de les comissions assessores tècniques.
t) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de president
del Ple, i de president d’una entitat del sector públic estatal, en els termes que estableixin
la normativa aplicable.
2. En els casos de vacant, absència o malaltia el president és substituït pel
vicepresident, si no n’hi ha, pel conseller de més antiguitat en el càrrec i, amb antiguitat
igual, pel de més edat.
3. El president pot delegar l’exercici de les seves competències, d’acord amb el que
disposa l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En cas que la delegació es faci
en un conseller, és requisit necessari l’acceptació de la delegació efectuada. El Ple ha de
ser informat de totes les delegacions de competències per part del president.
Article 37.

La Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear.

1. El Consell de Seguretat Nuclear està assistit per la Secretaria General del mateix
Consell, que és l’òrgan de direcció al qual competeix, sota la immediata direcció del
president, en el marc dels acords adoptats pel Ple, i les directrius emeses per les comissions
internes creades pel Ple esmentat, segons el que disposa l’article 24.4 del present Estatut,
la prestació dels serveis comuns al Consell de Seguretat Nuclear.
2. El titular de la Secretaria General actua com a secretari del Ple i assisteix a les
sessions de l’esmentat òrgan amb veu però sense vot. En cas de vacant, absència o
malaltia ha de ser substituït pel conseller de menys edat el qual, atesa la seva condició de
membre del Ple, sí que actua amb veu i vot. Actua, així mateix, com a secretari del Comitè
Assessor.
3. Correspon al titular de la Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear, en
la seva condició de secretari del Ple, l’exercici de les funcions següents:
a) Assistir el president i els consellers en la tramitació dels assumptes i gestions
propis de les seves funcions i en la preparació de les reunions del Ple.
b) Assessorar sobre la legalitat dels assumptes i qüestions que se sotmetin al Ple.
c) Efectuar la convocatòria de les sessions del Ple per ordre del seu president.
d) Rebre els actes de comunicació dels membres del Ple, dirigits a l’òrgan esmentat
i per tant les notificacions, peticions de dades, o qualsevol altra classe d’escrits dels quals
hagin de tenir coneixement.
e) Redactar i signar les actes de les sessions i expedir certificacions dels acords
adoptats pel Ple.
f) Custodiar els expedients i documents del Ple.
g) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de secretari
de l’òrgan col·legiat.
4. Correspon a la Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear, la direcció,
impuls, coordinació i supervisió de l’activitat de tots els òrgans del Consell de Seguretat
Nuclear, així com la prestació dels serveis comuns a aquest i, en aquest sentit, l’exercici
de les funcions següents:
a) Assessorar jurídicament sobre tots els assumptes relacionats amb les funcions i
activitats de l’organisme.
b) Tramitar les propostes de reglamentació, els projectes d’instruccions i guies de
seguretat i informar sobre aquests.
c) Tramitar els expedients de contractació i els convenis que subscrigui el Consell de
Seguretat Nuclear i informar sobre aquests.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost, assumir la gestió economicofinancera,
comptable i patrimonial del Consell de Seguretat Nuclear, gestionar el reconeixement,
recaptació i extinció de les taxes i altres drets, i els serveis de pagadoria i caixa, i elaborar
els comptes anuals.
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e) Informar sobre la proposta de resolució dels recursos que s’interposin contra actes
del Ple i del president i la proposta de resolució de les reclamacions prèvies dirigides al
Consell de Seguretat Nuclear.
f) Gestionar els serveis de registre, arxiu i documentació i els de seguretat i vigilància
de les instal·lacions del Consell de Seguretat Nuclear.
g) Gestionar els mitjans informàtics i telemàtics del Consell de Seguretat Nuclear,
així com els sistemes d’informació que serveixen de suport als processos corporatius.
h) Dotar el Consell de Seguretat Nuclear dels sistemes de comunicacions necessaris,
i elaborar i mantenir polítiques i sistemes de seguretat informàtica per protegir-ne el
funcionament.
i) Coordinar l’elaboració i el seguiment del pla estratègic, dels plans i programes de
treball, i la implantació de mesures de millora de la qualitat que se li encomanin.
j) Desenvolupar mecanismes d’avaluació i d’auditoria de processos i realitzar
l’avaluació interna independent de l’organisme.
k) Elaborar la proposta de pla anual de treball corresponent als òrgans del Consell de
Seguretat Nuclear i dirigir-ne l’execució una vegada aprovats.
l) Elaborar i sotmetre al Ple per a la seva aprovació l’informe anual d’activitats del
Consell de Seguretat Nuclear.
m) Gestionar el règim interior dels serveis i dependències del Consell de Seguretat
Nuclear, l’equipament de les unitats administratives, la conservació i funcionament dels
edificis i les seves instal·lacions, els subministraments i l’inventari dels béns mobles.
n) Establir els programes d’inspecció dels serveis.
ñ) Exercir la prefectura directa del personal, sense perjudici de les funcions del Ple i
el president.
o) Autoritzar les comissions de servei, amb dret a indemnització i sense, del personal
del Consell de Seguretat Nuclear.
p) Elaborar la relació circumstanciada de funcionaris del cos de seguretat nuclear i
protecció radiològica.
q) Elevar al Ple les propostes relatives al personal i a la gestió dels serveis del Consell
de Seguretat Nuclear.
r) Proposar els plans de formació del personal, d’acció social, de prevenció de riscos
laborals i d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
s) Mantenir les relacions amb els òrgans de participació i representació del
personal.
t) Totes les funcions en matèria de personal i de gestió dels serveis que atribueix als
subsecretaris dels departaments ministerials la normativa de funció pública i que no
estiguin atribuïdes a un altre òrgan del Consell de Seguretat Nuclear en el present
Estatut.
u) Coordinar i avaluar les activitats d’inspecció de les instal·lacions nuclears i
radioactives.
v) Efectuar la proposta, gestió i avaluació dels plans i programes de recerca i
desenvolupament promoguts pel Consell de Seguretat Nuclear.
5. El titular de la Secretaria General és designat pel Govern, a proposta del ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç i amb el previ informe favorable del Ple. El càrrec de secretari
general no pot ser exercit per persones de més de setanta anys.
6. El secretari general està subjecte al mateix règim d’incompatibilitats que s’estableix
respecte del president i els consellers a l’article 27 del present Estatut i té dret a percebre
la compensació econòmica que es regula en els seus articles 30.2 i 30.3. El secretari
general ha de guardar sigil, segons el que preveu l’article 28 del present Estatut.
7. El seu cessament es produeix per alguna de les causes següents:
a) Per complir setanta anys.
b) A petició pròpia.
c) Per estar inclòs en alguna de les incompatibilitats previstes en la Llei constitutiva
del Consell.
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d) Per decisió del Govern mitjançant el mateix tràmit establert per al seu
nomenament.
8. La retribució del secretari general del Consell de Seguretat Nuclear ha de ser
autoritzada mitjançant un informe conjunt dels ministeris de la Presidència i d’Economia i
Hisenda, en la forma que estableixen les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
9. De la Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear depenen, com a òrgans
de direcció, la Direcció Tècnica de Seguretat Nuclear i la Direcció Tècnica de Protecció
Radiològica, amb el règim jurídic, estructura i funcions que regulen els articles 38 i 39 del
present Estatut.
10. Així mateix, depenen directament de la Secretaria General del Consell, les
subdireccions i unitats la regulació de les quals figura a l’article 40 del present Estatut.
CAPÍTOL IV
De les direccions tècniques de Seguretat Nuclear i de Protecció Radiològica
Article 38.

Direccions tècniques de Seguretat Nuclear i de Protecció Radiològica.

1. Els titulars de les direccions tècniques de Seguretat Nuclear i de Protecció
Radiològica són designats pel Govern a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
amb el previ informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear.
2. Els titulars dels esmentats òrgans de direcció estan subjectes al mateix règim
d’incompatibilitats que s’estableix respecte del president i els consellers a l’article 27 del
present Estatut. Les seves retribucions han de ser autoritzades mitjançant un informe
conjunt dels ministeris de la Presidència i d’Economia i Hisenda, en la forma que estableixen
les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
3. Així mateix han de guardar sigil, en els termes previstos a l’article 28 del present
Estatut.
Article 39.
1.

Funcions i estructura de les direccions tècniques.

Corresponen a la Direcció Tècnica de Seguretat Nuclear les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de resolució en les matèries a què es refereix l’article 2 de
la Llei 15/1980, de 22 d’abril, relatives a la seguretat de les instal·lacions nuclears, i els
transports de substàncies nuclears o materials radioactius, exceptuades les instal·lacions
d’emmagatzematge de residus radioactius de mitjana i baixa activitat i les instal·lacions en
desmantellament.
b) Realitzar l’avaluació, inspecció i control de les instal·lacions i activitats a què es
refereix el paràgraf anterior.
c) Elaborar les propostes d’obertura d’expedients sancionadors i d’adopció de
mesures coercitives, en els supòsits que regula la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia
nuclear, en les matèries de la seva competència.
d) Iniciar, instruir els procediments iniciats en virtut de comunicació formulada per
persones físiques o jurídiques al servei de les instal·lacions nuclears i radioactives a què
es refereix l’article 20 del present Estatut i resoldre sobre aquests, en les matèries de la
seva competència.
e) Proposar les normes tècniques i els projectes d’investigació necessaris per al
millor compliment de les seves funcions.
f) Prestar suport a la Direcció Tècnica de Protecció Radiològica en els temes de
seguretat nuclear.
2. Corresponen a la Direcció Tècnica de Protecció Radiològica les funcions
següents:
a) Elaborar les propostes de resolució en les matèries a què es refereix l’article 2 de
la Llei 15/1980, de 22 d’abril, relatives a la protecció radiològica de les persones, el control
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i vigilància de la qualitat radiològica del medi ambient, les instal·lacions radioactives, el
control de les fonts de radiació, les empreses que presten serveis tècnics de protecció
radiològica, la gestió dels residus radioactius de mitjana i baixa activitat, el desmantellament
i clausura d’instal·lacions nuclears i radioactives, i les emergències i els plans de protecció
física; i igualment, tramitar les propostes de comunitats autònomes amb acord d’encàrrec
de funcions en relació amb les matèries que tinguin encomanades.
b) Realitzar l’avaluació, inspecció i control de les instal·lacions i activitats a què es
refereix el paràgraf anterior.
c) Elaborar les propostes d’obertura d’expedients sancionadors i d’adopció de
mesures coercitives, en els supòsits que regula la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia
nuclear, en les matèries de la seva competència.
d) Iniciar, instruir els procediments iniciats en virtut de comunicació formulada per
persones físiques o jurídiques al servei de les instal·lacions nuclears i radioactives a què
es refereix l’article 20 del present Estatut i resoldre sobre aquests, en les matèries de la
seva competència.
e) Proposar les normes tècniques i els projectes d’investigació necessaris per al
millor compliment de les seves funcions.
f) Prestar suport a la Direcció Tècnica de Seguretat Nuclear en els temes de protecció
radiològica.
3. Depenen de la Direcció Tècnica de Seguretat Nuclear les subdireccions
següents:
a) La Subdirecció d’Instal·lacions Nuclears, a la qual correspon l’exercici de les
funcions següents:
1r Realitzar avaluacions i inspeccions, així com formular propostes, relatives a les
centrals nuclears, les fàbriques de producció de combustible o de tractament de substàncies
nuclears, i els transports de substàncies nuclears o materials radioactius.
2n Realitzar el control i seguiment de les instal·lacions i activitats a què es refereix el
paràgraf anterior, incloent-hi l’experiència operativa, i proposar les mesures coercitives
que corresponguin.
3r Mantenir una supervisió permanent de les activitats dels titulars en l’emplaçament
de les centrals nuclears, mitjançant els inspectors residents desplaçats en aquestes.
4t Col laborar amb les autoritats competents en matèria de salvaguardes, quan així
sigui requerit.
b) La Subdirecció d’Enginyeria, a la qual correspon l’exercici de les funcions
següents:
1r Avaluar i inspeccionar el disseny, la construcció i l’operació de les estructures,
sistemes i components de les instal·lacions nuclears en funció de la seva importància per
a la seguretat i la seva contribució al risc.
2n Avaluar i inspeccionar els aspectes neutrònics, termohidràulics i de criticitat,
relacionats amb el disseny, la construcció i l’operació de les instal·lacions nuclears, així
com les propostes de recàrrega i el comportament del combustible.
3r Avaluar i inspeccionar els programes de manteniment i gestió de l’envelliment de
les instal·lacions nuclears.
4t Avaluar i inspeccionar les característiques dels emplaçaments de les instal·lacions
per determinar la influència sobre la seva seguretat.
c) La Subdirecció de Tecnologia Nuclear, a la qual correspon l’exercici de les funcions
següents:
1r Avaluar i inspeccionar les anàlisis probabilistes del risc de les instal·lacions i la
seva aplicació a la seguretat de les mateixes instal·lacions i a la més gran eficàcia de
l’activitat reguladora.
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2n Avaluar i inspeccionar els temes relatius a formació, factors humans, i al sistema
de gestió dels titulars, incloent-hi la gestió de la qualitat.
3r Proposar la concessió i renovació de les llicències per al personal d’operació de
les instal·lacions nuclears, a què es refereixen els paràgrafs a.1r) i c. 5è).
4t Desenvolupar noves metodologies i eines per a l’avaluació de la seguretat de les
instal·lacions.
5è Realitzar avaluacions i inspeccions, i formular propostes, relatives a la gestió del
combustible gastat i els residus d’alta activitat, així com a les instal·lacions per a
l’emmagatzematge d’aquests.
4. Depenen de la Direcció Tècnica de Protecció Radiològica les subdireccions
següents:
a) La Subdirecció de Protecció Radiològica Ambiental, a la qual corresponen les
funcions següents:
1r Realitzar avaluacions i inspeccions, així com formular propostes relatives a la
protecció radiològica del públic i del medi ambient, les instal·lacions radioactives del cicle
del combustible i les mines d’urani, el desmantellament i clausura de les instal·lacions
nuclears i les radioactives del cicle i la gestió de residus de baixa i mitja activitat.
2n Fer el control de les instal·lacions i activitats a què es refereix el paràgraf anterior
i proposar, si s’escau, les mesures coercitives que corresponguin.
3r Vigilar i controlar la qualitat radiològica del medi ambient en tot el territori espanyol
i a l’interior i exterior de les instal·lacions nuclears i radioactives i avaluar l’impacte radiològic
ambiental de les instal·lacions i de qualsevol altra activitat que ho pugui generar. Realitzar
el control de les corresponents entitats i instal·lacions necessàries per portar a terme
aquestes funcions.
4t Proposar la concessió i renovació de les llicències per al personal d’operació de
les instal·lacions a què es refereix el paràgraf a).1 de l’apartat 4 del present article.
5è Realitzar les propostes relatives al control de les exposicions degudes a radiació
natural i per a la gestió dels residus que es generin en instal·lacions que processin materials
radioactius naturals.
6è Efectuar les propostes relatives al control d’àrees contaminades i sobre les
situacions postaccidentals i les situacions d’exposició perdurable.
b) La Subdirecció de Protecció Radiològica Operacional, a la qual corresponen les
funcions següents:
1r Realitzar avaluacions i inspeccions, així com formular propostes relatives a les
instal·lacions radioactives, excepte les del cicle de combustible, a la protecció radiològica
dels treballadors i a les empreses que presten serveis tècnics de protecció radiològica. Dur
a terme la coordinació tècnica de les activitats que realitzen les comunitats autònomes
amb acords d’encàrrec de funcions del Consell de Seguretat Nuclear en aquests àmbits.
2n Realitzar el control i seguiment de les activitats i instal·lacions a què es refereix el
paràgraf anterior i proposar les mesures coercitives que corresponguin.
3r Proposar els programes de formació, l’homologació de cursos i programes, així
com la concessió i renovació de diplomes i llicències que acreditin la formació en matèria
de protecció radiològica del personal d’operació de les instal·lacions radioactives (excepte
les del cicle de combustible) i de les empreses que presten serveis de tècnics de protecció
radiològica.
4t Gestionar el control dosimètric dels treballadors exposats, així com les activitats
atribuïdes al Consell en relació amb la protecció operacional dels treballadors externs amb
risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada.
5è Realitzar les propostes relatives a la protecció radiològica dels pacients sotmesos
a procediments de diagnòstic o de tractament amb radiacions ionitzants, i participar en els
estudis que es duguin a terme en aquest àmbit, en col·laboració amb les autoritats
sanitàries.
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6è Realitzar el control sobre la seguretat tecnològica i física de les fonts de radiació
autoritzades i gestionar l’inventari nacional de fonts radioactives d’alta activitat.
c) La Subdirecció d’Emergències i Protecció Física, a la qual corresponen les funcions
següents:
1r Realitzar avaluacions i inspeccions relatives a la gestió d’emergències, els plans
d’emergència interior i de protecció física de les instal·lacions, activitats i materials nuclears
i proposar els criteris aplicables en aquestes matèries a les instal·lacions i materials
radioactius.
2n Col·laborar amb les autoritats per a l’elaboració i aprovació dels criteris als quals
s’han d’ajustar els plans d’emergència radiològica i els de protecció física, i per a la
implantació dels plans exteriors d’emergència.
3r Mantenir l’operativitat dels mitjans humans, organitzatius i tècnics del Consell de
Seguretat Nuclear, necessaris per fer front a situacions d’emergència radiològica, sigui
quin sigui l’origen, i gestionar la coordinació de les actuacions del Consell de Seguretat
Nuclear en aquestes situacions.
4t Realitzar les actuacions que corresponguin al Consell de Seguretat Nuclear en
matèria de col·laboració amb les autoritats nacionals i internacionals per a la prevenció del
tràfic il·lícit, el control radiològic en fronteres i la prevenció del delicte nuclear o radiològic;
així com les actuacions del Consell destinades a la recuperació i el control de fonts
radioactives òrfenes.
CAPÍTOL V
De les subdireccions i unitats dependents de la Secretaria General
Article 40.

Subdireccions i unitats dependents de la Secretaria General.

1. Depenen de la Secretaria General del Consell de Seguretat Nuclear els òrgans de
treball administratius i jurídics necessaris per al compliment dels seus fins i, en particular,
les subdireccions següents:
a) La Subdirecció de Personal i Administració, a la qual correspon l’exercici de les
funcions atribuïdes a la Secretaria General a les lletres c), d), f), m) n), o), p), q), r), s) i t)
de l’article 37, apartat 4, del present Estatut.
b) La Subdirecció de Tecnologies de la Informació, a la qual correspon l’exercici de
les funcions atribuïdes a la Secretaria General a les lletres g) i h) de l’article 37, apartat 4,
del present Estatut.
c) La Subdirecció d’Assessoria Jurídica, a la qual correspon, a més de coordinar i
gestionar les relacions amb els òrgans judicials i la defensa del Consell de Seguretat
Nuclear davant d’aquests, l’assessorament en dret i l’emissió d’informe en relació amb
les funcions atribuïdes a la Secretaria General a les lletres a), b), c) i e) de l’article 37,
apartat 4, del present Estatut.
2. De la Secretaria General depenen, així mateix, amb l’adscripció i el nivell orgànic
i retributiu que es determini en la relació de llocs de treball, les unitats següents:
a) La Unitat de Planificació, Avaluació i Qualitat, a la qual competeix l’exercici de les
funcions atribuïdes a la Secretaria General a les lletres i), j) i k) de l’article 37, apartat 4, del
present Estatut.
b) La Unitat d’Inspecció, a la qual correspon l’exercici de les funcions atribuïdes a la
Secretaria General a la lletra u) de l’article 37, apartat, 4 del present Estatut.
c) La Unitat de Recerca i Gestió del Coneixement, a la qual correspon l’exercici de
les funcions atribuïdes a la Secretaria General en la lletra v) de l’article 37, apartat 4, del
present Estatut, així com el desenvolupament de les tasques de gestió del coneixement i
la promoció de l’aprofitament i difusió dels seus resultats; elaborar les propostes de
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programes de formació tècnica en àrees de seguretat nuclear, protecció radiològica i
protecció física, i avaluar-ne els resultats.
CAPÍTOL VI
Dels òrgans d’assistència a la Presidència i als consellers
Article 41.

Òrgans d’assistència a la Presidència i als consellers.

1. La Presidència del Consell de Seguretat Nuclear està assistida per un Gabinet
Tècnic encarregat de complir totes les tasques específiques que li encomani el president,
així com les relacionades amb les activitats del Ple com a òrgan col·legiat.
2. El director del Gabinet Tècnic el designa el president del Consell de Seguretat
Nuclear, escoltat el Ple, té un nivell orgànic de subdirector, i ha de cessar automàticament
quan cessi el titular del càrrec del qual depèn.
3. Els consellers han de disposar, amb caràcter temporal o permanent, dels mitjans i
assessoraments tècnics que els permetin prendre les decisions amb el màxim coneixement,
objectivitat i independència.
4. El personal de suport i assessorament directe al president i als consellers té el
caràcter de personal eventual, en els termes que estableix l’article 12 de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
CAPÍTOL VII
Del Comitè Assessor per a la informació i participació pública
Article 42.

Funcions del Comitè Assessor.

1. D’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, correspon
al Comitè Assessor l’exercici de les funcions següents:
a) Emetre recomanacions al Consell de Seguretat Nuclear per garantir i millorar la
transparència.
b) Proposar al Consell de Seguretat Nuclear les mesures que incentivin l’accés a la
informació i la participació ciutadana en les matèries de la competència del Consell de
Seguretat Nuclear.
2. Les recomanacions i propostes que emeti el Comitè Assessor no tenen caràcter
vinculant per al Consell de Seguretat Nuclear.
Article 43.

Composició del Comitè Assessor i mandat dels seus membres.

1. Són membres del Comitè Assessor el president, el secretari del Comitè i els que
assenyala l’article 15 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril.
2. La Presidència i la Secretaria del Comitè corresponen al president i al secretari
general del Consell de Seguretat Nuclear. En cas d’absència, vacant o malaltia, el president
del Comitè ha de ser substituït pel vicepresident del Consell de Seguretat Nuclear, i el
secretari, pel membre del Comitè que a aquest efecte designi el president. Els consellers
del Consell de Seguretat Nuclear poden assistir a les sessions del Comitè Assessor, amb
veu però sense vot. De la mateixa manera, poden assistir els titulars de les direccions
tècniques quan es consideri pertinent.
3. Els experts nacionals o estrangers a què es refereix l’apartat 2.l) de l’article 15 de
la Llei 15/1980, de 22 d’abril, que s’hagin d’integrar en el Comitè Assessor, els designa el
president del Consell de Seguretat Nuclear, amb el previ informe favorable del Ple.
4. Els membres del Comitè Assessor han de romandre en el càrrec durant un termini
de quatre anys, renovable pel mateix termini per a períodes successius, excepte en el cas
dels representants de les administracions públiques la permanència dels quals com a
membres del Comitè està en funció de la permanència en el càrrec.
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5. Els membres del Comitè Assessor han d’assistir personalment a les sessions i els
han de ser reemborsades les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció que
aquesta assistència els ocasioni d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de
24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Article 44.

Règim de funcionament.

El règim de funcionament del Comitè Assessor s’ha d’ajustar al que estableix aquest
Estatut i, supletòriament, a les disposicions sobre funcionament d’òrgans col·legiats que
preveu el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 45.

Sessions, convocatòria i ordre del dia.

1. El Comitè Assessor en ple s’ha de reunir, com a mínim, una vegada al semestre
en sessió ordinària, amb la prèvia convocatòria efectuada amb una antelació mínima de
15 dies. El Ple també es pot reunir en sessió extraordinària, quan ho decideixi el president
o ho sol·liciti la meitat més u dels seus membres, i la convocatòria s’ha de fer amb una
antelació mínima de setanta-dues hores.
2. La convocatòria ordinària l’ha d’efectuar el secretari, per ordre del president, i ha
d’incloure l’hora, el dia i el lloc de la reunió que s’ha de celebrar, així com l’ordre del dia de
la sessió i la documentació específica sobre els temes a tractar.
3. Es pot ampliar l’ordre del dia o remetre’s documentació complementària per part
de la Secretaria fins a quaranta-vuit hores abans de la celebració de la sessió.
4. En les sessions ordinàries pot ser objecte de deliberació i, si s’escau, d’acord,
qualsevol assumpte no inclòs en l’ordre del dia, sempre que hi estiguin presents tots els
membres del Comitè i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la
majoria.
5. El Comitè Assessor pot sol·licitar del Consell de Seguretat Nuclear la informació
que consideri necessària per a l’exercici de la seva funció.
Article 46.

Quòrum de constitució i d’adopció d’acords.

1. Per a la vàlida constitució del Comitè és necessària la presència del president i del
secretari, o de les persones que els substitueixin, i de dos terços almenys dels seus
membres, en una primera convocatòria.
És possible obrir una segona convocatòria, amb una distància temporal de trenta
minuts, i es requereix la presència del president i del secretari, o de les persones que els
substitueixin, i de tres cinquens almenys, dels membres del Comitè
2. Els acords s’han d’adoptar per la majoria de vots dels membres presents, i el
president dirimeix els empats mitjançant el seu vot de qualitat. La votació és secreta si així
ho acorden un terç dels membres del Comitè presents.
CAPÍTOL VIII
De les comissions assessores tècniques
Article 47.

Comissions assessores tècniques.

1. D’acord amb el que preveu l’article 4.5 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, el Ple pot
constituir comissions externes d’assessorament tècnic, que actuen com a òrgan
d’assistència a aquest Ple per a l’exercici de les seves funcions. Les comissions han
d’elaborar els informes, les avaluacions i els estudis tècnics que els siguin sol·licitats pel
Ple, que no tenen caràcter vinculant per a aquest últim.
2. La designació dels membres de les comissions correspon al president del Consell
de Seguretat Nuclear, amb el previ informe favorable del Ple, entre persones que gaudeixin
de reconeguda solvència en les matèries de seguretat nuclear, tecnologia, protecció
radiològica i del medi ambient, medicina, legislació o qualsevol altra de connexa amb les
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anteriors, així com en energia en general o seguretat industrial. Les comissions estan
integrades per un màxim de deu experts.
3. Les comissions són convocades a iniciativa del seu president, amb la freqüència
necessària per al compliment dels seus fins, i el seu funcionament s’ha d’ajustar al que
preveu aquest article i, si no hi ha norma aplicable, al que disposa en matèria d’òrgans
col·legiats la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
4. Per dur a terme els seus treballs les comissions poden sol·licitar del Consell de
Seguretat Nuclear o d’altres entitats la col·laboració que sigui necessària.
5. La participació dels experts és remunerada de conformitat amb el que estableix el
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
6. Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, el Ple pot acordar la
constitució d’una comissió assessora «ad hoc» per a l’exercici de les concretes funcions
assessores de caràcter tècnic que es determinin. La comissió assessora queda dissolta
automàticament una vegada compleixi l’específica funció que li hagi estat encomanada.
TÍTOL III
Del personal al servei del Consell de Seguretat Nuclear
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 48.

Del personal del Consell.

El personal al servei del Consell de Seguretat Nuclear està constituït:
a) Pel personal funcionari.
b) Pel personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal.
c) Pel personal eventual.
Article 49.

Règim del personal.

1. El personal al servei del Consell de Seguretat Nuclear pot ser funcionari de carrera
o laboral.
2. En tot cas, l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta
en l’exercici de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de
l’Estat i de les administracions públiques correspon exclusivament als funcionaris de
carrera.
3. El personal funcionari de carrera del Consell de Seguretat Nuclear es regeix pel
que disposa la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i les altres
normes aplicables al personal funcionari de l’Administració General de l’Estat, sense
perjudici de les especificitats que preveu aquest Estatut.
4. El personal laboral es regeix per la legislació laboral, per les normes
convencionalment aplicables i pels preceptes de l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li
siguin aplicables.
5. La selecció de personal laboral es porta a terme mitjançant procediments en els
quals es garanteixin els principis rectors que conté l’article 55 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
6. Els sistemes selectius de personal laboral fix són els d’oposició, concurs oposició,
o concurs de valoració de mèrits.
7. Correspon al president del Consell de Seguretat Nuclear acordar el nomenament
del personal laboral mitjançant la formalització dels contractes, amb la prèvia justificació
de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria.
8. El president del Consell de Seguretat Nuclear pot nomenar fins a un màxim de cinc
assessors i altre personal eventual en els termes que estableix l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, per a la realització de funcions de confiança o assessorament especial, amb càrrec
a la dotació pressupostària consignada amb aquesta finalitat. Així mateix, cada conseller
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pot nomenar i destituir un assessor per a la realització d’aquest tipus de funcions, així com
proposar a la Presidència el nomenament i cessament de dues persones amb funcions de
suport administratiu. Tant el nomenament com el cessament són lliures, i el cessament
s’ha de produir, en tot cas, quan es produeixi el cessament del president o conseller al qual
presti la funció de confiança o assessorament.
9. El personal del Consell de Seguretat Nuclear ha de guardar sigil, fins i tot després
de cessar en les seves funcions, de totes les informacions reservades o confidencials de
què hagi tingut coneixement en l’exercici de les seves funcions.
Article 50.

Subdirectors.

Els subdirectors són nomenats i cessats lliurement en els seus llocs de treball, per
acord del Ple, a proposta del president del Consell de Seguretat Nuclear, atenent principis
de mèrit i capacitat, competència professional i experiència, i criteris d’idoneïtat, i s’han de
dur a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i concurrència, entre
funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, dels que recull l’article 76 de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic. La seva designació s’ha de portar a terme mitjançant procediments
que garanteixin la publicitat i han de romandre en situació de servei actiu en el seu respectiu
cos.
Article 51.

Ordenació de llocs.

1. El Consell de Seguretat Nuclear disposa d’una relació de llocs de treball de
personal funcionari, i una altra relació de llocs de treball del personal laboral.
2. En la relació de llocs de treball de personal funcionari hi han de constar els llocs
que hagin de ser exercits per personal funcionari, així com la denominació dels llocs, els
grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits,
els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.
Article 52.

Provisió de llocs de treball.

1. La provisió de llocs de personal funcionari s’ha de portar a terme pels procediments
de concurs i de lliure designació amb convocatòria pública, conforme al que estableix la
relació de llocs de treball. En tot cas s’han de proveir pel sistema de lliure designació els
llocs de subdirectors.
2. La provisió de llocs del personal laboral s’ha de fer de conformitat amb el que
estableixin els corresponents convenis col·lectius aplicables i, si no n’hi ha, pel sistema de
provisió de llocs del personal funcionari de carrera.
3. Les corresponents convocatòries de provisió de llocs de treball han de ser
aprovades per mitjà de resolució del president del Consell de Seguretat Nuclear, en termes
anàlegs als que estableix l’Administració General de l’Estat.
4. El Consell de Seguretat Nuclear ha de determinar el contingut de les convocatòries
i seleccionar el seu personal mitjançant òrgans de selecció propis, que han de garantir els
principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, accés a l’ocupació de les persones amb
discapacitat i igualtat de tracte entre homes i dones.
5. El personal al servei del Consell de Seguretat Nuclear ha de ser inscrit en el
Registre central de personal de l’Administració General de l’Estat o en el que estableixi en
cada moment la legislació vigent.
Article 53.

Carrera professional.

El personal funcionari que presti serveis en el Consell de Seguretat Nuclear ha de
veure reconegut el seu dret a la progressió dins d’una carrera professional avaluable, de
conformitat amb les previsions que estableix la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic. El Ple del Consell ha d’aprovar el sistema de carrera professional de
l’esmentat personal funcionari, tenint en compte, particularment, l’especificitat del cos de
seguretat nuclear i protecció radiològica.
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Avaluació del desenvolupament.

En el marc de la política de recursos humans, i conforme als principis que estableix la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha d’establir un sistema
d’avaluació que serveixi d’instrument objectiu per a la valoració del desenvolupament del
lloc de treball, a efectes retributius i de carrera professional del personal al servei de
l’organisme. El corresponent sistema d’avaluació que permeti valorar els rendiments
col·lectius de les unitats, així com realitzar una valoració individual del desenvolupament
de cada lloc de treball l’ha d’aprovar el Ple.
CAPÍTOL II
Del cos de seguretat nuclear i protecció radiològica
Article 55.

Règim jurídic.

1. El personal tècnic del Consell de Seguretat Nuclear està format pels funcionaris
del cos de seguretat nuclear i protecció radiològica, que constitueix un cos especial, i
s’integra en dues escales: escala superior i escala tècnica, classificades en el grup A,
subgrup A1 i subgrup A2, respectivament, dels que recull l’article 76 de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
2. El règim d’ingrés, provisió de llocs, situacions administratives, promoció
professional, mobilitat, incompatibilitats i altres drets i deures dels funcionaris del cos de
seguretat nuclear i protecció radiològica és el mateix que el dels funcionaris de l’Administració
General de l’Estat, i es regeix per les seves disposicions d’aplicació general, sense perjudici
de les especificitats incloses en el present Estatut, derivades de l’àmbit funcional propi del
cos esmentat.
Article 56.

Funcions.

1. Els funcionaris de l’escala superior del cos de seguretat nuclear i protecció
radiològica han de realitzar funcions de direcció, estudi i avaluació, inspecció i control,
propostes i informes, relatives a les missions que legalment i per reglament competeixen
al Consell de Seguretat Nuclear, i han d’exercir qualsevol altra de caràcter administratiu
superior que els sigui requerida.
2. Els funcionaris de l’escala tècnica del dit cos han de realitzar funcions de suport i
col·laboració en les que corresponguin als funcionaris de l’escala superior, així com les
d’estudi i avaluació, inspecció i control i propostes i informes que se’ls encomanin,
adequades als requisits i proves exigits per a l’ingrés en aquesta escala.
Article 57.

Selecció.

1. La selecció dels aspirants a l’ingrés en el cos de seguretat nuclear i protecció
radiològica s’ha de fer mitjançant concurs oposició, que es regeix per les bases de la
convocatòria que aprovi el Ple.
2. Per a l’ingrés en el cos de seguretat nuclear i protecció radiològica, en qualsevol
de les dues escales que l’integren, és necessari estar en possessió del títol universitari de
graduat o graduada. Així mateix, i en els termes que preveu la disposició transitòria tercera
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, han d’habilitar per a
l’ingrés a l’escala superior els títols universitaris oficials de doctor, llicenciat, enginyer o
arquitecte i per a l’ingrés a l’escala tècnica els títols universitaris oficials de diplomat
universitari, enginyer tècnic i arquitecte tècnic, corresponents tots ells a l’anterior ordenació
universitària.
3. Els candidats a l’ingrés en el cos de seguretat nuclear i protecció radiològica que,
una vegada superades les proves selectives, d’acord amb el que estableix la convocatòria,
hagin de seguir un programa de formació o període de pràctiques han de ser nomenats
funcionaris en pràctiques pel president, amb els drets que es determinin en les normes de
funció pública de l’Administració General de l’Estat.
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4. Superat el programa de formació o el període de pràctiques, els candidats
qualificats com a aptes han de ser nomenats funcionaris de carrera pel president del
Consell.
Article 58.

Formació.

1. El Consell de Seguretat Nuclear ha de promoure els mecanismes i instruments
necessaris per a la formació permanent, perfeccionament i especialització tècnica dels
funcionaris del cos de seguretat nuclear i protecció radiològica, els quals tenen el deure
d’assistir, quan per a això siguin expressament designats, als cursos que es puguin
organitzar sobre matèries relacionades amb activitats pròpies del Consell de Seguretat
Nuclear.
2. Els cursos d’especialització o perfeccionament seguits pels funcionaris, així com
els certificats d’aptitud o diplomes obtinguts, s’han d’anotar en el seu expedient personal i
en el Registre central de personal de l’Administració General de l’Estat.
Article 59.

Relació circumstanciada.

1. Cada cinc anys, mitjançant una resolució del secretari general del Consell de
Seguretat Nuclear, s’ha d’actualitzar la relació dels funcionaris que integren el cos de
seguretat nuclear i protecció radiològica, que com a mínim ha tenir la informació següent:
a) Nom i cognoms.
b) Data d’ingrés.
c) Situació administrativa.
d) Lloc, càrrec o destí que exerceix.
e) Número general que ocupa en la relació de funcionaris.
TÍTOL IV
Règim de contractació i assistència jurídica
Article 60.

Règim general de contractació.

1. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’ajustar la seva activitat contractual al que
disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i el seu règim de
contractació és el propi d’una administració pública.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 8.2 de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, el
Consell de Seguretat Nuclear ha d’adoptar les mesures necessàries que garanteixin que
les persones o empreses contractades per aquest respectin l’obligació d’independència
durant la prestació dels seus serveis. En cap cas pot contractar els serveis de persones o
empreses vinculades amb els afectats pels serveis objecte de contractació.
Article 61.

Assistència jurídica.

L’assistència jurídica al Consell de Seguretat Nuclear, consistent en l’assessorament i
la representació i defensa en judici del Consell, pot correspondre als advocats de l’Estat
integrats en el Servei Jurídic de l’Estat, mitjançant la formalització de l’oportú conveni a
aquest efecte en els termes que preveu la Llei 52/1997, de 27 de novembre, d’assistència
jurídica a l’Estat i institucions públiques.
Així mateix, el Consell de Seguretat Nuclear pot acordar amb altres entitats la prestació
de l’assistència jurídica esmentada.
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TÍTOL V
Règim patrimonial, pressupostari, de control de la gestió economicofinancera i
comptable
Article 62.

Patrimoni.

1. El Consell de Seguretat Nuclear té patrimoni propi, independent del patrimoni de
l’Administració General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns i drets dels quals és titular.
2. Així mateix, el Consell de Seguretat Nuclear gaudeix dels béns del patrimoni de
l’Estat que li siguin adscrits per al compliment dels seus fins.
3. Els recursos econòmics de què disposa el Consell de Seguretat Nuclear per al
compliment dels seus fins estan integrats pels béns, drets i ingressos següents:
a) Els béns i drets que constitueixen el seu patrimoni i els productes i rendes
d’aquests.
b) Els ingressos que provinguin de les taxes i preus públics que regula la Llei 14/1999,
de 4 de maig.
c) Les assignacions que s’estableixin anualment amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat.
d) Qualssevol altres que legalment li puguin ser atribuïts.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,
la gestió, administració i explotació dels béns i drets del patrimoni de l’Estat que siguin de
titularitat del Consell de Seguretat Nuclear o que se li adscriguin, corresponen a aquest,
amb subjecció al que disposen el present Estatut i l’esmentada Llei 33/2003, de 3 de
novembre.
Article 63.

Béns propis.

El Consell de Seguretat Nuclear pot adquirir tota classe de béns i drets per qualsevol de
les maneres admeses en dret i d’acord amb els procediments que estableix la Llei 33/2003,
de 3 de novembre. L’adquisició de béns immobles o de drets sobre aquests requereix el previ
informe favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Article 64.

Recaptació.

1. La gestió i recaptació de les taxes, preus públics i qualssevol altres recursos
públics la gestió tributària dels quals estigui atribuïda al Consell de Seguretat Nuclear
corresponen a l’organisme esmentat, que pot utilitzar per a l’efectivitat d’aquests el
procediment administratiu de constrenyiment.
2. El Consell de Seguretat Nuclear pot convenir amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària la gestió recaptadora en període executiu dels seus recursos de dret públic en la
forma que preveu el Reglament general de recaptació aprovat pel Reial decret 939/2005,
de 29 de juliol.
Article 65.

Pressupost.

1. El Consell de Seguretat Nuclear ha d’elaborar anualment l’avantprojecte de
pressupost amb subjecció al que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, que ha de remetre, a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al
Ministeri d’Economia i Hisenda, per a la seva elevació al Govern i posterior remissió a les
Corts Generals integrat en els pressupostos generals de l’Estat.
2. L’elaboració de l’avantprojecte de pressupost correspon al secretari general i
aprovar-lo, al Ple.
3. L’execució i modificació del pressupost del Consell de Seguretat Nuclear es
regeixen per les disposicions de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària,
que li siguin aplicables.
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4. El Consell de Seguretat Nuclear pot disposar de comptes bancaris de gestió per
tot tipus d’ingressos i pagaments en el Banc d’Espanya i en la banca comercial.
Article 66.

Comptabilitat.

La comptabilitat del Consell de Seguretat Nuclear es regeix pel títol V de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, general pressupostària. La formació i rendició dels seus comptes s’ha
d’efectuar d’acord amb els principis comptables públics de l’article 122 de la Llei esmentada
i els principis i normes que estableix el Pla general de comptabilitat pública i les seves
normes de desplegament, per a la qual cosa ha de disposar d’un sistema d’informació
economicofinancer i pressupostari que tingui per objecte mostrar, a través d’aquests estats
i informes, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució
del pressupost i proporcioni informació dels costos sobre la seva activitat que sigui suficient
per a una correcta i eficient adopció de decisions.
Article 67.

Control econòmic i financer.

1. El control de la gestió economicofinancera del Consell de Seguretat Nuclear
s’efectua d’acord amb el que disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària.
2. La Intervenció Delegada de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat en
el Consell de Seguretat Nuclear ha d’exercir, en els termes que preveu la Llei general
pressupostària, el control intern de la gestió econòmica i financera d’aquest, que s’ha de
dur a terme sota les modalitats de control financer permanent i d’auditoria pública, sense
perjudici del control extern que correspon exercir al Tribunal de Comptes.
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