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Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

El ministre d’Educació i Ciència, en l’àmbit de les 
seves competències, ha de dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial 
decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de gener de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

 2197 REIAL DECRET 92/2005, de 31 de gener, pel qual 
s’homologa el títol de diplomat en treball social, 
de la Facultat de Ciències de l’Educació, de la 
Universitat de Lleida. («BOE» 36, d’11-2-2005.)

La Universitat de Lleida ha aprovat el pla d’estudis 
dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció del títol 
de diplomat en treball social, de caràcter oficial i validesa 
en tot el territori nacional, de la Facultat de Ciències de 
l’Educació, la implantació del qual ha estat autoritzada per 
la Generalitat de Catalunya.

Acreditats l’homologació del pla d’estudis esmentat 
per part del Consell de Coordinació Universitària i el com-
pliment dels requisits bàsics que preveu el Reial decret 
557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement 
d’universitats i centres universitaris, vigent en el que no 
s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, escau l’homologació del títol esmentat.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que 
estableixen l’article 35.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre; el Reial decret 1431/1990, de 26 d’octubre, 
pel qual s’estableixen el títol de diplomat en treball social 
i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis con-
duents a la seva obtenció, i altres normes dictades en el 
seu desplegament.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 28 de gener de 2005,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol de diplomat en treball social, 
de la Facultat de Ciències de l’Educació, de la Universitat 
de Lleida, una vegada acreditats l’homologació del seu 
pla d’estudis per part del Consell de Coordinació Univer-
sitària i el compliment dels requisits bàsics que preveu el 
Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reco-
neixement d’universitats i centres universitaris.

L’homologació del pla d’estudis a què fa referència el 
paràgraf anterior ha estat publicada en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» de 10 de maig de 2003, per la Resolució del 
Rectorat de la Universitat de 17 de febrer de 2003.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la 
impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del 
títol homologat a l’apartat 1, i la Universitat de Lleida pot 
procedir, al moment oportú, a expedir el títol correspo-
nent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i els 
apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el període d’im-
plantació del pla d’estudis a què es refereix el paràgraf 
segon de l’apartat 1 de l’article 1, la Universitat ha de sot-
metre a avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació el desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

El títol a què es refereix l’apartat 1 de l’article 1 l’expe-
deix el rector de la Universitat de Lleida, d’acord amb el 
que estableixen l’article 34.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, i altres normes vigents, amb menció 
expressa d’aquest Reial decret que homologa el títol.

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

El ministre d’Educació i Ciència, en l’àmbit de les 
seves competències, ha de dictar les disposicions neces-
sàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Reial 
decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de gener de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 2198 REIAL DECRET 119/2005, de 4 de febrer, pel 

qual es modifica el Reial decret 1254/1999, de 
16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de 
control dels riscos inherents als accidents 
greus en què intervinguin substàncies perillo-
ses. («BOE» 36, d’11-2-2005.)

La Directiva 96/82/CE del Consell, de 9 de desembre de 
1996, relativa al control dels riscos inherents als accidents 
greus en què intervinguin substàncies perilloses, va ser 
incorporada al nostre ordenament jurídic mitjançant el 
Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven 
mesures de control dels riscos inherents als accidents 
greus en què intervinguin substàncies perilloses.

Posteriorment, la Comissió Europea va iniciar un pro-
cediment d’infracció contra les autoritats espanyoles per 
disconformitat amb la transposició de la Directiva de refe-
rència, que ha donat lloc a l’emissió d’un dictamen moti-
vat, com a pas previ a interposar la demanda correspo-
nent davant el Tribunal de Justícia de les Comunitats 
Europees.

Encara que una part de les objeccions manifestades 
per la Comissió Europea ha quedat resolta amb la nova 
Directriu bàsica de protecció civil per al control i la plani-
ficació davant el risc d’accidents greus en què interve-
nen substàncies perilloses, aprovada pel Reial decret 
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1196/2003, de 19 de setembre, queden pendents altres 
qüestions que exigeixen una reforma de l’esmentat Reial 
decret 1254/1999, de 16 de juliol, i és aquest, precisament, 
un dels objectius del present Reial decret.

D’aquesta manera, les modificacions que pretenen 
solucionar el litigi pendent amb les institucions comunità-
ries afecten les qüestions següents: l’ampliació de l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta normativa als establiments regulats 
pel Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 
230/1998, de 16 de febrer, pel que fa als deures d’informa-
ció a la població relativa a les mesures de seguretat –dis-
posició addicional primera–; la determinació del termini 
per a la notificació, per part dels establiments nous, de la 
informació recollida a l’annex II –article 6.2–; la determina-
ció del termini per a l’elaboració dels plans d’emergència 
exterior, per als establiments nous –article 11.5–; el proce-
diment per a la revisió, prova i modificació dels plans 
d’emergència –article 11.7–; la prohibició d’explotació o 
d’entrada en servei d’un establiment quan les mesures 
adoptades pel titular siguin manifestament insuficients
––article 18.1–; i la verificació del compliment de l’obliga-
ció d’informació al públic sobre les mesures de seguretat 
i consignes d’actuació en cas d’accidents –article 13.5–.

D’altra banda, la disposició final primera del Reial 
decret 1254/1999, de 16 de juliol, va establir que el Govern 
modificaria la Directriu bàsica per a l’elaboració i l’homo-
logació dels plans especials del sector químic, per adap-
tar-la als nous requisits que contenen el Reial decret 
esmentat i la Norma bàsica de protecció civil, aprovada 
pel Reial decret 407/1992, de 24 d’abril.

En compliment d’aquest manament, tal com s’ha 
assenyalat anteriorment, mitjançant el Reial decret 
1196/2003, de 19 de setembre, es va aprovar la Directriu 
bàsica de protecció civil per al control i la planificació 
davant el risc d’accidents greus en què intervenen subs-
tàncies perilloses, que constitueix l’instrument normatiu 
tècnic per a l’exercici de les obligacions, les responsabili-
tats i les competències que el Reial decret 1254/1999, de 
16 de juliol, assigna tant als titulars d’establiments com a 
les administracions implicats en les tasques de prevenció 
i control de riscos.

Atès que la Directriu bàsica per a l’elaboració i l’homo-
logació dels plans especials del sector químic, aprovada 
per l’Acord del Consell de Ministres de 23 de novembre de 
1990, ha estat derogada pel Reial decret 1196/2003, de 19 
de setembre, és convenient modificar les referències que 
fa el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, a la Directriu 
bàsica ja derogada.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior, 
de Foment, de Treball i Afers Socials, d’Indústria, Turisme i 
Comerç, de Sanitat i Consum i de Medi Ambient, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 4 de febrer de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1254/1999, de 
16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control 
dels riscos inherents als accidents greus en què inter-
vinguin substàncies perilloses.

El Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual 
s’aproven mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en què intervinguin substàncies perillo-
ses, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica el paràgraf g) de l’article 4, que queda 
redactat de la manera següent:

«g) Els establiments que regula el Reglament 
d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 
de febrer, excepte pel que es refereix a la disposició 
addicional primera.»

Dos. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 6, que queda redactat de la manera següent:

«a) En el cas d’establiments nous, abans del 
començament de la construcció, dins el termini que 
determini la comunitat autònoma, que en cap cas 
pot superar un any des del moment en què es va sol-
licitar la llicència d’obra.»

Tres. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de 
l’article 9, que queda redactat de la manera següent:

«La política de prevenció d’accidents greus i el 
sistema de gestió de la seguretat han de formar part 
de l’informe de seguretat, a més de les dades i la 
informació que especifica la Directriu bàsica de pro-
tecció civil per al control i la planificació davant el 
risc d’accidents greus en què intervenen substàn-
cies perilloses, aprovada pel Reial decret 1196/2003, 
de 19 de setembre.»

Quatre. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 1 
de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

«El seu contingut s’ha d’ajustar al que especifica 
la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la 
planificació davant el risc d’accidents greus en què 
intervenen substàncies perilloses i s’ha d’elaborar 
amb la consulta prèvia al personal de l’establiment, 
de conformitat amb el que disposa el capítol V, rela-
tiu a consulta i participació dels treballadors, de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de ris-
cos laborals.»

Cinc. Es modifica l’apartat 5 de l’article 11, que queda 
redactat de la manera següent:

«5. El seu contingut i el seu procediment d’ho-
mologació s’han d’ajustar al que especifica la Direc-
triu bàsica de protecció civil per al control i la plani-
ficació davant el risc d’accidents greus en què 
intervenen substàncies perilloses.

El termini per elaborar-lo, en el cas de nous esta-
bliments, ha de ser abans de l’inici de la seva explo-
tació.»

Sis. Es modifica l’apartat 7 de l’article 11, que queda 
redactat de la manera següent:

«7. Els òrgans competents de les comunitats 
autònomes han d’organitzar un sistema que garan-
teixi la revisió periòdica, la prova i, si s’escau, la 
modificació dels plans d’emergència interior i exte-
rior, a intervals apropiats que no han d’excedir els 
tres anys. La revisió ha de tenir en compte tant els 
canvis que s’hagin produït en els establiments cor-
responents com en l’organització dels serveis 
d’emergència que hi han d’intervenir, com també els 
nous coneixements tècnics i els coneixements sobre 
les mesures que s’hagin de prendre en cas d’acci-
dent greu.

Aquest sistema ha de garantir que totes les 
administracions, organismes i serveis implicats dis-
posin puntualment de les actualitzacions, proves i 
revisions efectuades en els plans d’emergència.»

Set. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 13, amb la 
redacció següent:

«5. L’autoritat competent en cada cas ha de 
remetre a la Direcció General de Protecció Civil i 
Emergències del Ministeri de l’Interior, a través de 
les delegacions del Govern, la documentació acredi-
tativa del compliment de l’obligació d’informació a 
la població sobre les mesures de seguretat que pre-
veu l’apartat 1 d’aquest article, als efectes de la seva 
remissió a la Comissió Europea. Aquesta remissió 
s’ha de produir amb la periodicitat necessària i, en 
qualsevol cas, quan hi hagi modificacions o revi-
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sions, de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 
d’aquest article.»

Vuit. L’actual contingut de l’article 14 passa a ser 
l’apartat 1 i s’hi afegeix un apartat 2, amb la redacció 
següent:

«2. Així mateix, en cas d’accident greu, l’autori-
tat competent en cada cas ha de:

a) Assegurar-se que s’adoptin les mesures 
d’emergència i les que, a mitjà i llarg termini, siguin 
necessàries.

b) Recollir, mitjançant inspecció, investigació o 
altres mitjans adequats, la informació necessària 
per a una anàlisi completa de l’accident greu en els 
aspectes tècnics, d’organització o de gestió.

c) Adoptar les disposicions adequades perquè 
l’industrial prengui les mesures pal·liatives necessà-
ries.

d) Formular recomanacions sobre futures 
mesures de prevenció.»

Nou. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Han d’informar, en el moment en què es 
tingui notícia d’un accident greu, la Delegació del 
Govern corresponent i, si s’escau, la Subdelegació 
del Govern de la província on estigui radicat l’esta-
bliment. La comunicació s’ha de fer d’acord amb el 
que preveu la Directriu bàsica de protecció civil per 
al control i la planificació davant el risc d’accidents 
greus en què intervenen substàncies perilloses.»

Deu. Es modifica l’apartat 5 de l’article 15, que queda 
redactat de la manera següent:

«5. Així mateix, la informació corresponent als 
apartats 2 i 3 s’ha d’incorporar al Banc Central de 
Dades i Successos de conformitat amb el que dis-
posa la Directriu bàsica de protecció civil per al con-
trol i la planificació davant el risc d’accidents greus 
en què intervenen substàncies perilloses.»

Onze. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 16, que queda redactat de la manera següent:

«c) Ordenar l’aplicació dels plans d’emergèn-
cia exterior i dirigir-los, d’acord amb la Directriu 
bàsica de protecció civil per al control i la planifica-
ció davant el risc d’accidents greus en què interve-
nen substàncies perilloses.»

Dotze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 18, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. Els òrgans competents de les comunitats 
autònomes han de prohibir l’explotació o l’entrada 
en servei de qualsevol establiment, instal·lació, zona 
d’emmagatzematge o qualsevol part d’aquests quan 
les mesures adoptades pel titular de la instal·lació 
per a la prevenció i la reducció dels accidents greus 
es considerin, de manera justificada, manifestament 
insuficients.

Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes poden prohibir l’explotació o l’entrada en 
servei de qualsevol establiment, instal·lació, zona 
d’emmagatzematge o qualsevol part d’aquests quan 
l’industrial no hagi presentat la notificació, l’informe 

 2199 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 254/2003, 
de 28 de febrer, pel qual es modifica el Reial 
decret 56/2002, de 18 de gener, pel qual es regu-
len la circulació i la utilització de matèries pri-
meres per a l’alimentació animal i la circulació 
de pinsos compostos. («BOE» 36, d’11-2-2005.)

Havent observat errades en el Reial decret 254/2003, 
de 28 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 
56/2002, de 18 de gener, pel qual es regulen la circulació i 
la utilització de matèries primeres per a l’alimentació ani-
mal i la circulació de pinsos compostos, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 52, d’1 de març de 
2003 (correcció d’errades publicada en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» número 302, de 16 de desembre de 2004), i en 
el suplement en català número 8, d’1 d’abril de 2003, es 
procedeix a fer-ne les oportunes rectificacions referides a 
la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1611, per error en la impressió, es publica 
novament l’annex V del Reial decret 56/2002, de 18 de 
gener: 

de seguretat o una altra informació exigida per 
aquest Reial decret dins el termini establert.»

Tretze. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addi-
cional primera, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. Aquest Reial decret no és aplicable als esta-
bliments que regula el Reglament d’explosius, apro-
vat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, que es 
regeixen per la seva normativa específica, llevat del 
que es refereix als plans d’emergència exterior, i a 
tot el que especifica l’article 13, sobre informació a 
la població relativa a les mesures de seguretat, cas 
en què es regeixen per la present norma.

La informació a la població relativa a les mesures 
de seguretat que regula l’article 13 l’han de dur a 
terme de manera coordinada els òrgans competents 
de les comunitats autònomes i les delegacions del 
Govern corresponents, i pot ser-hi aplicable el caràc-
ter confidencial de les dades, tal com es recull a l’arti-
cle 21, per raó del que disposa l’article 149.1.26a de la 
Constitució espanyola i de les implicacions de segu-
retat pública que tinguin les activitats dedicades a 
explosius.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de febrer de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 


