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b) Les instal·lacions que utilitzin aparells generadors 
de raigs X que puguin funcionar amb una tensió de pic 
superior a dos-cents quilowatts.

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

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

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

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

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

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

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

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

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

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

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

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

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

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

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

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

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

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

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

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

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

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

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

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

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

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

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

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

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA

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

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

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

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

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

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

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

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

Article únic

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

«Article cinc-cents tres.

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

Primer. Que consti en la causa l’existència d’un fet 
que presenta els caràcters de delicte.
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Segon. Que tingui assenyalada pena superior a la 
d’arrest major, i 

Tercer. Que apareguin en la causa motius suficients 
per creure responsable criminalment de delicte la persona 
contra qui s’hagi de dictar l’ordre de detenció.»

«Article cinc-cents quatre.

No obstant el que disposa l’article anterior, encara que el 
delicte tingui assenyalada una pena superior a l’arrest major, 
quan l’inculpat no tingui antecedents penals o es pugui 
creure amb fonament que no tractarà de sostreure’s a l’acció 
de la justícia i quan, a més, el delicte no hagi produït alarma 
ni sigui dels que es cometen amb freqüència, el jutge o tri-
bunal pot acordar, amb fiança o sense fiança, la llibertat de 
l’inculpat amb expressió de les raons que ho justifiquin.

Concorrent les circumstàncies primera i tercera, encara 
que la pena no excedeixi l’arrest major, tenint en compte 
l’alarma que hagi pogut produir el fet, els antecedents i 
circumstàncies de l’inculpat o el temor fundat que no com-
paregui a la crida de l’autoritat judicial, es pot decretar la 
presó, amb expressió igualment de les raons en què es 
justifiqui.

En cap cas la presó provisional no pot excedir la meitat 
del temps que presumptivament pugui correspondre al 
delicte imputat.

A aquests efectes s’entén com a pena la que segons les 
possibles circumstàncies modificatives pugui correspon-
dre a l’inculpat. Si aquestes no existeixen a judici de 
l’autoritat judicial, es computa com a temps el que corres-
pon al grau mitjà».

«Article cinc-cents cinc.

Per portar a efecte l’ordre de detenció s’han d’expedir 
dos manaments: un comès a l’agutzil del jutjat o porter del 
tribunal o al funcionari de policia judicial que l’hagi 
d’executar, i un altre al director de l’establiment que ha de 
rebre el pres.

Els jutges poden acordar la presó atenuada quan per 
raó de malaltia de l’inculpat l’internament comporti un 
perill greu per a la seva salut.

En el manament s’ha de consignar a la lletra l’ordre de 
detenció, el nom, cognoms, naturalesa, edat, estat i domicili 
del processat, si hi consten; el delicte que dóna lloc al proce-
diment; si es procedeix d’ofici o a instància de part, i si la 
presó ha de ser amb comunicació o sense comunicació.

Els directors dels establiments no han de rebre cap 
persona en classe de pres sense que se’ls lliuri un mana-
ment de presó.»

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

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

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 8779 LLEI 17/1980, de 24 d’abril, per la qual 
s’estableix el règim retributiu específic dels 
funcionaris al servei del poder judicial i de 
la carrera fiscal. («BOE» 102, de 28-4-1980, 
i «BOE» 164, de 9-7-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

Article primer.
U. Els membres de les carreres judicial i fiscal i els 

funcionaris al servei de l’Administració de justícia són 
retribuïts econòmicament només pels conceptes i en la 
forma que s’estableixen en aquesta Llei.

Dos. El personal inclòs a l’apartat anterior ha 
d’observar i fer observar de la manera més estricta, en 
l’àmbit de les atribucions que té reconegudes i amb el 
màxim zel, les incompatibilitats previstes en les respecti-
ves normes orgàniques que li siguin d’aplicació.

Article segon.
Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei 

els funcionaris al servei de l’Administració de justícia aco-
llits al règim de remuneració exclusiva per aranzel o al 
mixt de sou i participació aranzelària, sens perjudici del 
que s’estableix a la disposició final segona.

Article tercer.
Les retribucions a què es refereix l’article primer són 

bàsiques i complementàries.

Article quart.
Les retribucions bàsiques, les quanties de les quals es 

fixen en els pressupostos generals de l’Estat, estan cons-
tituïdes pel sou, l’antiguitat i les pagues extraordinàries.

Article cinquè.
El sou es determina mitjançant l’aplicació a una base 

de vint-i-tres mil pessetes dels índexs multiplicadors que 
s’estableixen als articles següents.

Article sisè.
Els índexs multiplicadors que corresponen als jutges i 

magistrats integrants del poder judicial són els següents: 

President de sala del Tribunal Suprem ................ 4,75
Magistrats del Tribunal Suprem ........................... 4,50
Magistrats .............................................................. 4,00
Jutges de primera instància i instrucció .............. 3,50
Jutges de districte ................................................. 3,00

 Article setè.
Els índexs multiplicadors que corresponen als mem-

bres del Ministeri Fiscal són els següents: 

Fiscals generals ..................................................... 4,50
Fiscals ..................................................................... 4,00
Advocats fiscals ..................................................... 3,50
Fiscals de districte ................................................. 3,00

 Article vuitè.
Els índexs multiplicadors que corresponen al personal 

integrat en el Secretariat al servei de l’Administració de 
justícia i metges forenses són els següents: 

Secretari i vicesecretari del Govern del Tribunal 
Suprem, secretaris de sala i fiscalia d’aquest 
Alt Tribunal i secretari de Govern de l’Audiència 
Nacional .............................................................. 3,50

Secretaris de tribunals, de fiscalies d’audiències 
i de jutjats de primera instància i instrucció .... 3,00

Secretaris de jutjats de districte ........................... 2,50
Secretaris de jutjats de pau de més de 7.000 habi-

tants ..................................................................... 2,25
Metges forenses i funcionaris amb titulació 

superior de l’Institut Nacional de Toxicologia .. 2,50
Secretaris de l’Administració de justícia proce-

dents de Tànger i de la zona nord del Marroc, a 
extingir ................................................................. 3,00


