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DECRET
172/1988, de 14 d’abril, sobre parallamps radioactius.

Pels Reials Decrets 1428/1986, de 13 de juny, i 903/1987, de 10 de juliol, s’ha prohibit la
instal·lació de parallamps que incorporin fonts radioactives, la seva fabricació i importació i
s’estableix un termini de fins a l’11 de juliol de 1988 per sol·licitar la seva autorització d’acord
amb el Reglament d’instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat pel Decret 2869/1972, de 21
de juliol (BOE de 24 d’octubre), o bé per comunicar a l’òrgan competent la seva tenència i per
sol·licitar amb càrrec als pressupostos de l’Administració de l’Estat la retirada dels capçals per
empresa autoritzada.

Com sigui que durant el procés de retirada es poden produir situacions de risc per a la salut
pública, aquest Decret té per objectiu, entre d’altres, l’establiment del procediment adequat
d’intervenció tècnica i sanit ària.

En conseqüència, per a l’Administració es fa necessari conèixer l’estat d’aquestes instal·lacions
per tal de prevenir accidents a causa de la seva caiguda o a la seva retirada per una empresa
no autoritzada en la gestió de residus radioactius.

Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, transferides
efectivament pel Reial Decret 756/1987, de 5 de juny ( BOE 147, del dia 20), i tenint en compte
que els parallamps a què fa referència aquest Decret vénen classificats com a instal·lacions
radioactives segons el Decret 2869/1972;
Vist el que disposa la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat, i a proposta dels Consellers de Sanitat i Seguretat Social i
d’Indústria i Energia, i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,
Decreto:
Article 1
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret el desmuntatge dels parallamps existents la
realitzar à, en tot cas, una empresa específicament autoritzada per fer aquesta tasca.
Article 2
2.1 Els titulars de les instal·lacions de parallamps radioactius ja instal·lats, no autoritzades per
l’Administració, independentment del compliment de la disposició transitòria d’aquest Decret i
mentre no siguin desmuntades, són responsables del seu estat i, per tant, tindran contractat el
seu manteniment amb una empresa autoritzada específicament per a aquesta tasca, i cobriran
el risc de danys a tercers en els termes que estableix l’article 56 de la Llei 25/1964, de 29
d’abril, sobre energia nuclear.
2.2 Les empreses de manteniment disposaran de l’autorització corresponent d’acord amb el
Decret 2869/1982, de 21 de juliol ( BOE 24.10.1972), de personal qualificat, estaran inscrites en
el registre industrial i trametran periòdicament els seus informes i actes sobre instal·lacions de
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parallamps radioactius revisades als serveis territorials d’Indústria de l’àmbit territorial on
estiguin emplaçades.

Article 3
Les persones físiques o jurídiques, titulars d’instal·lacions de parallamps radioactius estan
obligades a comunicar al Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
a) L’emplaçament de les instal·lacions, especificant-ne les dades i acompanyant els documents
que permetin precisar l’emplaçament, les condicions i les característiques de la instal·lació.
b) Si han cursat la sol·licitud d’autorització com a instal·lació radioactiva d’aquest parallamps o
si han posat a disposició de l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA (ENRESA), per a
la seva retirada, els capçals dels parallamps esmentats.
c) Empresa de manteniment contractada.
Aquesta comunicació haur à d’ajustar-se al model que figura annex al present Decret.

Article 4
Quan les empreses de manteniment considerin que en una instal·lació de parallamps manquen
les condicions de seguretat pròpies d’una instal·lació radioactiva d’aquesta mena, ho posaran
immediatament en coneixement del Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives, el qual
donar à compte al Departament de Sanitat i Seguretat Social d’aquesta circumst ància.

Article 5
L’incompliment, per part dels titulars de les instal·lacions de parallamps radioactius i de les
empreses mantenidores, del que estableix aquest Decret es considerar à com a infracció
prevista a l’article 91 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril ( BOE de 4.5.1964), sobre energia nuclear.
La imposició de la sanció que s’escaigui es realitzar à d’acord amb la Disposició addicional 2 de
la Llei 15/1980, de 22 d’abril ( BOE de 25.4.1980), de creació del Consejo de Seguridad
Nuclear, i el conveni establert entre la Generalitat de Catalunya i el Consejo de Seguridad
Nuclear.

Disposició transitòria
Única
S’estableix un termini d’un any a partir de la data de publicació d’aquest Decret, perquè els
propietaris dels parallamps radioactius actualment instal·lats comuniquin als serveis territorials
d’Indústria les dades que exigeix l’article 3.
Disposicions finals
- 1 Es faculta els Consellers de Sanitat i Seguretat Social i d’Indústria i Energia per dictar les
normes de desenvolupament i aplicació d’aquest Decret.
- 2 Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Barcelona, 14 d’abril de 1988
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Josep Laporte i Salas
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Maci à Alavedra i Moner
Conseller d’Indústria i Energia
Annex
Model de comunicació (art. 3)
Data (dia, mes i any). Sr. Cap del Servei Territoria d’Indústria.

Assumpte: comunicació de tinença de parallamps radioactius.
El qui subscriu, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 903/1987, de 10.7.1987 ( BOE
d’11.7.1987), comunica a aquests Serveis Territorials que té instal·lat un parallamps radioactiu
a l’adreça i identificació dels que s’indiquen al peu, i que l’ha posat a disposició d’ENRESA,
Empresa de Residuos Radiactivos, SA, passeig de la Castellana, 135, 28064 Madrid, per escrit
de data (data).
Signat (nom i cognoms).
DNI núm. (número).
(Signatura).

Dades d’identificació del parallamps radioactiu:
Parallamps radioactiu marca (nom de la marca).
Empresa instal·ladora (nom de l’empresa).

Emplaçament de la instal·lació (1):
Nom de l’usuari (particular, empresa, entitat).
Adreça (carrer i número, barri, urbanització, zona, partida, etc, terme municipal (...), CNP (...),
comarca (nom).

Responsable de la instal·lació (2):
Nom del propietari (nom i cognoms).
Nom persona encarregada (nom i cognoms).
Telèfon (número).

Observacions:
Indiqueu l’adreça a la qual s’han de dirigir les comunicacions (1), (2) o altra i el nom del
mantenidor.
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