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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
6622

Reial decret 586/2020, de 23 de juny, relatiu a la informació obligatòria en cas
d’emergència nuclear o radiològica.

Per mitjà de l’Acord del Consell de Ministres d’1 d’octubre de 1999, relatiu a la
informació del públic sobre mesures de protecció sanitària aplicables i sobre el
comportament que s’ha de seguir en cas d’emergència radiològica, es va transposar al
dret espanyol la Directiva 89/618/EURATOM del Consell, de 27 de novembre de 1989,
relativa a la informació de la població sobre les mesures de protecció sanitària aplicables i
sobre el comportament que s’ha de seguir en cas d’emergència radiològica. Amb aquest
Acord es van establir uns principis comuns i unes disposicions específiques sobre les
matèries esmentades, tenint com a objectiu tots els grups de població per als quals s’havia
adoptat un pla d’actuació en previsió de casos d’emergència nuclear o radiològica.
Posteriorment, el Govern va aprovar un conjunt de plans i directrius d’actuació relatius
al risc nuclear i radiològic: el Pla bàsic d’emergència nuclear (PLABEN), pel Reial
decret 1546/2004, de 25 de juny; la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant
el risc radiològic, pel Reial decret 1564/2010, de 19 de novembre; els plans directors
d’emergència nuclear exteriors a les centrals nuclears de José Cabrera i Mallo (PENGUA),
Almaraz (PENCA), Ascó i Vandellòs (PENTA), Santa María de Garoña (PENBU) i Cofrentes
(PENVA), aprovats per mitjà d’acords del Consell de Ministres de 16 d’octubre de 2009; i
el Pla estatal de protecció civil davant el risc radiològic, pel Reial decret 1054/2015, de 20
de novembre. Al seu torn, les comunitats autònomes han aprovat els corresponents plans
especials de protecció civil davant el risc radiològic.
El PLABEN estableix que els plans d’emergència nuclear exteriors a les centrals
nuclears elaborats seguint les seves directrius han de garantir, a més de la informació
preventiva a la població mitjançant programes d’informació prèvia a la població
potencialment afectada, la cobertura informativa de la població efectivament afectada en
situació d’emergència, de manera ràpida i eficaç, i atribueix aquestes responsabilitats als
directors dels plans d’emergència nuclear exteriors a les centrals nuclears (PEN). Així
mateix, estableix l’obligació dels titulars de les instal·lacions de col·laborar en activitats
d’implantació i manteniment de l’eficàcia dels PEN, com ara programes d’informació
preventiva a la població. Pel que fa específicament a la informació a la població dels
voltants de les centrals nuclears, per mitjà de la Resolució de la Subsecretaria de l’Interior
de 7 de juny de 2005 es va aprovar la Directriu d’informació prèvia a la població en els
plans d’emergència nuclear, en la qual s’estableixen les línies d’actuació que s’han de
seguir en matèria d’informació prèvia a la població de les zones I i II de planificació
definides en els plans d’emergència nuclear, incloses les poblacions de dret, de fet,
estacionals i transeünts, així com a una sèrie de col·lectius específics, com ara: la població
escolar; el professorat i el personal no docent dels centres escolars; els professionals dels
mitjans de comunicació social amb implantació local i, de manera molt especial, aquells
amb els quals hi hagi un acord; agents de desenvolupament local i treballadors socials;
responsables de seguretat i empleats d’institucions, instal·lacions, indústries, sector turístic
i locals de concurrència pública, etc.
La Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc radiològic estableix
igualment que, amb l’objectiu que la població potencialment afectada conegui el pla
d’emergència i les mesures de protecció a adoptar i de fomentar la seva reacció adequada
en cas d’emergència, els plans especials davant el risc radiològic, desenvolupats de
conformitat amb els criteris establerts en aquella, han de posar en pràctica programes
d’informació prèvia a la població, alhora que han de garantir la informació, en situacions
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d’emergència, no només de la població efectivament afectada i del públic en general, sinó
igualment del personal d’intervenció que en el transcurs de l’emergència ha de ser informat
sobre els riscos per a la seva salut que implica la seva intervenció i sobre les mesures de
protecció que han d’adoptar. En aplicació de la Directriu bàsica es va aprovar el Pla estatal
de protecció civil davant el risc radiològic, el qual atribueix a l’òrgan de direcció, entre altres
funcions, el fet de proposar polítiques informatives destinades a la població afectada per
l’emergència, als mitjans de comunicació social i al personal intervinent.
D’altra banda, l’esmentada anteriorment Directiva 89/618/EURATOM del Consell,
de 27 de novembre de 1989, es va derogar amb l’aprovació de la Directiva 2013/59/
EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual s’estableixen normes de
seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l’exposició a radiacions
ionitzants. Entre les disposicions d’aquesta última directiva s’estableixen requisits perquè
els estats membres informin la població sobre les mesures de protecció sanitària aplicables
i sobre el comportament que s’ha de seguir en cas d’emergència radiològica, i perquè la
població que es pugui veure afectada per aquesta emergència sigui informada de manera
periòdica i amb antelació. Així mateix, estableix requisits per a la coordinació de la
informació a la població i de les mesures de protecció amb altres estats membres i tercers
països que es puguin veure afectats per una emergència esdevinguda al seu territori, amb
potencials conseqüències transfrontereres.
Al seu torn, la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil,
estableix, a l’article 6, el dret a la informació de tots els ciutadans sobre els riscos col·lectius
importants que els afectin, les mesures previstes i adoptades per fer-hi front i les conductes
que s’han de seguir per prevenir-los. I que aquesta informació s’ha de proporcionar tant en
cas d’emergència, com, preventivament, abans que les situacions de perill arribin a ser
presents. Aquest dret a la informació és correlatiu a la llei amb l’obligació dels poders
públics de proporcionar-la, establerta al mateix article 6, així com dels titulars de centres,
establiments i dependències, en els quals es duguin a terme activitats susceptibles de
generar emergències, d’acord amb el que estableix l’article 7 bis.7.
D’altra banda, la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, i la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, estableixen els drets dels ciutadans a rebre informació
relativa als condicionants de salut com a factors que influeixen en el nivell de salut de la
població i, en particular, sobre els riscos biològics, químics, físics, mediambientals,
climàtics o d’un altre tipus, rellevants per a la salut de la població i sobre el seu impacte,
informació que s’ha de proporcionar amb caràcter d’urgència en cas que el risc sigui
immediat, i l’obligació de les administracions sanitàries d’informar sobre la presència de
riscos específics per a la salut de la població, que ha d’incloure una valoració del seu
impacte en la salut, de les mesures que adoptin les administracions sanitàries al respecte
i de les recomanacions per a la població.
Tenint en compte tot això, és necessari transposar al dret espanyol el que disposa la
Directiva 2013/59/EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013. Mitjançant aquest
Reial decret es transposen, en particular i íntegrament, els articles 70 i 71, així com
l’annex XII, i de manera parcial els articles 17 i 99, en els aspectes referits a la informació
que s’ha de subministrar. Recull, a més del contingut de la informació prèvia que s’ha de
proporcionar a la població que es pugui veure afectada en cas d’emergència nuclear o
radiològica, el contingut de la que s’ha de subministrar a la població realment afectada per
l’emergència, a la població en general, al personal d’intervenció adscrit als plans
d’emergència nuclear de nivell de resposta exterior i als plans especials de protecció civil
davant el risc radiològic, a la Unió Europea, a altres organismes internacionals i a estats
membres i tercers països que puguin ser afectats per una emergència nuclear o radiològica
esdevinguda en territori espanyol.
Pel que fa al seu contingut i tramitació, el Reial decret s’adequa als principis de bona
regulació a què es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Així, atenent els principis de necessitat i eficàcia, la regulació d’aquests requisits en
matèria d’informació obeeix a l’interès general, i redunda positivament en la protecció de la
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població i del personal d’intervenció contra els possibles riscos derivats de l’exposició a
radiacions ionitzants, com a conseqüència d’emergències nuclears i radiològiques.
Pel que fa als principis de proporcionalitat i de seguretat jurídica, la disposició conté la
regulació imprescindible per a les finalitats exposades. És coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, i genera un marc estable i clar que en
facilita el coneixement. I, finalment, és conforme a les exigències dels principis de
transparència i d’eficiència, ja que en la seva elaboració han participat activament els
col·lectius afectats i no es produeix cap increment de la despesa pressupostària.
En l’elaboració del Reial decret s’ha donat audiència als ciutadans i els sectors
afectats, s’ha consultat el Consell Nacional de la Discapacitat i ha rebut l’informe favorable
del Ple del Consell Nacional de Protecció Civil i del Ple del Consell de Seguretat Nuclear.
En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior i de Sanitat, d’acord amb el
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 23
de juny de 2020,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir les normes i els procediments d’informació
sobre mesures de prevenció i protecció aplicables, juntament amb altres tipus d’informació
rellevant, a la població que pugui resultar afectada i a aquella que resulti efectivament
afectada en cas d’una emergència nuclear o radiològica, al personal d’intervenció dels
plans d’emergència nuclear de nivell de resposta exterior i dels plans especials de protecció
civil davant el risc radiològic, així com a la Unió Europea, els seus estats membres, tercers
països, i a altres organitzacions internacionals.
2. La informació a què es refereix l’apartat anterior s’ha de comunicar sense
necessitat que se sol·liciti.
3. La informació s’ha de facilitar en formats, suports i mitjans adequats, de manera que
sigui plenament accessible i comprensible a persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Emergència de protecció civil: situació de risc col·lectiu definida a l’article 2.5 de la
Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.
b) Emergència nuclear: situació o succés no habitual que implica una font de radiació
i exigeix una intervenció immediata per mitigar-ne les conseqüències adverses greus per
a la salut i la seguretat humanes, la qualitat de vida, els béns o el medi ambient, o un perill
que pugui donar lloc a aquestes conseqüències adverses, que té lloc en una central
nuclear ubicada al territori nacional.
c) Emergència radiològica: situació o succés no habitual que implica una font de
radiació i exigeix una intervenció immediata per mitigar-ne les conseqüències adverses
greus per a la salut i la seguretat humanes, la qualitat de vida, els béns o el medi ambient,
o un perill que pugui donar lloc a aquestes conseqüències adverses, que succeeix en una
altra activitat o instal·lació regulada, diferent de les centrals nuclears, ubicada en territori
espanyol; en instal·lacions o activitats nuclears o radioactives situades en altres països, en
les quals un accident implica conseqüències radiològiques en alguna part del territori
nacional que requereixin prendre alguna mesura de protecció per a la població o el medi
ambient; o en altres instal·lacions o activitats no regulades en les quals hi pugui haver
excepcionalment un risc radiològic.
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d) Exposició: acció i efecte de sotmetre les persones a les radiacions ionitzants.
e) Exposició mèdica: exposició a què se sotmeten pacients o persones
asimptomàtiques en el marc del seu propi diagnòstic o tractament mèdic o dental,
destinada a beneficiar la seva salut o benestar, així com l’exposició a què se sotmeten els
cuidadors i els voluntaris en la recerca mèdica o biomèdica.
f) Exposició ocupacional: exposició dels treballadors, les persones en formació i els
estudiants durant l’exercici de la seva feina.
g) Instal·lacions o activitats regulades: aquelles que utilitzen habitualment substàncies
nuclears o radioactives, incloses en l’àmbit d’aplicació del Reglament sobre instal·lacions
nuclears i radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre.
h) Instal·lacions o activitats no regulades: aquelles en què hi pot haver
excepcionalment un risc radiològic, diferents a les que defineix el punt anterior.
i) Intervenció: activitat humana que evita o redueix l’exposició de les persones a la
radiació procedent de fonts que no són part d’una pràctica o que estan fora de control, i
actua sobre la font, les vies de transferència i les mateixes persones.
j) Pla de nivell de resposta exterior: mesures per planificar, a l’efecte de protecció
civil, una resposta adequada a l’exterior de les instal·lacions nuclears o radioactives, o a
altres instal·lacions o activitats no regulades en les quals hi pugui haver excepcionalment
un risc radiològic, en cas que es produeixi una exposició d’emergència a partir de
successos hipotètics i les circumstàncies corresponents.
Inclou:
i. Els plans d’emergència nuclear del nivell de resposta exterior, o plans d’emergència
nuclear.
ii. Els plans especials de protecció civil davant el risc radiològic.
k) Pràctica: activitat humana que pot augmentar l’exposició de les persones a les
radiacions procedents d’una font de radiació i que es gestiona com a situació d’exposició
planificada.
l) Població: persones que poden estar sotmeses a una exposició que no sigui
ocupacional o mèdica.
m) Personal d’intervenció en emergències: qualsevol persona amb una comesa
definida en una emergència nuclear o radiològica i que pot resultar exposada a les
radiacions ionitzants mentre actua en resposta a l’emergència nuclear o radiològica. En el
marc d’aquest Reial decret es refereix exclusivament al personal d’intervenció adscrit als
plans de nivell de resposta exterior.
n) Autoritat sanitària competent: en el cas de les emergències derivades de les
centrals nuclears, correspon a la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del
Ministeri de Sanitat. En la resta de casos, a les autoritats sanitàries de les comunitats
autònomes.
Article 3.

Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori nacional tant en fase preventiva com
davant d’una eventualitat d’emergència nuclear o radiològica que pugui donar lloc a una
exposició de la població.
CAPÍTOL II
Informació prèvia per a la població que pugui resultar afectada per una emergència
nuclear o radiològica
Article 4.

El deure d’informació prèvia.

1. Estan obligats a facilitar la informació prèvia a la població que es pugui veure
afectada els directors dels plans de nivell de resposta exterior que correspongui, d’acord
amb els criteris que estableix aquest Reial decret i les previsions dels mateixos plans.
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2. Així mateix hi estan obligats els titulars de les centrals nuclears i els dels centres
que poden donar lloc a riscos radiològics significatius a l’exterior de l’emplaçament, això
és, els titulars dels establiments i les instal·lacions susceptibles d’enquadrar-se en els
grups d’emergència radiològica I i II, de l’annex I «Grups d’emergències radiològiques» de
la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc radiològic, aprovada pel
Reial decret 1564/2010, de 19 de novembre. Aquests titulars han de comunicar al director
del pla d’emergència nuclear o al director del pla especial de protecció civil davant el risc
radiològic de la comunitat autònoma que correspongui en cada cas els programes
d’informació posats en pràctica i la informació facilitada, els quals han de complir les
especificacions de l’annex I i les que estableixin els plans de nivell de resposta exterior
corresponents.
3. La Direcció General de Protecció Civil i Emergències i el Consell de Seguretat
Nuclear, a sol·licitud dels òrgans competents en matèria de protecció civil de les comunitats
autònomes i, si s’escau, de les autoritats sanitàries competents formulada a través
d’aquests, poden prestar suport tècnic en l’elaboració i l’aplicació de programes
d’informació prèvia de la competència d’aquells.
4. En el cas dels plans d’emergència nuclear, els objectius i els procediments dels
programes preventius d’informació prèvia a desenvolupar amb la periodicitat necessària
s’han d’establir d’acord amb les directrius corresponents que ha d’aprovar la Direcció
General de Protecció Civil i Emergències, amb l’informe favorable previ del Consell de
Seguretat Nuclear i de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació.
Article 5.

Contingut de la informació prèvia.

1. El contingut de la informació prèvia ha d’incloure, com a mínim, els elements que
figuren a l’annex I.
2. Aquesta informació ha de ser accessible a la població de manera permanent. Per
a això es poden utilitzar les pàgines web corresponents als diferents òrgans o entitats
obligats a facilitar-la, d’acord amb l’article 4.
Article 6.

Actualització del contingut de la informació prèvia.

1. Els resultats de l’aplicació dels programes preventius d’informació prèvia s’han de
valorar periòdicament per establir les possibles modificacions en continguts i procediments
de comunicació, que permetin millorar l’eficàcia dels programes successius.
2. En el cas dels plans d’emergència nuclear, la freqüència d’aquestes valoracions ha
de ser com a mínim d’una vegada cada quatre anys i els seus resultats s’han d’incorporar
a les directrius aprovades per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències.
3. En el cas dels plans especials de protecció civil davant el risc radiològic, la
freqüència de les valoracions ha de ser la que aquests estableixin.
CAPÍTOL III
Informació per a la població efectivament afectada en cas d’emergència nuclear o
radiològica
Article 7.

El deure d’informació en una emergència nuclear o radiològica.

1. En cas d’emergència nuclear o radiològica els directors dels plans de nivell de
resposta exterior estan obligats, d’acord amb els procediments establerts en aquests
plans, a alertar i informar sense dilació la població efectivament afectada sobre les dades
de la situació d’emergència, sobre el comportament que s’hagi d’adoptar i, si es dona el
cas, sobre les mesures de protecció sanitària que els siguin aplicables.
2. Els directors dels plans de nivell de resposta exterior han d’actuar en aquesta
tasca d’informació amb la cooperació i l’assessorament necessaris del Consell de
Seguretat Nuclear i de l’autoritat sanitària competent, del titular de la instal·lació nuclear o
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radioactiva que està patint l’accident, i de qualsevol altra organització el concurs de la qual
sigui rellevant en la informació que se subministra.
3. Els directors dels plans de resposta exterior han de vetllar perquè les actuacions
previstes de coordinació de la informació a la població efectivament afectada en cas
d’emergència nuclear o radiològica s’exerceixin i s’avaluïn.
4. En els casos d’emergències nuclears o radiològiques que no tinguin conseqüències
a l’exterior i per a les quals no sigui necessària l’activació dels plans de nivell de resposta
exterior corresponents, és el Consell de Seguretat Nuclear l’organisme encarregat
d’informar la població sobre la situació, els aspectes tècnics involucrats en aquesta i les
mesures adoptades, a través dels mitjans de comunicació social i de qualsevol altre
sistema que consideri adequat, i ha d’observar en tot cas les mesures d’accessibilitat
necessàries per a l’accés a la informació de les persones amb discapacitat.
Article 8.

Contingut de la informació en una emergència nuclear o radiològica.

1. El contingut de la informació subministrada s’ha de referir als punts que figuren a
l’annex II que siguin pertinents segons l’emergència.
2. Aquesta informació es pot proporcionar a través de les pàgines web corresponents
als diferents òrgans obligats a facilitar-la, d’acord amb l’article 7.
3. En especial, s’ha de garantir la seva recepció i comprensió correctes per part de
les persones amb discapacitat.
Article 9. Actualització del contingut de la informació en una emergència nuclear o
radiològica.
1. La informació que s’hagi de facilitar a la població efectivament afectada s’ha
d’actualitzar amb la periodicitat que sigui necessària per mantenir-la perfectament
informada i, en particular, sempre que es produeixi un succés rellevant per a l’esdevenidor
de l’emergència, o canviïn les condicions, o es requereixi l’aplicació d’altres mesures de
protecció o la modificació de les mesures ja implantades.
En aquest procés els directors dels plans han de tenir la col·laboració i l’assessorament
tècnic del Consell de Seguretat Nuclear i de l’autoritat sanitària competent.
2. Mentre no es doni per finalitzada l’emergència nuclear o radiològica, hi ha d’haver,
almenys, una actualització diària del contingut de la informació en emergència.
CAPÍTOL IV
Informació al personal d’intervenció en emergències nuclears o radiològiques
Article 10.

El deure d’informació prèvia.

1. Correspon als directors dels plans de nivell de resposta exterior vetllar perquè el
personal d’intervenció rebi la informació prèvia, suficient i adequada, segons el que
estableix l’article 11.
2. En el procés d’informació prèvia al personal d’intervenció han de col·laborar i
prestar assessorament tècnic el Consell de Seguretat Nuclear i l’autoritat sanitària
competent.
Article 11. Contingut de la informació prèvia.
La informació ha de ser detallada pel que fa als riscos per a la salut que puguin
comportar les seves intervencions, i sobre les mesures d’autoprotecció i de protecció
radiològica que s’hagin de prendre en consideració en aquests casos. Aquesta informació
ha de tenir en compte els diferents tipus d’emergència que es puguin produir i el tipus
d’intervenció.
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Actualització de la informació prèvia.

1. La informació s’ha d’actualitzar de manera regular, en coordinació amb els
programes de formació previstos per al personal d’intervenció en emergències nuclears o
radiològiques.
2. En el cas dels plans d’emergència nuclear la freqüència d’aquestes revisions i
actualitzacions ha de ser com a mínim d’una vegada cada quatre anys.
3. En el cas dels plans especials de protecció civil davant el risc radiològic, la
freqüència d’aquestes revisions i actualitzacions ha de ser la que aquests estableixin.
Article 13.

Informació en cas d’emergència nuclear o radiològica.

Tan aviat com es produeixi una emergència nuclear o radiològica, els directors dels
plans de nivell de resposta exterior, amb caràcter previ a la intervenció, han de
complementar la informació que indica l’article 11, tenint en compte les circumstàncies
específiques.
CAPÍTOL V
Informació a la Unió Europea i als seus estats membres, a tercers països i a altres
organitzacions internacionals
Article 14. Informació a la Unió Europea, i als seus estats membres, a tercers països
potencialment afectats i a altres organitzacions internacionals.
La Direcció General de Protecció Civil i Emergències i el Consell de Seguretat Nuclear
han de complir els compromisos adquirits en matèria d’informació, comunicació, ràpida
notificació i assistència amb la Unió Europea, els seus estats membres, tercers països i
altres organitzacions internacionals tan aviat com es donin les condicions per fer-ho i, en
tot cas, sempre que es produeixi una emergència nuclear o radiològica en territori nacional
que pugui tenir conseqüències en altres estats membres o tercers països.
Disposició addicional primera.

Programes d’informació preventiva.

1. Els plans de nivell de resposta exterior a emergències nuclears i radiològiques, de
conformitat amb l’article 10.3 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, han de contenir programes
d’informació i comunicació preventiva i d’alerta que permetin als ciutadans adoptar les
mesures oportunes per a la salvaguarda de persones i béns, facilitar en tot el que sigui
possible la ràpida actuació dels serveis d’intervenció, i restablir la normalitat ràpidament
després de qualsevol emergència nuclear o radiològica. La difusió d’aquests programes
n’ha de garantir la recepció per part dels col·lectius més vulnerables.
2. En el seu contingut s’han d’incorporar les mesures adequades d’accessibilitat per
a les persones amb discapacitat, en especial les encaminades a assegurar que reben
aquesta informació i que comprenen el contingut d’aquests plans.
Disposició addicional segona.

Col·laboració dels mitjans de comunicació.

Segons el que preveu l’article 7 bis.8 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, els mitjans de
comunicació estan obligats a col·laborar de manera gratuïta amb les autoritats en la difusió
de les informacions preventives i operatives davant els riscos i emergències de la manera
que aquelles els indiquin, i han de garantir que tota la informació facilitada sigui accessible
i comprensible amb l’ús de mitjans i canals adequats per a les persones amb discapacitat,
i en els termes que estableixin els corresponents plans d’emergència nuclear del nivell de
resposta exterior, i els plans especials de protecció civil davant el risc radiològic.
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Instruments de col·laboració.

El Ministeri de l’Interior, d’acord amb el que disposa l’article 11.2 de la Llei 17/2015, de
9 de juliol, pot subscriure instruments de col·laboració amb altres departaments ministerials,
amb altres administracions públiques, amb entitats públiques o privades i associacions
representatives de les persones amb discapacitat per a la realització de les activitats
d’informació prèvia a la població que probablement pugui resultar afectada per una
emergència nuclear o radiològica, que es poden finançar totalment o parcialment amb
càrrec al Fons de prevenció d’emergències.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda sense efecte l’Acord del Consell de Ministres d’1 d’octubre de 1999, relatiu a la
informació del públic sobre mesures de protecció sanitària aplicables i sobre el comportament
que s’ha de seguir en cas d’emergència radiològica, així com qualsevol norma del mateix
rang o inferior que contradigui el que disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.29a i 16a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de seguretat pública
i en matèria de bases i coordinació general de la sanitat, respectivament.
Disposició final segona.

Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol el contingut dels articles 70
i 71, així com l’annex XII, i de manera parcial els articles 17 i 99 de la Directiva 2013/59/
EURATOM del Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual s’estableixen normes de
seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l’exposició a les
radiacions ionitzants i es deroguen altres directives.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 23 de juny de 2020.
FELIPE R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,
CARMEN CALVO POYATO

ANNEX I
Informació prèvia per a la població que pugui resultar afectada per una emergència
nuclear o radiològica
1. Nocions bàsiques sobre la radioactivitat i els seus efectes en l’ésser humà i el medi
ambient.
2. Les diferents classes o categories d’emergència postulades i les seves
conseqüències per a la població i per al medi ambient.
3. Mesures d’emergència previstes per alertar, protegir i socórrer la població en cas
d’emergència nuclear o radiològica.
4. Informació adequada sobre el comportament que ha d’observar la població en cas
d’emergència nuclear o radiològica.
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ANNEX II
Informació que s’ha de subministrar a la població afectada si es produeix una
emergència nuclear o radiològica
1. En funció del pla de nivell de resposta exterior davant d’emergències establert
prèviament, la població efectivament afectada en cas d’emergència nuclear o radiològica
ha de rebre de manera ràpida i reiterada:
a) Informació sobre la situació d’emergència esdevinguda i, en la mesura del
possible, sobre les seves característiques (com ara el seu origen, la seva magnitud, la
seva evolució previsible).
b) Instruccions de protecció que, segons el cas de què es tracti, es poden:
i.
–
–
–
–
–

Referir, entre d’altres, als elements esmentats a continuació:
Restricció del consum de certs aliments i aigua que puguin estar contaminats.
Normes fonamentals d’higiene i descontaminació.
Recomanació de permanència en el domicili.
Distribució i ús de substàncies protectores.
Disposicions que s’hagin d’adoptar en cas d’evacuació.

ii. Acompanyar, si és necessari, d’advertències especials per a determinats grups de
població.
c) Consells de cooperació, en el marc de les institucions i requeriments formulats per
les autoritats competents.
2. Si la situació d’emergència és precedida per una fase de prealerta, la població que
es pugui veure afectada ha de rebre ja durant aquesta fase informació i consignes com ara:
a) Instruccions a la població afectada perquè estigui atenta als canals de comunicació
pertinents, com la ràdio, la televisió, pàgines web oficials, les xarxes socials de comptes
institucionals o d’altres d’un impacte similar.
b) Instruccions preparatòries destinades a les organitzacions que tinguin responsabilitats
col·lectives específiques.
c) Recomanacions als grups ocupacionals especialment afectats.
3. Aquesta informació i aquestes instruccions s’han de completar, en funció del temps
disponible, amb un recordatori de les nocions bàsiques sobre la radioactivitat i els seus
efectes en l’ésser humà i el medi ambient.

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

