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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
7373 Ordre PRE/1206/2014, de 9 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del 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.

La Directiva 96/82/CE del Consell, de 9 de desembre de 1996, relativa al control dels 
riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, té 
com a objecte la prevenció dels accidents greus que podrien resultar de determinades 
activitats industrials i la limitació de les seves conseqüències per a la salut humana i el 
medi ambient. Aquesta Directiva es va incorporar 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 intervenen substàncies perilloses, 
posteriorment modificat pel Reial decret 119/2005, de 4 de febrer, i el Reial decret 
948/2005, de 9 de juliol.

La Directiva 96/82/CE del Consell, de 9 de desembre de 1996, ha estat important per 
reduir la probabilitat i les conseqüències d’aquests accidents i, per tant, per tenir un nivell 
millor de protecció a tota la Unió Europea enfront dels riscos esmentats. No obstant això, 
mitjançant el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 
de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i 
mescles, la Unió Europea adopta el sistema global harmonitzat de Nacions Unides sobre 
classificació i etiquetatge de productes químics, amb la qual cosa s’introdueixen noves 
classes i categories de perill que no es corresponen en la seva totalitat amb les utilitzades 
a l’esmentada Directiva 96/82/CE del Consell, de 9 de desembre de 1996.

Per tot això, el 4 de juliol es va aprovar la Directiva 2012/18/UE del Parlament Europeu 
i del Consell, relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en què 
intervinguin substàncies perilloses i per la qual es modifica i ulteriorment es deroga la 
Directiva 96/82/CE del Consell, de 9 de desembre de 1996.

Aquesta nova Directiva, a l’article 30, estableix que s’hi introdueixin les paraules «d) 
fuels pesants», sota la rúbrica «Productes derivats del petroli» de la part 1 de l’annex I.

A més, l’article 31 obliga que aquesta modificació s’incorpori al nostre ordenament 
jurídic al més tard el 14 de febrer de 2014.

Per consegüent, és necessari procedir a la modificació del Reial decret 1254/1999, de 
16 de juliol, per adaptar-lo a l’esmentat article 30 de la Directiva 2012/18/UE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012.

La resta d’aspectes d’aquesta Directiva han de quedar incorporats a l’ordenament 
jurídic espanyol al més tard el 31 de maig de 2015.

Aquesta Ordre ministerial es dicta a l’empara de la disposició final segona del Reial 
decret 1254/1999, de 16 de juliol, per la qual s’habiliten els titulars dels departaments 
competents per modificar, mitjançant una ordre ministerial conjunta, els seus annexos.

En la tramitació d’aquesta disposició s’han complert els tràmits que estableix la Llei 
50/1997, de 27 de novembre, del Govern. Així mateix, s’ha sotmès a informe de la 
Comissió Nacional de Protecció Civil.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior, de Foment, d’Ocupació i 
Seguretat Social, d’Indústria, Energia i Turisme, d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
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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 intervenen 
substàncies perilloses.

S’afegeix un apartat d,) a l’annex I, part 1, columna 1, referent a Productes derivats 
del petroli del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, amb el contingut següent:

«d) Fuels pesants.»

Disposició final primera. Incorporació del dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al Dret espanyol l’article 30 de la Directiva 
2012/18/UE del Parlament i del Consell de 4 de juliol de 2012, relativa al control dels 
riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de juliol de 2014.–La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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