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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
3222 Reial decret 177/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament 

sobre instal·lacions nuclears i radioactives, per a la seva adaptació a la Llei 
20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, busca establir 
els principis i les normes bàsiques que, amb ple respecte a les competències de les 
comunitats autònomes i de les entitats locals, garanteixin la unitat de mercat per crear un 
entorn molt més favorable a la competència i a la inversió, i facilitar que els agents 
econòmics es puguin beneficiar dels guanys d’una dimensió més gran en termes de 
productivitat i costos, a favor de la creació d’ocupació i de creixement, i en benefici últim 
dels consumidors i usuaris que tindran més accés a productes i serveis de qualitat.

La Llei esmentada estableix els principis generals necessaris per garantir la unitat de 
mercat, entre aquests, el principi de no-discriminació, el de necessitat i proporcionalitat de 
les actuacions de les autoritats competents i el d’eficàcia en tot el territori nacional de les 
actuacions administratives en la lliure iniciativa econòmica, la qual cosa implica el 
reconeixement implícit d’actuacions de les autoritats competents d’altres administracions 
públiques. En concret, l’article 3.2 estableix que: «2. Cap disposició de caràcter general, 
actuació administrativa o norma de qualitat que es refereixi a l’accés o a l’exercici 
d’activitats econòmiques pot contenir condicions ni requisits que tinguin com efecte directe 
o indirecte la discriminació per raó d’establiment o residència de l’operador econòmic».

En l’àmbit d’aplicació de la normativa nuclear, generalment les competències 
executives són d’àmbit estatal i corresponen al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
Tanmateix, pel que fa a les instal·lacions radioactives, mitjançant els reials decrets 
corresponents s’han anat transferint a la majoria de les comunitats autònomes les 
funcions i els serveis del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, en relació amb les 
instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria (per exemple: hospitals, indústries 
que utilitzen fonts radioactives, laboratoris, etc.).

El Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Reial 
decret 1836/1999, de 3 de desembre, estableix a l’article 2.3 que les autoritzacions de 
funcionament referides a instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria tenen 
validesa per a tot el territori espanyol, i afegeix la condició que el titular que hagi de dur a 
terme qualsevol de les activitats per a les quals disposa d’autorització, en una part 
concreta del territori, ho ha de notificar fefaentment a l’administració territorial competent, 
la qual, transcorregut un termini determinat, pot denegar l’activitat esmentada mitjançant 
un escrit motivat.

Es considera que el fet de permetre que la comunitat autònoma de destinació de 
l’operador (titular de la instal·lació) s’oposi a una activitat autoritzada en una altra 
comunitat autònoma contravé el que disposa la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
garantia de la unitat de mercat, atès que és una intervenció innecessària i 
desproporcionada i, en conseqüència, contrària als seus articles 5 i 17 i podria constituir 
una intervenció contrària al principi de no-discriminació, per la qual cosa el Reglament 
sobre instal·lacions nuclears i radioactives s’ha de modificar per adaptar-se a la Llei 
esmentada.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe del Consell de Seguretat Nuclear i en la seva 
elaboració s’han consultat els agents econòmics sectorials i socials interessats i les 
comunitats autònomes.

El Reial decret que s’aprova té el seu origen en la disposició final cinquena de la 
Llei 20/2013, de 9 de desembre. D’altra banda, té el seu fonament legal en la Llei 25/1964, 
de 29 d’abril, sobre energia nuclear, que a l’article 28.1 disposa que el règim jurídic de les 
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autoritzacions de les instal·lacions nuclears i radioactives s’ha d’establir per reglament, i a 
l’article 94 autoritza el Govern perquè estableixi els reglaments necessaris per a la seva 
aplicació i desplegament.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de març de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, 
aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.

Es modifica l’article 2 del Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, 
aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, que queda redactat amb el text 
següent:

«Article 2. Autoritats competents.

«1. L’aplicació dels preceptes d’aquest Reglament correspon al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme i al Consell de Seguretat Nuclear, sense perjudici de 
les competències d’altres departaments i de les comunitats autònomes.

2. Les funcions executives que en aquest Reglament corresponen al Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme, en relació amb les instal·lacions radioactives de 
segona i tercera categoria, s’entenen atribuïdes a les comunitats autònomes quan 
aquestes tinguin transferides les funcions esmentades.

3. Les autoritzacions de funcionament referides a instal·lacions radioactives 
de segona i tercera categoria tenen validesa per a tot el territori espanyol. Sense 
perjudici d’això, el titular que hagi de dur a terme qualsevol de les activitats per a 
les quals disposa d’autorització, en una part concreta del territori, ha de remetre 
una comunicació a l’administració territorial competent, i pot iniciar la seva activitat 
a partir d’aquesta comunicació.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de març de 2015.

FELIPE R.

El ministre d’Indústria, Energia i Turisme,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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