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Article tercer.

A l’article 132.1 del Codi penal, aprovat per la Llei
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, s’hi afegeix,
a continuació del text vigent, l’incís següent:

«En els delictes d’homicidi, avortament no con-
sentit, lesions, maltractaments, detencions i�egals,
tortures i altres delictes contra la integritat moral,
contra la llibertat sexual i contra la intimitat, quan
la víctima sigui menor d’edat, des del dia en què
arribi a la majoria d’edat. Si la víctima mor abans
de la majoria d’edat el termini de prescripció es
computa a partir de la data de la defunció.»

Article quart.

S’introdueix en el Codi penal, aprovat per la Llei orgà-
nica 10/1995, de 23 de novembre, un nou article 57
amb la redacció següent:

«Article 57.

Els jutges i tribunals, en els delictes d’homicidi,
lesions, avortament, contra la llibertat, tortures i
contra la integritat moral, la llibertat sexual, la inti-
mitat, l’honor, el patrimoni i l’ordre socioeconòmic,
d’acord amb la gravetat dels fets i amb el perill
que el delinqüent representi, poden acordar en les
sentències la prohibició que el reu s’aproximi a la
víctima o s’hi comuniqui amb ella o amb la seva
família, que torni al lloc en què va cometre el delicte,
o vagi al lloc en què resideix la víctima o la seva
família, si són diferents, dins el període de temps
que el jutge o el tribunal assenyalin, segons les
circumstàncies del cas, sense que pugui excedir
els cinc anys.»

Article cinquè.

S’introdueix en el Codi penal, aprovat per la Llei orgà-
nica 10/1995, de 23 de novembre, un nou apartat 1r
bis a l’article 83.1 amb la redacció següent:

«Article 83.1.

1r bis) Prohibició d’aproximar-se a la víctima o
comunicar-se amb ella o amb la seva família.»

Article sisè.

S’introdueix en el Codi penal, aprovat per la Llei orgà-
nica 10/1995, de 23 de novembre, un nou apartat g)
a l’article 105.1 amb la redacció següent:

«Article 105.1.

g) Prohibició d’aproximar-se a la víctima o de
comunicar-se amb ella o amb la seva família.»

Article setè.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 617 del Codi penal,
aprovat per la Llei orgànica 10/ 1995, de 23 de novem-
bre, la redacció del qual passa a ser la següent:

«Article 617.

2. Qui colpegi o maltracti d’obra una altra per-
sona sense causar-li cap lesió ha de ser castigat
amb la pena d’arrest d’un a tres caps de setmana
o multa de deu a trenta dies.

Quan els ofesos siguin el cònjuge o la persona
a qui estigui lligat de manera estable per una relació
d’afectivitat anàloga, o els fills propis, o del cònjuge
o la persona amb qui conviu, pupils o ascendents,

sempre que hi convisquin, la pena és l’arrest de
tres a sis caps de setmana o multa d’un a dos
mesos. Així mateix, els jutges o tribunals poden
acordar en les sentències, a petició de la víctima,
la prohibició que el reu s’aproximi a l’ofès o es
comuniqui amb ell o amb la seva família, com tam-
bé la prohibició que el reu torni al lloc en què es
va cometre la falta o vagi al lloc on resideix la víc-
tima o la seva família si són diferents per un temps
de tres mesos a un any.»

Disposició final única.

1. Es modifica l’apartat 2, punt a), de l’article 23
de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judi-
cial, amb la redacció següent:

«Que el fet sigui punible en el lloc d’execució,
tret que, en virtut d’un tractat internacional o d’un
acte normatiu d’una organització internacional de
la qual Espanya formi part, no calgui aquest requisit.»

2. Es modifica l’apartat 4, punt e), de l’article 23
de la Llei orgànica del poder judicial esmentada, que
té la redacció següent:

«Els delictes relatius a la prostitució i els de
corrupció de menors o incapaços.»

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

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 30 d’abril de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10035 LLEI 14/1999, de 4 de maig, de taxes i preus
públics per serveis prestats pel Consell de
Seguretat Nuclear. («BOE» 107, de 5-5-1999.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mitjançant la Llei 15/1980, de 22 d’abril, es crea
el Consell de Seguretat Nuclear com a ens de dret públic,
independent de l’Administració Central de l’Estat, amb
personalitat jurídica i patrimoni propi i independent dels
de l’Estat, i com a únic organisme competent en matèria
de seguretat nuclear i protecció radiològica.

La font de finançament principal del Consell de
Seguretat Nuclear és la recaptació que obté per la taxa
que gira com a contraprestació dels serveis que presta
en el compliment de les funcions de garant de la segu-
retat nuclear i la protecció radiològica (article 9 de la
Llei 15/1980).

El règim jurídic de la taxa, el regula fonamentalment
l’article 10 de la Llei 15/1980, precepte que es desplega
mitjançant el Reial decret 3229/1982, de 12 de novem-
bre, que es pretén derogar amb aquesta Llei, ja que
no afegeix res a la regulació legal.
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L’experiència en la gestió de la taxa ha fet, d’una
banda, que s’hagin estat decantant una sèrie de pro-
blemes d’adaptació de la norma a la realitat, sens per-
judici de les revisions puntuals que s’han fet en els tipus
i les quantitats que s’apliquen als diversos fets impo-
sables, i que no han demostrat una adequació suficient
a les necessitats que exigeix la realitat.

L’aparició tant de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
taxes i preus públics, com també de la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del sector elèctric, fan necessària
la introducció de nous criteris, tant per a la quantificació
de l’import de cada taxa, que s’han de redimensionar
d’acord amb els costos reals, com en relació amb la
modificació necessària de la base imposable de la taxa
per a la inspecció i el control del funcionament de les
centrals nuclears.

Així mateix, la publicació del Reglament de protecció
sanitària contra les radiacions ionitzants introdueix una
sèrie d’obligacions per al Consell de Seguretat Nuclear
en l’àmbit de la protecció radiològica, que obliga a esta-
blir els nous fets imposables corresponents.

D’altra banda, el Consell de Seguretat Nuclear ha exer-
cit una sèrie de funcions que, de vegades, no estaven
previstes de manera específica en la Llei de creació de
l’organisme, ni per tant estaven configurades en forma
de fets imposables. Per això, amb aquesta proposta es
pretén elaborar un nou catàleg de funcions que descrigui
amb més exactitud la tasca actual del Consell de Segu-
retat Nuclear i, alhora, regular tributàriament la prestació
de tots els serveis que es duen a terme.

En concret, s’actualitzen algunes taxes, s’amplia el
ventall de fets imposables existents per tal que s’ajustin
més a la realitat i es millora la redacció d’alguns supòsits
d’acord amb l’experiència obtinguda, tenint presents en
tot cas els criteris d’equivalència i capacitat econòmica
del subjecte passiu, que estableix la Llei de taxes i preus
públics.

S’estableix una descripció detallada a efectes tribu-
taris de les operacions de desmantellament per a la clau-
sura d’insta�acions nuclears, la previsió de les quals era
deficient en la regulació anterior; es preveu la realització
d’estudis i informes relacionats amb la gestió de residus
radioactius d’alta activitat, en relació amb les futures
insta�acions d’emmagatzemament definitiu; i s’incorpo-
ren, com a preu públic, una sèrie de serveis que el Consell
de Seguretat Nuclear du a terme a instància dels par-
ticulars, a la prestació dels quals no està obligat espe-
cíficament pel seu estatut jurídic.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Llei té com a objecte la regulació de
les taxes i els preus públics per la prestació de serveis
i la realització d’activitats del Consell de Seguretat
Nuclear.

2. Les taxes i els preus públics que pot exigir el
Consell de Seguretat Nuclear són aplicables en tot el
territori espanyol.

Article 2. Fonts normatives.

Les taxes i els preus públics per la prestació de serveis
i la realització d’activitats del Consell de Seguretat
Nuclear es regeixen pel que estableixen aquesta Llei i,
si no, la Llei de taxes i preus públics, la Llei general
tributària i altres disposicions complementàries.

Article 3. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de les taxes les persones
físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix
l’article 33 de la Llei general tributària, titulars de les
insta�acions o les activitats sobre les quals es portin
a terme els serveis d’inspecció o control que descriu
el títol II d’aquesta Llei o que so�icitin qualsevol de les
autoritzacions, els permisos, les llicències o les exemp-
cions que preveu el mateix títol.

2. Si s’escau, la regulació específica de cada taxa
i preu públic determina el caràcter de subjectes passius
d’altres persones o entitats.

Article 4. Gestió i liquidació de la taxa.

1. En els supòsits de liquidació administrativa de
les taxes, el Consell de Seguretat Nuclear ha de fer la
liquidació en el model oficial i, si s’escau, mitjançant
un rebut, i ho ha de notificar al subjecte passiu.

El Consell de Seguretat Nuclear pot requerir als sub-
jectes passius les informacions i la documentació que
requereixi per fer les liquidacions oportunes. En cas que
no s’atenguin els requeriments, el subjecte passiu incorre
en infracció tributària simple, d’acord amb els articles 77
i següents de la Llei general tributària, i el Consell de
Seguretat Nuclear ha d’obrir un expedient sancionador,
la tramitació i la resolució del qual s’han d’ajustar a les
normes tributàries en vigor.

2. En els supòsits en què estigui establerta l’auto-
l i qu idac ió pe l sub jec te pass iu , l es dec la ra -
cions-liquidacions s’han de presentar davant el Consell
esmentat, el qual pot rectificar els errors de fet i efectuar,
si s’escau, la liquidació de rectificació que sigui procedent.

Article 5. Terminis i mitjans de pagament de les taxes
i els preus públics.

1. L’ingrés de les liquidacions efectuades pel Consell
de Seguretat Nuclear s’ha de fer en els terminis que
assenyala el número dos de l’article 20 del Reglament
general de recaptació.

2. L’ingrés s’ha de fer directament en el compte
restringit del Consell de Seguretat Nuclear habilitat a
aquest efecte, per mitjà de qualsevol de les oficines de
l’entitat bancària on estigui obert.

3. Els models d’ingressos mitjançant rebut, la liqui-
dació i l’autoliquidació s’han de presentar a l’entitat ban-
cària perquè siguin diligenciats, i l’interessat se n’ha de
reservar un exemplar com a carta de pagament.

Article 6. Inspecció de les taxes.

La inspecció de les taxes s’encomana als òrgans com-
petents de l’Administració de l’Estat.

Article 7. Reclamacions economicoadministratives.

Els actes de gestió de les taxes i dels preus públics
són recurribles en la via economicoadministrativa i, si
s’escau, en la contenciosa administrativa.

Article 8. Afectació.

El rendiment íntegre de les taxes i dels preus públics
queda afectat, amb caràcter específic, a la cobertura
de les despeses produïdes per la prestació dels serveis
i la realització d’activitats del Consell de Seguretat
Nuclear.
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TÍTOL II

Taxes

Article 9. Taxa per estudis, informes i inspeccions per
a les autoritzacions necessàries per a l’entrada en
funcionament d’insta�acions nuclears.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes o les inspeccions que, d’acord amb
la normativa vigent, condicionin la concessió d’autorit-
zacions necessàries per a l’entrada en funcionament de
les insta�acions nuclears.

2. Base imposable.—És l’import total i efectiu de la
inversió que s’ha de fer segons el pressupost, llevat dels
costos derivats dels interessos financers.

3. Meritació.—La taxa es merita en el moment de
presentar qualsevol de les so�icituds que preveu aquest
article.

4. Tipus impositiu.—Les operacions esmentades en
el paràgraf anterior queden gravades amb el tipus impo-
sitiu del 0,20 per 100 de la base imposable.

5. Liquidacions.—Les liquidacions, les ha de fer el
subjecte passiu.

Els so�icitants de les autoritzacions han de fer les
liquidacions provisionals a compte, d’acord amb els per-
centatges següents de la base imposable:

El 20 per 100 en so�icitar l’autorització prèvia o
d’emplaçament.

El 40 per 100 en so�icitar l’autorització de construcció.
El 40 per 100 en so�icitar l’autorització d’explotació.

El so�icitant ha de fer la liquidació definitiva, atenent
l’import total i efectiu de la inversió efectuada, imme-
diatament després de la concessió de l’autorització d’ex-
plotació.

En cas que l’autorització so�icitada no es concedeixi,
les liquidacions provisionals adquireixen el caràcter de
definitives.

6. Exempcions i bonificacions.—Quan es tracti de
centrals nuclears, si s’insta�en dues unitats o més en
el mateix emplaçament i amb un projecte idèntic a la
primera, per a la segona i les restants la taxa es redueix
a una cinquena part de la quantitat esmentada en el
cas de la so�icitud d’autorització prèvia o d’emplaçament
i a un terç en el que correspon abonar en l’autorització
de construcció i la d’explotació.

Per a altres insta�acions nuclears, en el cas d’am-
pliacions successives o de modificacions del projecte
original es tributa el 50 per 100 de la quota corresponent.

Article 10. Taxa per inspecció i control de funciona-
ment de les insta�acions nuclears.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
són els serveis d’inspecció i control necessaris, a judici
del Consell de Seguretat Nuclear, per garantir al màxim
l’explotació i el funcionament adequats, així com la segu-
retat de les insta�acions nuclears.

L’import d’aquesta taxa inclou els serveis prestats pel
Consell de Seguretat Nuclear d’avaluació i inspecció i
control relacionats amb les autoritzacions de modificació
durant l’operació de les insta�acions.

2. Classificació de les insta�acions nuclears a efec-
tes de la base imposable.

A) Centrals nuclears.

A.1 Quota.—D’acord amb la potència autoritzada de
les centrals nuclears i en consideració a l’agrupament
de tasques en la prestació que implica l’existència de

dues unitats en un mateix emplaçament, s’estableixen
les quotes següents:

A.1.1 Centrals nuclears d’una potència bruta inferior
a 250 megavats elèctrics: 101.000.000 de pessetes
cada any.

A.1.2 Centrals nuclears d’una potència bruta d’entre
250 i 500 megavats elèctrics: 250.000.000 de pessetes
cada any.

A.1.3 Centrals nuclears d’una potència bruta supe-
rior a 500 megavats elèctrics amb un únic reactor:
563.000.000 de pessetes cada any.

A.1.4 Centrals nuclears d’una potència bruta supe-
rior a 500 megavats elèctrics, amb dos reactors o més
en un mateix emplaçament: 460.000.000 de pessetes
per reactor cada any.

A.2 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
mensualment per dotzenes parts i el subjecte passiu l’ha
d’autoliquidar durant el mes següent a cada mes vençut.

B) Fàbriques de producció o de tractament de subs-
tàncies nuclears.

Aquesta taxa d’inspecció i control cobreix, si s’escau,
tant el funcionament de la insta�ació, com la mateixa
fabricació o tractament de les substàncies.

B.1 Quota.—Per a les fàbriques de producció o trac-
tament de substàncies nuclears, es fixa una quota anual
de 150.000 pessetes per tona autoritzada.

B.2 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
mensualment per dotzenes parts i el subjecte passiu l’ha
d’autoliquidar durant el mes següent a cada mes vençut.

C) Insta�acions d’emmagatzemament de residus
radioactius que no estan incloses en l’autorització d’una
altra insta�ació nuclear.

C.1 Quota.—Depenent de l’activitat dels residus
emmagatzemats i, en conseqüència, del major o menor
cost de la prestació del servei de control i seguiment,
s’estableixen les quotes següents:

Per a emmagatzemaments de residus de mitjà o baix
nivell d’activitat, 2.500 pessetes per metre cúbic de capa-
citat d’emmagatzemament autoritzada.

Per a emmagatzemaments de residus d’alta activitat:
25.000 pessetes per cada tona de metall pesant l’em-
magatzemament del qual s’autoritza.

C.2 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
anualment i es liquida mensualment per dotzenes parts,
i el subjecte passiu l’ha d’autoliquidar durant el mes
següent a cada mes vençut.

D) Altres insta�acions nuclears.
S’entenen incloses en aquest apartat les insta�acions

nuclears que no tinguin finalitats lucratives i les des-
tinades a la investigació.

D.1 Quota.—Aquests serveis queden gravats amb
una quota anual fixa de 2.000.000 de pessetes.

D.2 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
el 31 de desembre de cada any i el subjecte passiu
l’ha d’autoliquidar durant el primer quadrimestre següent
a aquesta data.

3. El primer i l’últim any, respectivament, de l’en-
trada i el final de la vida operativa d’una insta�ació
nuclear, la quota es pondera d’acord amb el nombre
de mesos transcorreguts entre la data de concessió de
l’autorització d’explotació o declaració de final de la vida
útil, inclosa aquesta, i el final de l’any.

4. Quan en una insta�ació nuclear hi hagi una o
més insta�acions radioactives diferenciades, s’aplica a
cadascuna la taxa corresponent a la inspecció i al control
d’insta�acions radioactives.
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Article 11. Taxa per estudis, informes o inspeccions
necessaris per obtenir les autoritzacions per al des-
mantellament de les insta�acions nuclears.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes o les inspeccions exigibles per obte-
nir les autoritzacions necessàries per al desmantellament
de les insta�acions nuclears.

2. Base imposable.—La base imposable està cons-
tituïda pel cost total de les operacions de desmante-
llament per a les quals es demana l’autorització, llevat
dels costos que deriven dels interessos financers.

En cas que el desmantellament s’efectuï en diverses
fases, aprovades individualment i separades en el temps,
els estudis, els informes i les inspeccions efectuats per
avaluar les activitats que s’han de portar a terme en
cada fase són gravats d’acord amb l’import del pres-
supost per a aquestes operacions.

3. Tipus impositiu.—Aquests serveis queden gravats
amb el tipus impositiu del 2 per 100 de la base imposable.

4. Meritació i liquidació.—La meritació es produeix
en el moment de presentar la so�icitud d’autorització de
desmantellament i el subjecte passiu l’ha d’autoliquidar.

La liquidació definitiva, atenent l’import total i efectiu
de la inversió efectuada, l’ha de fer el so�icitant en els
tres mesos següents a l’acabament de les operacions
de desmantellament autoritzades.

En cas que l’autorització so�icitada no sigui conce-
dida, les liquidacions provisionals adquireixen el caràcter
de definitives.

Quan la taxa resultant sigui superior als 100.000.000
de pessetes, la liquidació es pot fraccionar en dotzenes
parts, que es liquiden mensualment.

Article 12. Taxa per inspecció i control del desman-
tellament de les insta�acions nuclears.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
serveis d’inspecció i control necessaris durant les ope-
racions de desmantellament de les insta�acions
nuclears.

Als efectes del cobrament de la taxa, s’entén que
la insta�ació ha entrat en període de desmantellament
a partir del moment en què el Ministeri d’Indústria i Ener-
gia declara el final de la vida operativa.

2. Base imposable i tipus impositiu.—D’acord amb
el major o menor cost de la prestació dels serveis d’ins-
pecció, control i seguiment, aquests queden gravats amb
una quota fixa anual calculada d’acord amb els criteris
següents:

a) Mentre hi hagi combustible nuclear fresc o irra-
diat en la insta�ació: el 80 per 100 de la taxa que esta-
bleix aquesta Llei pels serveis d’inspecció i control de
funcionament.

b) Una vegada retirat el combustible nuclear: el 15
per 100 de la taxa que estableix aquesta Llei pels serveis
d’inspecció i control de funcionament. Aquesta quota
es redueix a l’1,5 per 100 durant els períodes d’inactivitat
que s’estableixin en les autoritzacions, en cas que el
desmantellament es faci en diverses fases.

c) Les insta�acions nuclears d’investigació queden
gravades amb una quota fixa anual de 2.000.000 de
pessetes.

3. Meritació i liquidació. Aquesta taxa es merita
el 31 de desembre i el subjecte passiu l’ha d’autoliquidar
durant el primer quadrimestre següent a aquesta data.

Quan la taxa resultant sigui superior als 100.000.000
de pessetes, la liquidació es pot fraccionar en dotzenes
parts, que s’han de liquidar mensualment.

La taxa del primer any i de l’últim ha de ser pro-
porcional, en cada cas, al nombre de mesos en què el
Consell de Seguretat Nuclear hagi prestat els serveis
corresponents.

Article 13. Taxa per realitzar estudis i informes neces-
saris per al seguiment de les activitats relacionades
amb la gestió a llarg termini dels residus radioactius
d’alta activitat.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes i el desenvolupament de metodo-
logies específiques necessàries per avaluar els plans, els
projectes, els estudis i els dissenys conceptuals en relació
amb les activitats exercides en compliment dels plans
generals de residus radioactius vigents en cada moment,
tant pel que fa a l’emmagatzemament transitori com
al definitiu d’aquests residus.

2. Base imposable.—La base imposable d’aquesta
taxa és l’import de les inversions efectuades per al
desenvolupament dels respectius plans i els projectes
d’emmagatzemament temporal o definitiu, per les enti-
tats autoritzades pel Ministeri d’Indústria i Energia per
gestionar a llarg termini els residus radioactius d’alta
activitat.

3. Tipus impositiu.—Aquests serveis queden gravats
amb el tipus impositiu del 3 per 100 de la base imposable.

4. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
el 31 de desembre de cada any i el subjecte passiu
l’ha d’autoliquidar a compte mensualment per dotzenes
parts, sobre la base de la inversió efectuada l’any pre-
cedent.

Durant el primer quadrimestre de cada any el subjecte
passiu ha de fer la liquidació definitiva de l’any precedent,
sobre la base de la inversió feta efectivament.

Article 14. Taxa pels estudis, els informes o les ins-
peccions necessaris per a la concessió d’autoritza-
cions d’explotació i per al desmantellament i la clau-
sura de les mines d’urani.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes i les inspeccions que condicionen
la concessió d’autoritzacions d’explotació i de desman-
tellament i clausura de les mines d’urani.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota fixa d’1.000.000 de pessetes.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
el moment de presentar qualsevol de les so�icituds que
preveu aquest article i la liquida el Consell de Seguretat
Nuclear.

Article 15. Taxa per estudis, informes o inspeccions
necessaris per a la concessió d’autoritzacions per al
funcionament de les insta�acions radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització dels estudis, els informes o les inspec-
cions que condicionin la concessió d’autoritzacions per
al funcionament de les insta�acions radioactives o la
seva modificació.

2. Classificació de les insta�acions radioactives a
efectes de la base imposable.
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A) Insta�acions radioactives del cicle del combus-
tible nuclear:

A.1 Base imposable.—Està constituïda per l’import
total i efectiu de la inversió que cal realitzar segons pres-
supost llevat dels costos que deriven dels interessos
financers.

A.2 Tipus impositiu.—Aquests serveis queden gra-
vats amb el tipus impositiu de l’1 per 100 de la base
imposable.

A.3 Meritació.—Aquesta taxa es merita en el
moment de presentar qualsevol de les so�icituds que
preveu aquest article.

A.4 Liquidacions.—Les liquidacions, les ha de fer el
subjecte passiu. Els so�icitants de les autoritzacions han
de fer les liquidacions provisionals a compte, d’acord
amb els percentatges següents de la base imposable:

El 20 per 100 en so�icitar l’autorització prèvia o
d’emplaçament.

El 40 per 100 en so�icitar l’autorització de construcció.
El 40 per 100 en so�icitar l’autorització d’explotació.

La liquidació definitiva, atenent l’import total i efectiu
de la inversió efectuada, l’ha de fer el so�icitant imme-
diatament després de la concessió de l’autorització d’ex-
plotació.

En cas que l’autorització so�icitada no es concedeixi,
les liquidacions provisionals adquireixen el caràcter de
definitives.

B) Insta�acions radioactives amb finalitats científi-
ques, mèdiques, agrícoles, comercials o industrials.

B.1 Base imposable.—Està constituïda pel valor total
i efectiu de la insta�ació radioactiva o de la seva modi-
ficació, i es consideren inclosos en aquest valor tots els
components que per la seva naturalesa siguin afectes
al funcionament de la insta�ació.

En el cas de transmissions oneroses, s’ha de declarar
el valor de l’alienació. En el cas de transmissions lucra-
tives o d’arrendament de la insta�ació, el valor que s’ha
de declarar és el de mercat.

B.2 Tipus impositiu.—Aquests serveis queden gra-
vats amb el tipus impositiu més gran d’entre els dos
següents:

El 2 per 100 de la base imposable.
Els valors següents:

Primera categoria: 6.000.000 de pessetes.

Segona categoria: 300.000 pessetes.
Tercera categoria: 200.000 pessetes.

B.3 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
en el moment de presentar la so�icitud, juntament amb
la qual el subjecte passiu ha de declarar els valors que
constitueixen la base imposable per a la seva liquidació
pel Consell de Seguretat Nuclear.

3. Exempcions i bonificacions.

3.1 En el cas d’ampliacions successives o de modi-
ficacions del projecte original, es tributa el 50 per 100
de la quota corresponent.

3.2 Les modificacions que no alterin el contingut
de les condicions de seguretat de l’autorització, sinó que
es refereixin a aspectes merament formals i que no
requereixin un nou estudi de seguretat estan gravades
amb una quota única de 25.000 pessetes, en retribució
dels serveis de verificació, que es merita en el moment
de presentar la so�icitud.

Article 16. Taxa per inspecció i control de funciona-
ment de les insta�acions radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
són els serveis d’inspecció i control necessaris per garan-
tir al màxim l’explotació i el funcionament adequats, així
com la seguretat de les insta�acions radioactives.

Per serveis d’inspecció i control s’entenen els efec-
tuats alternativament, o bé per la visita girada a la ins-
ta�ació, o bé mitjançant la realització d’activitats de
seguiment, anàlisi i avaluació en relació amb la docu-
mentació que el subjecte passiu ha presentat.

2. Classificació de les insta�acions radioactives a
efectes de la base imposable.

A) Insta�acions radioactives del cicle del combus-
tible nuclear:

A.1 Quota.—Aquests serveis queden gravats amb
una quota de 17.000 pessetes per tona de producció
autoritzada.

A.2 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
anualment i la liquida el Consell de Seguretat Nuclear,
mitjançant un rebut, que s’ha d’ingressar durant el primer
quadrimestre de l’any natural següent a la data de ven-
ciment del termini.

B) Insta�acions radioactives amb finalitats científi-
ques, mèdiques, agrícoles, comercials o industrials.

B.1 Quota.—Aquests serveis queden gravats amb la
quota següent:

Primera categoria: 750.000 pessetes.
Segona categoria: 300.000 pessetes.
Tercera categoria, excepte radiodiagnòstic: 200.000

pessetes.
Insta�acions de radiodiagnòstic: 35.000 pessetes.

B.2 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa, excepte
per a les insta�acions de radiodiagnòstic, es merita el 31
de desembre de cada any i la liquida el Consell de Segu-
retat Nuclear, que ha de girar el rebut corresponent,
el qual ha de ser ingressat dins els quatre primers mesos
de l’any natural següent a la data de la meritació.

La taxa pels serveis d’inspecció i control d’insta�a-
cions de radiodiagnòstic es merita en el moment d’i-
niciar-se l’actuació corresponent i el Consell de Seguretat
Nuclear l’ha de liquidar. En cap cas aquestes insta�acions
no han de ser objecte de més d’una taxa d’inspecció
i control a l’any si són motivades per denúncies reiterades
i les actes d’inspecció són conformes en matèria de segu-
retat nuclear i protecció radiològica.

3. Exempcions i bonificacions.—El primer any de fun-
cionament d’una insta�ació, si l’explotació ha començat
posteriorment al dia 30 de juny, aquell any només s’ha
d’abonar el 50 per 100 de la quota.

Article 17. Taxa per estudis, informes o inspeccions prè-
vies a la concessió d’autoritzacions preceptives de des-
mantellament o clausura d’insta�acions radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes o les inspeccions previs a la con-
cessió d’autoritzacions preceptives per al desmantella-
ment o la clausura de les insta�acions radioactives.

2. Classificació de les insta�acions radioactives a
efectes de la base imposable.

A) Insta�acions radioactives del cicle del combus-
tible nuclear:

A.1 Quota.—Aquests serveis queden gravats amb
una quota de 8.000 pessetes per tona d’urani produïda
durant tota la fase operativa.
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A.2 Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
en presentar la so�icitud corresponent i la liquida el Con-
sell de Seguretat Nuclear.

B) Insta�acions radioactives amb finalitats científi-
ques, mèdiques, agrícoles, comercials o industrials.

B.1 Quota.—Aquests serveis queden gravats amb la
quota següent:

Primera categoria: 3.000.000 de pessetes.
Segona categoria: 100.000 pessetes.
Tercera categoria excepte radiodiagnòstic: 75.000

pessetes.
Insta�acions de radiodiagnòstic: exemptes.

B.2 Meritació i liquidació.—Aquestes taxes es meri-
ten en presentar la so�icitud corresponent i les liquida
el Consell de Seguretat Nuclear.

Article 18. Taxa per inspecció i control del desman-
tellament d’insta�acions radioactives del cicle del
combustible.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
serveis d’inspecció i control que calgui fer durant les
operacions de desmantellament de les insta�acions
radioactives del cicle del combustible i del període de
vigilància radiològica posterior a aquestes operacions.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota anual fixa de 10.000.000 de pessetes durant les
operacions de desmantellament.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
el 31 de desembre i la liquida el Consell de Seguretat
Nuclear.

4. Exempcions i bonificacions.—Aquesta quota es
redueix a 2.000.000 de pessetes anuals durant el perío-
de de vigilància radiològica.

La taxa del primer i últim any ha de ser, en cada
cas, proporcional al nombre de mesos en què el Consell
de Seguretat Nuclear hagi prestat els serveis correspo-
nents.

Article 19. Taxa per proves, estudis, informes i ava-
luacions que hagi de dur a terme el Consell per a
la concessió i la renovació de llicències, títols i acre-
ditacions per al personal de les insta�acions nuclears
o radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, de
les proves, els estudis, els informes i les avaluacions
necessaris per a la concessió i renovació de llicències,
títols i acreditacions per al personal de les insta�acions
nuclears o radioactives.

2. Quota.—Les activitats que assenyala aquest punt
queden gravades amb les quotes fixes següents:

Concessió

de diplomes

de cap del Servei

de Protecció

Radiològica

—

Pessetes

Tipus d’insta�ació

Concessió

de llicències

de supervisor,

operador

i acreditacions

—

Pessetes

Renovació

de llicències

de supervisor

i operador

—

Pessetes

Nuclears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 100.000 500.000
Radioactives de primera categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 50.000 250.000

Radioactives de segona i tercera categoria:

Operadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 15.000 100.000
Supervisors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 — —

Acreditacions per operar o dirigir inst. de radiodiagnòstic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 — 50.000

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
el moment de presentar la so�icitud, i l’ha d’autoliquidar
el subjecte passiu en aquest moment, per a la qual cosa
s’ha de so�icitar prèviament el model corresponent al
Consell de Seguretat Nuclear.

Article 20. Taxa per estudis i avaluacions necessaris
per a l’homologació de programes acadèmics i cursos
de formació i perfeccionament per al personal de les
insta�acions radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis i les avaluacions necessaris per a l’homologació
de programes acadèmics i cursos de formació i perfec-
cionament conduents a l’obtenció de llicències d’ope-
ració d’insta�acions radioactives o per a l’acreditació del
personal de les insta�acions de radiodiagnòstic o les
seves modificacions.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota fixa de 300.000 pessetes. Les modificacions dels

cursos homologats són gravades amb una quota fixa
de 100.000 pessetes.

3. Meritació i liquidació.—La meritació i l’ingrés de
la taxa es produeix en el moment de presentar la so�i-
citud d’homologació o modificació i la liquida el Consell
de Seguretat Nuclear.

Article 21. Taxa per inspecció i control de la impartició
dels cursos homologats i de les proves de suficiència
que s’hi preveuen.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
serveis d’inspecció i control que calgui efectuar en la
impartició dels cursos homologats i en les proves de
suficiència que s’hi preveuen.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota fixa de 75.000 pessetes.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
presentar al Consell de Seguretat Nuclear les actes d’exa-
men per a la seva validació i l’ha de liquidar l’organisme
esmentat.
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Article 22. Taxa per informes, estudis o inspeccions
que condicionin les autoritzacions per al transport
de substàncies nuclears o matèries radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
informes, els estudis o les inspeccions que condicionin
les autoritzacions per al transport de substàncies
nuclears o matèries radioactives o la seva modificació
o la pròrroga.

2. Quota.—Aquests informes o estudis queden gra-
vats amb la quota fixa de 500.000 pessetes per cada
autorització.

3. Meritació i liquidació.—La meritació i l’ingrés de
la taxa es produeixen en el moment de so�icitar l’au-
torització de transport, modificació o pròrroga, i la liquida
el Consell de Seguretat Nuclear.

4. Exempcions i bonificacions.—Els informes o els
estudis necessaris per modificar o prorrogar autoritza-
cions vigents queden gravats amb el 50 per 100 de
la quota corresponent.

Article 23. Taxa per inspecció i control dels transports
de substàncies nuclears o matèries radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
serveis d’inspecció i control que calgui fer en els trans-
ports de substàncies nuclears o matèries radioactives.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats per cada
actuació amb la quota fixa següent:

Transports de combustible nuclear, materials fissio-
nables i residus procedents de centrals nuclears:
200.000 pessetes.

Transports de fonts radioactives: 75.000 pessetes.

Queden exempts de pagar aquesta taxa els transports
de residus radioactius originats en insta�acions radioac-
tives de segona i tercera categoria.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
el moment d’iniciar-se l’actuació corresponent i la liquida
el Consell de Seguretat Nuclear.

4. Exempcions i bonificacions.—En cap cas, un
mateix transport no pot ser objecte de més d’una taxa
per serveis d’inspecció i control, sens perjudici que pugui
ser inspeccionat tantes vegades com calgui per raons
de seguretat.

Article 24. Taxa per estudis, informes o inspeccions
per a la concessió d’autoritzacions de fabricació o
exempció d’equips que incorporin fonts radioactives
o siguin generadors de radiacions ionitzants i per a
l’aprovació o la convalidació de paquets destinats al
transport o l’emmagatzemament de substàncies
radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes o les inspeccions que legalment
siguin exigibles per a la concessió d’autoritzacions de
fabricació o exempció d’equips que incorporin fonts
radioactives o siguin generadors de radiacions ionitzants
i per a l’aprovació o la convalidació de paquets destinats
al transport o l’emmagatzemament de substàncies
radioactives o la seva modificació o la pròrroga.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota fixa de 750.000 pessetes per a l’exempció i de
500.000 pessetes per a la resta de les autoritzacions
que descriu aquest article.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
el moment de fer la so�icitud i la liquida el Consell de
Seguretat Nuclear.

4. Exempcions i bonificacions.—Els informes o els
estudis necessaris per modificar o prorrogar autoritza-
cions vigents queden gravats amb el 50 per 100 de
la quota corresponent.

Article 25. Taxa per estudis, informes o inspeccions
per a la concessió d’autoritzacions de desclassifica-
ció de materials de baix contingut de substàncies
radioactives.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes o les inspeccions que siguin exi-
gibles legalment per a la concessió d’autoritzacions de
desclassificació de materials de baix contingut de subs-
tàncies radioactives.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota fixa de 25.000 pessetes per metre cúbic de mate-
rial la desclassificació de la qual se so�icita.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
el moment de fer la so�icitud i la liquida el Consell de
Seguretat Nuclear.

Article 26. Taxa per inspecció i control per garantir
la fabricació adequada dels equips que incorporin
fonts radioactives o siguin productors de radiacions
ionitzants o en relació amb els equips exempts.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
serveis d’inspecció i control necessaris per garantir la
fabricació adequada dels equips que incorporin fonts
radioactives o siguin productors de radiacions ionitzants
o en relació amb els equips exempts.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota fixa, per cada actuació, de 75.000 pessetes.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
el moment de fer l’actuació corresponent i la liquida
el Consell de Seguretat Nuclear.

Article 27. Taxa per estudis, informes o inspeccions
per a la concessió de l’autorització de les empreses
que actuïn en l’àmbit de la protecció radiològica.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels
estudis, els informes o les inspeccions que calguin per
a la concessió de l’autorització de les empreses de venda
i assistència tècnica dels equips de radiodiagnòstic i
altres equips destinats a insta�acions radioactives; els
serveis o les unitats tècniques de protecció radiològica;
les entitats, les institucions o els serveis que efectuen
la dosimetria individual; els serveis mèdics especialitzats
per a la vigilància mèdica dels treballadors exposats pro-
fessionalment i els centres d’assistència per a l’atenció
mèdica als irradiats o contaminats i les modificacions
d’aquestes autoritzacions.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb la
quota fixa següent:

Serveis de protecció radiològica i unitats tècniques
de protecció radiològica: 300.000 pessetes.

Empreses o entitats de venda o assistència tècnica:
200.000 pessetes.

Serveis de dosimetria de personal o serveis mèdics
especialitzats: 200.000 pessetes.

Centres d’assistència per a l’atenció mèdica als irra-
diats o contaminats: 200.000 pessetes.
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3. Meritació i liquidació. Aquesta taxa es merita en
el moment de so�icitar l’autorització i la liquida el Consell
de Seguretat Nuclear.

4. Exempcions i bonificacions.—Les modificacions
de les autoritzacions per a aquestes entitats es graven
amb una quota fixa del 50 per 100 de la taxa corres-
ponent a la primera autorització.

Article 28. Taxa per inspecció i control per garantir
el funcionament adequat de les empreses que actuen
en l’àmbit de la protecció radiològica.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
són els serveis d’inspecció i control per garantir el fun-
cionament adequat de les empreses de venda i assis-
tència tècnica dels equips de radiodiagnòstic i altres
equips destinats a insta�acions radioactives; els serveis
o les unitats tècniques de protecció radiològica; les enti-
tats, les institucions o els serveis que efectuen la dosi-
metria individual; els serveis mèdics especialitzats per
a la vigilància mèdica dels treballadors exposats pro-
fessionalment i els centres d’assistència per a l’atenció
mèdica als irradiats o contaminats.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb les
quotes i les quantitats següents:

Empreses de venda i assistència tècnica: 150.000
pessetes.

Serveis o unitats tècniques de protecció radiològica:
250.000 pessetes.

Entitats, institucions o serveis que efectuen la dosi-
metria individual: 250.000 pessetes.

Serveis mèdics especialitzats i centres d’assistència
per a l’atenció mèdica: 150.000 pessetes.

3. Meritació i liquidació. La taxa es merita en el
moment de fer l’actuació corresponent i la liquida el
Consell de Seguretat Nuclear.

En cap cas aquestes insta�acions no han de ser objec-
te de més d’una taxa d’inspecció i control a l’any quan
les actes d’inspecció siguin conformes.

Article 29. Taxa per inspecció i control per verificar el
compliment de les obligacions, en matèria de seguretat
nuclear i protecció radiològica, de les empreses exter-
nes als titulars de les insta�acions nuclears o radioac-
tives amb treballadors exposats professionalment.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
són els serveis d’inspecció i control que duu a terme
el Consell de Seguretat Nuclear per verificar l’autenticitat
de les dades que consten al Registre d’empreses exter-
nes, així com el grau de compliment de les obligacions
que estableix el Reial decret que les regula.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
quota fixa de 35.000 pessetes.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita en
el moment d’iniciar-se l’actuació corresponent i la liquida
el Consell de Seguretat Nuclear. En cap cas aquestes
empreses no han de ser objecte de més d’una taxa anual,
quan les actes d’inspecció siguin conformes en matèria
de seguretat nuclear o protecció radiològica.

Article 30. Taxa per inspecció, control i elaboració d’in-
formes efectuats en situacions excepcionals o d’e-
mergència, fora de l’àmbit de les insta�acions
nuclears i radioactives, com a conseqüència d’esde-
veniments que poden afectar la seguretat nuclear o
la protecció radiològica.

1. Fet imposable.—El fet imposable d’aquesta taxa
és la realització, pel Consell de Seguretat Nuclear, dels

serveis d’inspecció, control i elaboració d’informes en
situacions excepcionals o d’emergència, fora de l’àmbit
d’insta�acions nuclears i radioactives, com a conseqüèn-
cia d’esdeveniments que poden afectar la seguretat
nuclear o la protecció radiològica, en relació amb qual-
sevol dels objectes següents:

a) Anàlisi de la situació de fet produïda i proposta
d’adopció de les mesures preventives i correctores
urgents que calguin.

b) Qualsevol altra actuació tècnica i facultativa de
vigilància, direcció, inspecció, investigació, estudi, in-
forme, assessorament, comprovació, reconeixement o
prospecció derivada de les situacions excepcionals
o d’emergència esmentades.

2. Quota.—Aquests serveis queden gravats amb una
taxa integrada pel cost real, acreditat degudament per
l’organisme, dels recursos propis i aliens necessaris per
a la prestació d’aquests serveis.

Com que es tracta de recursos propis, s’han d’incloure
en la quota els costos directes derivats de les hores
de treball prestades per personal de l’organisme,
incloent-hi també les despeses de desplaçament, estada
i manutenció, i els costos indirectes derivats de la impu-
tació certificada del percentatge de les despeses gene-
rals. Els recursos aliens aportats per tercers es computen
per l’import total facturat al Consell de Seguretat Nuclear.

3. Meritació i liquidació.—Aquesta taxa es merita
el 31 de desembre de l’any en què s’hagin ultimat,
segons el parer del Consell de Seguretat Nuclear, les
actuacions o els serveis corresponents que donen lloc
a l’exigibilitat de la taxa, i la liquida el Consell de Segu-
retat Nuclear. En cas que aquestes actuacions o serveis
s’estenguin a més d’un exercici pressupostari, el Consell
de Seguretat Nuclear el 31 de desembre de cada any
ha de fer les liquidacions provisionals cautelars a compte
de la definitiva pels costos meritats en aquesta data.

4. Subjecte passiu.—Són subjectes passius d’aques-
ta taxa les persones físiques o jurídiques titulars de les
insta�acions, les indústries, les empreses o les activitats
on tingui lloc l’esdeveniment que motivi la prestació de
serveis pel Consell de Seguretat Nuclear.

TÍTOL III

Preus públics

Article 31. Preus públics per la realització d’informes,
proves o estudis a instància de part.

1. Objecte.

a) Constitueix l’objecte del preu la realització pel
Consell de Seguretat Nuclear, a instància de part, d’in-
formes, proves o estudis sobre nous dissenys, metodo-
logies, models de simulació o protocols de verificació
relacionats amb la seguretat nuclear o la protecció radio-
lògica, així com per a la seva renovació o modificació.

b) La realització pel Consell de Seguretat Nuclear,
a instància d’entitats públiques o organitzacions repre-
sentatives d’interessos generals, d’informes, proves o
estudis relatius a la protecció radiològica del públic i
del medi ambient.

Les activitats esmentades en els apartats a) i b) pre-
cedents es graven amb un preu públic si no formen
part d’un dels procediments administratius sotmesos a
taxa en virtut d’aquesta Llei.

2. Import.—La quantitat del preu, l’ha de fixar en
cada cas directament el Consell de Seguretat Nuclear,
i es correspon amb el cost dels recursos, propis o aliens,
necessaris per a la prestació del servei.
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El preu resultant ha de ser degudament detallat i
comunicat al so�icitant, el qual, en el termini de dos
mesos, pot ratificar la seva so�icitud mitjançant l’accep-
tació del preu fixat, el pagament del qual és exigible
a partir d’aquell moment.

Quan en el procés d’avaluació es detectin variacions
que afectin el preu públic acceptat, s’han de posar en
coneixement del so�icitant, el qual, en el termini d’un
mes, pot acceptar o rebutjar la variació.

En cas que l’interessat accepti la variació, el Consell
de Seguretat Nuclear ha de liquidar l’import de la variació
que correspongui.

Si el so�icitant no accepta la modificació del preu
públic, el Consell de Seguretat Nuclear, amb la justi-
ficació prèvia del cost dels recursos utilitzats fins a la
data, ha d’efectuar la liquidació definitiva.

Disposició addicional primera.

Es modifica l’article 2 de la Llei 15/1980, de 22
d’abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear, que
queda redactat en els termes següents:

«Article 2.

Les funcions del Consell de Seguretat Nuclear
són les següents:

a) Proposar al Govern les reglamentacions
necessàries en matèria de seguretat nuclear i pro-
tecció radiològica, així com les revisions que con-
sideri convenients. Dins d’aquesta reglamentació,
s’han d’establir els criteris objectius per a la selecció
d’emplaçaments de les insta�acions nuclears i de
les radioactives de primera categoria, amb l’informi
previ de les comunitats autònomes, en la forma
i el termini que es determinin per reglament.

Així mateix, pot elaborar i aprovar les instruc-
cions, les circulars i les guies de caràcter tècnic
relatives a les insta�acions nuclears i radioactives
i les activitats relacionades amb la seguretat nuclear
i la protecció radiològica.

b) Emetre informes al Ministeri d’Indústria i
Energia, previs a les resolucions que aquest adopti
en matèria de concessió d’autoritzacions per a les
insta�acions nuclears i radioactives, els transports
de substàncies nuclears o materials radioactius, la
fabricació i l’homologació d’equips que incorporin
fonts radioactives o siguin generadors de radiacions
ionitzants, l’explotació, la restauració o el tanca-
ment de les mines d’urani i, en general, de totes
les activitats relacionades amb la manipulació, el
processament, l’emmagatzemament i el transport
de substàncies nuclears i radioactives.

Emetre informes previs a les resolucions del
Ministeri d’Indústria i la Energia en relació amb l’au-
torització d’empreses de venda i assistència tècnica
dels equips i les insta�acions de raigs X per a diag-
nòstic mèdic i d’altres equips destinats a insta�a-
cions radioactives i dur-ne a terme la inspecció i
el control.

Emetre els informes previs a les resolucions que
en casos i circumstàncies excepcionals dicti el
Ministeri d’Indústria i Energia, a iniciativa pròpia
o a instància del Consell de Seguretat Nuclear, en
relació amb la retirada i la gestió segura de mate-
rials radioactius.

Aquests informes són preceptius en tot cas i, a
més, vinculants si tenen caràcter negatiu o dene-
gatori d’una concessió, i també pel que fa a les con-
dicions que estableixin, en cas que siguin positius.

Els procediments en què s’han d’emetre els infor-
mes a què es refereix aquest apartat poden ser
suspesos per l’òrgan competent per a la seva reso-
lució, excepcionalment, amb caràcter indefinit fins
a l’emissió dels informes o durant el període de
temps que es consideri adequat perquè siguin eme-
sos, suspensió que s’ha de justificar motivadament.

c) Fer tota mena d’inspeccions en les insta�a-
cions nuclears o radioactives durant les diverses
fases del projecte, la construcció i la posada en
marxa, en els transports, la fabricació i l’homolo-
gació d’equips que incorporin fonts radioactives o
siguin generadors de radiacions ionitzants, i l’apro-
vació o la convalidació de paquets destinats al
transport de substàncies radioactives, per tal de
garantir el compliment de la legislació vigent i de
les condicions imposades en les autoritzacions
corresponents, amb facultat per a la paralització
de les obres o les activitats en cas d’aparició d’a-
nomalies que afectin la seguretat i fins que siguin
corregides; si les anomalies no són susceptibles
de ser corregides, pot proposar l’anu�ació de l’au-
torització.

d) Dur a terme la inspecció i el control de les
insta�acions nuclears i radioactives durant el seu
funcionament, i fins a la seva clausura, per tal d’as-
segurar el compliment de totes les normes i les
condicions establertes, tant de tipus general com
les particulars que estableix la insta�ació, a fi que
el funcionament de les insta�acions no impliqui ris-
cos indeguts, ni per a les persones ni per al medi
ambient.

El Consell de Seguretat Nuclear té autoritat per
suspendre el funcionament de les insta�acions o
les activitats que es duguin a terme, per raons de
seguretat.

e) Proposar l’obertura dels expedients sancio-
nadors que consideri pertinents en l’àmbit de les
seves competències, d’acord amb la legislació
vigent.

Així mateix, el Consell de Seguretat Nuclear, ini-
ciat un procediment sancionador en matèria de
seguretat nuclear o protecció radiològica, ha d’e-
metre, amb caràcter preceptiu, un informe en el
termini de dos mesos, per a la qualificació ade-
quada dels fets objecte de procediment. Aquest
informe s’ha d’emetre quan la iniciació ho sigui
a instància d’un altre organisme o, en cas que s’hagi
incoat com a conseqüència d’una petició raonada
del mateix Consell de Seguretat Nuclear, constin
en el procediment altres dades a més dels comu-
nicades per aquest ens.

f) Co�aborar amb les autoritats competents a
l’elaboració dels criteris a què s’han d’ajustar els
plans d’emergència exterior i protecció física de
les insta�acions nuclears i radioactives i dels trans-
ports, i una vegada redactats els plans participar
en l’aprovació.

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, integrant i coordinant els diversos
organismes i les empreses públiques o privades
el concurs dels quals calgui per complir les funcions
atribuïdes a aquest organisme.

Així mateix, exercir qualsevol altra activitat en
matèria d’emergències que li sigui assignada en
la reglamentació aplicable.

g) Controlar les mesures de protecció radiolò-
gica dels treballadors exposats professionalment,
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del públic i del medi ambient. Vigilar i controlar
les dosis de radiació que rep el personal d’operació,
les descàrregues de materials radioactius a l’ex-
terior de les insta�acions nuclears i radioactives
i la seva incidència, particular o acumulativa, en
les zones d’influència d’aquestes insta�acions.

Avaluar l’impacte radiològic ambiental de les ins-
ta�acions nuclears i radioactives i de les activitats
que impliquin l’ús de radiacions ionitzants, d’acord
amb el que estableix la legislació aplicable.

Controlar i vigilar la qualitat radiològica del medi
ambient de tot el territori nacional, en compliment
de les obligacions internacionals de l’Estat espanyol
en la matèria, sens perjudici de la competència que
les administracions públiques tinguin atribuïdes.

De la mateixa manera, co�aborar amb les auto-
ritats competents en matèria de vigilància radio-
lògica ambiental fora de les zones d’influència de
les insta�acions nuclears o radioactives.

h) Concedir i, si s’escau, revocar les autoritza-
cions corresponents a les entitats o les empreses
que prestin serveis en l’àmbit de la protecció radio-
lògica, i efectuar la inspecció i el control, en matèria
de seguretat nuclear i protecció radiològica, d’a-
questes entitats, empreses, serveis i centres auto-
ritzats.

Co�aborar amb les autoritats competents en
relació amb la vigilància sanitària dels treballadors
exposats professionalment i en l’atenció mèdica de
persones afectades potencialment per les radia-
cions ionitzants.

Crear i mantenir el Registre d’empreses externes
als titulars de les insta�acions nuclears o radioac-
tives amb treballadors classificats com a exposats
professionalment i fer el control o les inspeccions
que consideri necessaris sobre aquestes empreses.

De la mateixa manera, a so�icitud de part, pot
emetre declaracions d’apreciació favorable sobre
nous dissenys, metodologies, models de simulació
o protocols de verificació relacionats amb la segu-
retat nuclear i la protecció radiològica.

i) Informar el Ministeri d’Indústria i Energia en
relació amb les concentracions o els nivells d’ac-
tivitat, per a la seva consideració com a residus
radioactius, dels materials que continguin o incor-
porin substàncies radioactives i per a les quals no
s’hagi previst cap ús.

j) Concedir i renovar, mitjançant la realització
de les proves que el mateix Consell estableixi, les
llicències d’operador i supervisor per a insta�acions
nuclears o radioactives, els diplomes de cap de ser-
vei de protecció radiològica i les acreditacions per
dirigir o operar les insta�acions de raigs X amb
finalitats de diagnòstic mèdic.

Així mateix, homologar programes i cursos de
formació i perfeccionament específics en matèria
de seguretat nuclear i protecció radiològica que
capacitin per dirigir el funcionament o operar les
insta�acions radioactives i els equips de les ins-
ta�acions de raigs X amb finalitats de diagnòstic
mèdic, i els que capacitin per exercir les funcions
de cap del Servei de Protecció Radiològica.

k) Fer els estudis, les avaluacions i les inspec-
cions dels plans, els programes i els projectes
necessaris per a totes les fases de la gestió dels
residus radioactius.

l) Assessorar, quan sigui requerit per fer-ho, els
tribunals i els òrgans de les administracions públi-
ques en matèria de seguretat nuclear i la protecció
radiològica.

ll) Mantenir relacions oficials amb organismes
similars estrangers i participar en organismes inter-
nacionals amb competència en temes de seguretat
nuclear o protecció radiològica.

Així mateix, pot co�aborar amb organismes o
organitzacions internacionals en programes d’as-
sistència en matèria de seguretat nuclear i protec-
ció radiològica, i participar en la seva execució o
bé directament o a través de la contractació amb
aquesta finalitat de terceres persones o entitats,
sempre de conformitat amb les condicions que
determinin les aquestes organitzacions.

m) Informar l’opinió pública sobre matèries de
la seva competència amb l’extensió i la periodicitat
que el Consell determini, sens perjudici de la publi-
citat de les seves actuacions administratives en els
termes establerts legalment.

n) Conèixer del Govern i assessorar-lo respecte
dels compromisos amb altres països o organismes
internacionals en matèria de seguretat nuclear i
protecció radiològica, els quals han de ser tinguts
en compte en l’exercici de les funcions que són
conferides al Consell per aquesta Llei.

ñ) Establir i efectuar el seguiment de plans d’in-
vestigació en matèria de seguretat nuclear i pro-
tecció radiològica.

o) Recollir informació precisa i assessorar, si
s’escau, respecte a les afeccions que es puguin
originar a les persones per radiacions ionitzants
derivades del funcionament d’insta�acions nuclears
o radioactives.

p) Inspeccionar, avaluar, controlar i informar
l’autoritat competent, i proposar-li, l’adopció de les
mesures de prevenció i correcció que siguin neces-
sàries per afrontar situacions excepcionals o d’e-
mergència que es presentin i que puguin afectar
la seguretat nuclear i la protecció radiològica, quan
tinguin l’origen en insta�acions, equips, empreses
o activitats no subjectes al règim d’autoritzacions
de la legislació nuclear.

q) Qualsevol altra que, en l’àmbit de la segu-
retat nuclear i la protecció radiològica, li sigui atri-
buïda legalment.

Disposició addicional segona.

La gestió dels residus radioactius generats en els
supòsits excepcionals que preveu l’article 2 de la
Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de
Seguretat Nuclear, per l’entitat autoritzada per fer-ho,
pot ser efectuada amb càrrec als rendiments financers
integrats al fons a què es refereix la disposició addicional
sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, quan el cost d’aquesta gestió no es pugui reper-
cutir de conformitat amb la normativa vigent i així ho
determini el Ministeri d’Indústria i Energia.

Disposició addicional tercera.

S’afegeix un últim paràgraf a l’article 7.1 de la
Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de
Seguretat Nuclear, en els termes següents:

«Quan el cessament del president i els consellers
tingui lloc perquè finalitza el període per al qual
han estat designats, han de continuar en l’exercici
de les seves funcions fins que hagin pres possessió
els qui els hagin de succeir.»
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Disposició addicional quarta.

Es modifica l’article 11 de la Llei 15/1980, de 22
d’abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear, que
queda redactat en els termes següents:

«El Consell de Seguretat Nuclear ha d’elevar,
anualment, al Congrés dels Diputats i al Senat, un
informe sobre l’exercici de les seves activitats.»

Disposició addicional cinquena.

Es modifica l’article 94.2 de la Llei 25/1964, de 29
d’abril, reguladora de l’energia nuclear, segons la redac-
ció que en fa la Llei 54/1997, de 27 de novembre,
del sector elèctric, i s’hi afegeix un segon paràgraf redac-
tat en els termes següents:

«No obstant això, quan les circumstàncies del
cas ho aconsellin, i sempre que no en derivin danys
i perjudicis directes a les persones o el medi
ambient, el Consell de Seguretat Nuclear pot adver-
tir el titular de l’activitat i proposar les mesures
correctores que corresponguin. En cas que aquest
requeriment no sigui atès, el Consell de Seguretat
Nuclear pot imposar multes coercitives per un
import que no ha de superar el 20 per 100 de
la multa fixada per a la infracció corresponent, i
proposar, si s’escau, la iniciació de l’expedient san-
cionador. En tot cas, d’aquestes actuacions, se n’ha
de donar compte a l’òrgan competent per incoar
els expedients sancionadors.»

Disposició addicional sisena.

Es modifica la tarifa 1a de l’apartat 4 de l’article 11
de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de
l’organisme autònom Registre de la Propietat Industrial,
i s’hi afegeixen els epígrafs 1.7, 1.8 i 1.9 del tenor
següent:

«Tarifa 1a

1.7 Registre d’una marca, un nom comercial
o un rètol d’establiment: 17.325 pessetes.

1.8 Renovació d’una marca, un nom comercial
o un rètol d’establiment: 25.890 pessetes.

1.9 Demores: per demores en els pagaments
de les taxes de registre o de les taxes de renovació,
els recàrrecs són del 25 per 100, dins els tres pri-
mers mesos, i del 50 per 100, dins els tres
següents, fins a un màxim de sis mesos de demora.»

Disposició addicional setena.

S’introdueixen les modificacions següents en la Llei
32/1988, de 10 de novembre, de marques:

1. L’article 6 queda suprimit.
2. L’apartat 6 de l’article 7 queda redactat de la

manera següent:

«6. La renovació s’ha de publicar en el ‘‘Butlletí
Oficial de la Propietat Industrial’’. Si no s’acorda
fer la renovació, s’ha de reemborsar, a petició de
l’interessat, el 75 per 100 de la taxa de renovació
pagada.»

3. La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 16 queda
redactada de la manera següent:

«b) Facultativament, o quan, tractant-se d’una
marca tridimensional, es consideri que la reproduc-
ció de la marca no en mostra prou els detalls, una
descripció per duplicat de la reproducció de la
marca.»

4. Els apartats 2 i 4 de l’article 29 queden redactats
de la manera següent:

«2. Concedit el registre de la marca, s’ha d’ex-
pedir el títol, amb el pagament previ de la taxa
de registre en el termini d’un mes, a comptar de
la publicació de l’anunci de concessió en el ‘‘Butlletí
Oficial de la Propietat Industrial’’.»

«4. L’eficàcia de la concessió queda condicionada
al pagament de la taxa esmentada anteriorment.»

5. L’apartat 1 de l’article 44 queda redactat de la
manera següent:

«1. La inscripció de la cessió o la llicència s’ha
de so�icitar mitjançant una instància, a la qual s’ha
d’acompanyar, si la cessió resulta d’un contracte,
algun dels documents acreditatius que preveu la
lletra b) de l’article 11 del Tractat sobre el Dret
de Marques de 27 d’octubre de 1994. Si la cessió
es produeix per imperatiu legal, per resolució admi-
nistrativa o per decisió judicial, s’ha d’acompanyar
a la instància el testimoni emanat de l’autoritat
pública que emeti el document, o bé una copia
del document que provi la cessió, autenticada o
legitimada per un notari o per una altra autoritat
pública competent. De la mateixa manera, se so�i-
cita la inscripció d’embargament i altres mesures
judicials.»

6. L’apartat 2 de l’article 51 es suprimeix.

Disposició addicional vuitena. Taxa per la utilització
d’espais en museus i altres institucions culturals del
Ministeri d’Educació i Cultura.

S’afegeix a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modi-
ficació del règim legal de les taxes estatals i locals i
de reordenació de les prestacions de caràcter públic,
l’article següent:

«Article 55 bis. Gestió, recaptació i afectació.

1. La gestió i la recaptació de la taxa correspon
a cada una de les direccions generals o els orga-
nismes autònoms de qui depèn la institució cultural.

2. L’import de la recaptació d’aquesta taxa pel
que fa als organismes autònoms del Ministeri d’E-
ducació i Cultura forma part del pressupost d’in-
gressos de l’organisme gestor corresponent.»

Disposició transitòria primera.

Adquireixen caràcter de definitives les liquidacions
de les insta�acions nuclears que, a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, no se’ls hagi efectuat la liquidació defi-
nitiva pels serveis d’estudis, informes i inspeccions per
a les autoritzacions per a l’entrada en funcionament.

Disposició transitòria segona.

Les marques, els noms comercials i els rètols d’es-
tabliment, la concessió dels quals hagi estat publicada
o la renovació dels quals hagi estat so�icitada poste-
riorment a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, queden sub-
jectes al pagament de la taxa de registre o renovació,
respectivament. Fins a la primera renovació que es pro-
dueixi, després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les
marques, els noms comercials i els rètols d’establiment
ja concedits estan subjectes al pagament dels quinquen-
nis corresponents sota sanció de caducitat segons el
text legal vigent en el moment de la seva concessió
o de la seva última renovació.
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Disposició derogatòria única.

Queden derogades les disposicions que s’oposin al
que estableixen aquesta Llei i, en concret, l’article 10
de la Llei 15/1980, de creació del Consell de Seguretat
Nuclear, i el Reial decret 3229/1982, de 12 de novem-
bre, pel qual es regula la taxa de serveis prestats pel
Consell de Seguretat Nuclear.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», sens perjudici del que
estableixen les disposicions transitòries.

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 4 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10036 LLEI 15/1999, de 4 de maig, sobre concessió
d’un crèdit extraordinari, per un import
de 7.673.674.489 pessetes, per compensar
el dèficit de la «Compañía Trasmediterránea,
Sociedad Anónima», corresponent a l’exercici
de 1996, per l’explotació dels serveis de
comunicacions marítimes d’interès nacional.
(«BOE» 107, de 5-5-1999.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial decret 1876/1978, de 8 de juliol, pel qual
s’estableix el règim de prestacions dels serveis de comu-
nicacions marítimes d’interès nacional, va autoritzar l’a-
leshores Ministeri de Transport i Comunicacions a subs-
criure amb la «Compañía Trasmediterránea, Sociedad
Anónima» el contracte pel qual s’han de regir els serveis
esmentats i va aprovar les bases a les quals s’ha d’ajustar
aquest contracte, que es va formalitzar en escriptura
pública el 4 de setembre de 1978.

La clàusula vint-i-cinquena del contracte regulador
estableix que l’equilibri economicofinancer dels serveis
s’obté per mitjà de les aportacions de l’Estat, que es
fixen en l’anomenat «Compte de l’Estat».

El «Compte de l’Estat» corresponent a l’exercici
de 1996, presentat per la companyia, una vegada corre-
git de conformitat amb els ajustos efectuats per la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat, dóna un
saldo a favor de la «Compañía Trasmediterránea, Socie-
dad Anónima» de 7.673.674.489 pessetes.

El crèdit extraordinari està destinat a finançar el dèficit
de la «Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima»
de l’exercici 1996, per tal d’aconseguir l’equilibri eco-
nomicofinancer dels serveis de comunicacions marítimes
d’interès nacional prestats per la companyia, en virtut
del que estableix el contracte regulador dels serveis
esmentats, subscrit el 4 de setembre de 1978, i es tra-
mita d’acord amb el Consell d’Estat, amb l’informe previ
favorable de la Direcció General de Pressupostos.

Article 1. Concessió del crèdit extraordinari.

Es concedeix un crèdit extraordinari per un import
de 7.673.674.489 pessetes a la secció 17 «Ministeri
de Foment», servei 32 «Direcció General de la Marina
Mercant», programa 514D «Subvencions i suport al
transport marítim», capítol 4 «Transferències corrents»,
article 44 «A empreses públiques i altres ens públics»,
concepte 440 «A la ‘‘Compañía Trasmediterránea, Socie-
dad Anónima’’ per compensar el dèficit per l’explotació
dels serveis de comunicacions marítimes d’interès nacio-
nal, durant l’exercici de 1996».

Article 2. Finançament del crèdit extraordinari.

El crèdit extraordinari a què es refereix l’article ante-
rior es finança amb Deute Públic, d’acord amb el que
estableix l’article 101 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 4 de maig de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

10037 LLEI 16/1999, de 4 de maig, de creació del
Co�egi de Geògrafs. («BOE» 107, de 5-5-1999.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El desenvolupament científic de la geografia en la
segona meitat d’aquest segle a causa de l’ampliació dels
seus coneixements, juntament amb l’evolució de les tèc-
niques, ha comportat una demanda professional de la
societat, desconeguda fins fa relativament poc temps.

La societat espanyola també ha viscut aquest canvi
i no és aliena a aquesta evolució, i és molt elevat el
nombre de professionals de la geografia que tenen la
titulació acadèmica que els habilita per al seu exercici.
Com a conseqüència d’això, 26 universitats espanyoles
imparteixen actualment la llicenciatura de Geografia
actualment, creada des de fa alguns anys diferenciada
de la de Filosofia i Lletres, amb una oferta de 2.000
places anuals, fet que permet preveure una promoció
de 1.000 professionals potencials anuals, l’últim destí dels
quals els situa en els camps de la informació territorial
(cartogràfica o alfanumèrica), l’ensenyament, la investi-
gació, l’ordenació del territori, el medi ambient, l’avaluació
dels processos socioterritorials, etc., amb especialitats,
tenint en compte els plans d’estudi, molt variades i carac-
teritzades, generalment, per la seva naturalesa interdis


