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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 13121 REIAL DECRET 948/2005, de 29 de juliol, 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» 181, de 30-7-2005.)

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, té per 
objecte la prevenció d’accidents greus en què intervin-
guin substàncies perilloses i la limitació de les seves con-
seqüències per a les persones i el medi ambient. Aquesta 
Directiva 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 peri-
lloses, posteriorment modificat pel Reial decret 119/2005, 
de 4 de febrer.

El 31 de desembre de 2003 es va publicar en el Diari 
Oficial de la Unió Europea la Directiva 2003/105/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 
2003, per la qual es modifica 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, pel que fa als aspectes següents:

a) En primer lloc, l’ampliació de l’àmbit d’aplicació, 
d’acord amb les lliçons apreses d’alguns accidents indus-
trials recents i els estudis sobre carcinògens i substàncies 
perilloses per al medi ambient efectuats per la Comissió a 
instància del Consell.

Així, l’abocament de cianur que va contaminar el 
Danubi després de l’accident de Baia Mare, a Romania, el 
gener de 2000, va posar de manifest que algunes activi-
tats d’emmagatzematge i tractament de la mineria, espe-
cialment les instal·lacions d’evacuació de residus, inclo-
sos els dics o basses de residus, podien tenir 
conseqüències mediambientals molt greus.

Al seu torn, l’accident pirotècnic d’Enschede, a 
Holanda, ocorregut el maig de 2000, va posar de manifest 
que l’emmagatzematge i la fabricació de substàncies piro-
tècniques i explosives comporta riscos greus d’accidents. 
Per tant, es clarifica i simplifica la definició d’aquestes 
substàncies a la Directiva 96/82/CE.

Igualment, l’explosió que va tenir lloc en una fàbrica 
de fertilitzants de Tolosa, França, el setembre de 2001, va 
posar de manifest el perill que suposa l’emmagatzematge 
de nitrat d’amoni i d’adobs a base de nitrat d’amoni, en 
particular de materials rebutjats durant la fabricació o tor-
nats al fabricant (denominats materials «fora d’especifica-
ció»). Per tant, s’havien de revisar les actuals categories 
de nitrat d’amoni i d’adobs a base de nitrat d’amoni de la 
Directiva 96/82/CE per incloure-hi els materials «fora d’es-
pecificació».

Així mateix, els estudis efectuats per la Comissió en 
estreta cooperació amb els estats membres van advocar 
per ampliar la llista de carcinògens amb quantitats llindar 
adequades i rebaixar significativament les quantitats llin-
dar assignades a les substàncies perilloses per al medi 
ambient a la Directiva 96/82/CE.

b) En segon lloc, la introducció d’uns terminis 
mínims per a les notificacions i l’elaboració de les políti-
ques de prevenció d’accidents greus, els informes de 
seguretat i els plans d’emergència, en el cas dels establi-
ments existents que han d’entrar amb posterioritat en 
l’àmbit d’aplicació de la Directiva 96/82/CE.

c) En tercer lloc, la consideració de l’experiència i els 
coneixements del personal especialitzat de l’establiment 

a l’hora d’elaborar els plans d’emergència. El reforçament 
de l’obligació que totes les persones de l’establiment, així 
com de les persones que puguin resultar afectades, hagin 
de ser convenientment informades de les mesures i ini-
ciatives en matèria de seguretat.

d) En quart lloc, la matisació d’alguns aspectes de la 
Directiva 96/82/CE, com ara els relatius a l’efecte dominó, 
al contingut de l’informe de seguretat i a l’ordenació terri-
torial.

e) Finalment, l’aplicació de forma independent de la 
regla sumatòria per avaluar els riscos generals relacio-
nats amb la toxicitat, la inflamabilitat i l’ecotoxicitat, així 
com els aclariments i les matisacions d’algunes notes de 
l’annex I.

Per tant, cal procedir a la modificació del Reial decret 
1254/1999, de 16 de juliol, per adaptar-lo a l’esmentada 
Directiva 2003/105/CE del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 16 de desembre de 2003.

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 del dia 29 de juliol 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. El paràgraf e) de l’article 4 queda redactat de la 
manera següent:

«e) Les activitats dedicades a l’explotació 
(exploració, extracció i tractament) de minerals en 
mines i pedreres o mitjançant perforació, amb l’ex-
cepció de les activitats de tractament tèrmic i químic 
i l’emmagatzematge relacionat amb aquestes opera-
cions en què intervinguin substàncies perilloses tal 
com es defineixen a l’annex I.»

Dos. S’afegeix un nou paràgraf f) a l’article 4, amb la 
redacció següent:

«f) Les activitats dedicades a l’exploració i l’ex-
plotació mar endins («off-shore») de minerals, inclo-
sos els hidrocarburs.»

Tres. L’actual paràgraf f) de l’article 4, que passa a ser 
el g), queda redactat de la manera següent:

«g) Els abocadors de residus amb excepció de 
les instal·lacions operatives d’evacuació de residus 
miners, inclosos els dics o basses de residus, que 
continguin substàncies perilloses tal com es definei-
xen a l’annex I, en particular, quan s’utilitzin en rela-
ció amb el tractament tèrmic i químic de minerals.»

Quatre. L’actual paràgraf g) passa a ser el parà-
graf h).

Cinc. S’afegeix un nou paràgraf d) a l’apartat 2 de 
l’article 6, amb la redacció següent:

«d) En el cas d’establiments existents que 
entrin amb posterioritat en l’àmbit d’aplicació del 
present Reial decret han de presentar la notificació 
en el termini de tres mesos comptats a partir de la 
data en què el present Reial decret s’apliqui a l’esta-
bliment.»
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Sis. L’actual paràgraf c) de l’apartat 3 de l’article 6 
passa a ser el paràgraf d), i s’afegeix un nou paràgraf c), 
amb la redacció següent:

«c) La modificació d’un establiment o una 
instal·lació de forma que en puguin derivar reper-
cussions significatives en els riscos inherents als 
accidents greus.»

Set. S’afegeix un paràgraf d) a l’apartat 5 de l’article 
7, amb la redacció següent:

«d) En el cas d’establiments existents que 
entrin amb posterioritat en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Reial decret, s’ha d’elaborar en el termini 
de tres mesos comptat a partir de la data en què 
aquest Reial decret s’apliqui a l’establiment 2.»

Vuit. El paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 8 queda 
redactat de la manera següent:

«b) Prenguin les mesures necessàries per 
garantir la cooperació en la informació a la població 
i en el subministrament d’informació a l’autoritat 
competent per a l’elaboració de plans d’emergència 
exterior.»

Nou. El paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article 9 
queda redactat de la manera següent:

«2. 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 especificada a la Directriu bàsica de 
protecció 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. A l’informe de seguretat s’han 
d’indicar expressament els noms de les organitza-
cions pertinents que hagin participat en la seva ela-
boració i ha d’incloure, a més, l’inventari actualitzat 
de les substàncies perilloses existents a l’establi-
ment. Així mateix, el resultat de l’avaluació de l’ex-
tensió i de la gravetat de les conseqüències dels 
accidents greus, contingut en l’informe de segure-
tat, ha d’incloure plànols, imatges o, si s’escau, des-
cripcions equivalents en què apareguin les zones 
que es poden veure afectades per aquests accidents 
ocorreguts a l’establiment, a reserva del que dispo-
sen l’apartat 3 de l’article 13 i l’article 21.»

Deu. L’actual paràgraf d) de l’apartat 6 de l’article 9 
passa a ser el paràgraf e), i s’afegeix un nou paràgraf d), 
amb la redacció següent:

«d) En el cas d’establiments existents que 
entrin amb posterioritat en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Reial decret, en el termini d’un any comptat 
a partir de la data en què aquest Reial decret s’apli-
qui a l’establiment.»

Onze. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 11 
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’han 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.

En aquesta consulta s’hi ha d’incloure el perso-
nal subcontractat afectat a llarg termini. En el marc 
de les obligacions derivades de la coordinació d’ac-
tivitats empresarials a les quals es refereix l’article 
24 de l’esmentada Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

de prevenció de riscos laborals, l’empresari titular 
de l’establiment ha de traslladar el contingut del pla 
d’emergència a les empreses els treballadors de les 
quals exerceixin de forma estable activitats en el dit 
establiment, a fi que aquestes consultin els seus tre-
balladors, en els termes del capítol V de la mateixa 
Llei. Aquestes empreses han de remetre les obser-
vacions rebudes dels seus treballadors a l’empresari 
titular de l’establiment. El deure de cooperació en 
aquesta matèria és aplicable a totes les empreses i 
treballadors autònoms que exerceixin activitats a 
l’establiment 2.»

Dotze. S’afegeix un paràgraf d) a l’apartat 2 de l’arti-
cle 11, amb la redacció següent:

«d) En el cas d’establiments existents que 
entrin amb posterioritat en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Reial decret, en el termini d’un any comptat 
a partir de la data en què aquest Reial decret s’apli-
qui a l’establiment.»

Tretze. S’afegeix un paràgraf d) a l’apartat 3 de l’arti-
cle 11, amb la redacció següent:

«d) En el cas d’establiments existents que 
entrin amb posterioritat en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Reial decret, en el termini d’un any comptat 
a partir de la data en què aquest Reial decret s’apli-
qui a l’establiment.»

Catorze. L’apartat 6 de l’article 11 queda redactat de 
la manera següent:

«6. Per elaborar els plans d’emergència exte-
rior, els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han d’establir mecanismes de consulta a la 
població que es podria veure afectada per un acci-
dent greu. Així mateix, s’ha de fer quan s’efectuïn 
actualitzacions o modificacions que suposin canvis 
significatius en les condicions de seguretat de la 
població afectada.»

Quinze. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Les polítiques d’assignació o utilització del 
sòl i altres polítiques pertinents, i els procediments 
d’aplicació d’aquestes polítiques, han de tenir en 
compte la necessitat, a llarg termini, de mantenir les 
distàncies adequades entre, d’una banda, els esta-
bliments que preveu aquest Reial decret i, de l’altra, 
les zones d’habitatge, els edificis i les zones freqüen-
tades pel públic, els eixos importants de transport 
tant com sigui possible, les zones d’esbarjo i les 
zones que presentin un interès natural particular de 
caràcter especialment sensible, així com la necessi-
tat, pel que respecta als establiments existents, 
d’adoptar mesures tècniques complementàries de 
conformitat amb l’article 5, amb la finalitat de no 
augmentar els riscos per a les persones.»

Setze. L’apartat 1 de l’article 13 queda redactat de la 
manera següent:

«1. L’autoritat competent, en cada cas, en col-
laboració amb els industrials dels establiments que 
preveu l’article 9, ha d’assegurar que totes les perso-
nes i tots els establiments oberts al públic (com ara 
escoles i hospitals) que es puguin veure afectats per 
un accident greu que s’iniciï en un establiment dels 
que preveu l’article 9 rebin amb regularitat i en la 
forma més apropiada, sense que ho hagin de sol-
licitar, la informació sobre les mesures de seguretat 
que s’han de prendre i sobre el comportament que 
s’ha d’adoptar en cas d’accident.»
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Disset. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3 de 
l’article 13, amb la redacció següent:

«Quan es tracti d’establiments subjectes a les 
disposicions de l’article 9, l’autoritat competent, en 
cada cas, ha de garantir que es posi a disposició del 
públic l’inventari de les substàncies perilloses que 
estableix l’article 9.2, sense perjudici del que dispo-
sen l’apartat anterior i l’article 21.»

Divuit. El paràgraf 4 de l’apartat 1.a) de l’article 16 
queda redactat de la manera següent:

«4. Proporcionar a la Comissió, respecte als 
establiments que preveu aquest Reial decret, la 
informació sobre el nom i cognoms o raó social de 
l’industrial i adreça completa de l’establiment cor-
responent, i sobre l’activitat o activitats de l’establi-
ment.»

Dinou. L’annex I queda substituït per l’annex 
d’aquest Reial decret.

Vint. Els incisos i) i v) de l’apartat 2 de l’annex III que-
den redactats de la manera següent:

«i) L’organització i el personal: definició de les 
funcions i responsabilitats del personal associat a la 
prevenció i gestió dels riscos d’accidents greus en 
tots els nivells d’organització. Definició de les neces-
sitats formatives d’aquest personal, així com l’orga-
nització d’activitats formatives i participació dels 
empleats i del personal subcontractat que treballin a 
l’establiment.»

«v) La planificació davant de situacions d’emer-
gència: adopció i aplicació de procediments desti-
nats a identificar les emergències previsibles segons 
una anàlisi sistemàtica, així com a elaborar, compro-
var i revisar els plans d’emergència i proporcionar la 
formació «ad hoc» del personal afectat. Aquesta for-
mació afecta tot el personal que treballi a l’establi-
ment, inclòs el personal subcontractat pertinent.»

Disposició addicional única. Adaptació a la nova orga-
nització dels departaments ministerials.

Les referències fetes en el Reial decret 1254/1999, de 
16 de juliol, al Ministeri d’Indústria i Energia i a la Direcció 
General d’Indústria i Tecnologia s’entenen efectuades al 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a la Direcció 
General de Desenvolupament Industrial, respectivament.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 29 de juliol de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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