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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
7458

Reial decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció; el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes
en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial decret
665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina, i el Reial
decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la
feina.

Les modificacions que conté aquest Reial decret responen íntegrament a la
transposició al Dret espanyol de la Directiva 2014/27/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, per la qual es modifiquen les directives 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consell i la Directiva 2004/37/CE del Parlament
Europeu i del Consell, a fi d’adaptar-les al Reglament (CE) núm. 1272/2008 sobre
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.
L’origen de les modificacions d’aquestes directives mitjançant la Directiva que ara es
transposa és que el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell,
de 16 de desembre de 2008, va establir un nou sistema per a la classificació i l’etiquetatge
de substàncies i mescles dins de la Unió, basat en el sistema global harmonitzat de
classificació i etiquetatge de productes químics (SGA) en l’àmbit internacional, en el marc
de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides. Les directives modificades
mitjançant la Directiva 2014/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, contenen referències al sistema de classificació i etiquetatge anterior, fet que ha
obligat la seva modificació per tal d’adaptar-les al nou sistema que estableix el Reglament
esmentat.
Les directives modificades per la Directiva 2014/27/UE del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014, van ser al seu moment transposades al nostre dret
nacional mitjançant diversos reials decrets que s’han de modificar en el mateix sentit que
les directives, per tal d’ajustar-ne les disposicions al sistema actual per a la classificació i
l’etiquetatge de substàncies i mescles. Així, la Directiva 92/58/CEE del Consell, de 24 de
juny de 1992, relativa a les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat
i salut en el treball; la Directiva 98/24/CE del Consell, de 7 d’abril de 1998, relativa a la
protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els
agents químics durant el treball; la Directiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball (codificada);
i la Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, relativa a l’aplicació de
mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora
embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància, es van incorporar al dret
nacional mitjançant, respectivament, el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre
disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial
decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina; el Reial
decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina; i el Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Per això, és necessari modificar els reials decrets esmentats per tal de complir la
transposició al dret espanyol del contingut de la Directiva 2014/27/UE del Parlament
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Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i ajustar-ne el contingut a l’actual sistema
per a la classificació i l’etiquetatge de substàncies i mescles, la qual cosa es porta a terme
mitjançant el present Reial decret que modifica tots els altres esmentats.
El Reial decret consta d’un preàmbul, quatre articles i tres disposicions finals.
En l’article primer es modifiquen parcialment els annexos I, VII i VIII del Reial
decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
En el segon article es procedeix a modificar el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril,
sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
Les modificacions es porten a terme a l’article 1 i als annexos III i VII.
En l’article tercer es procedeix a modificar el Reial decret 665/1997, de 12 de maig,
sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents
cancerígens durant la feina. Les modificacions es porten a terme a l’article 2.1; apartat 2
de l’article 2; article 4 i, finalment, lletra c) de l’article 10.1.
En l’article quart es modifica el Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció
de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents
químics durant la feina. Les modificacions s’efectuen a les lletres a) i b) de l’article 2.5, a la
lletra a) de l’article 3.1 i a la lletra d) de l’article 9.2.
La disposició final primera es refereix a l’atribució constitucional de competències.
En la disposició final segona s’indica que mitjançant aquest Reial decret es porta a
terme la transposició de la Directiva 2014/27/UE del Parlament Europeu i del Consell,
de 26 de febrer de 2014.
La disposició final tercera inclou l’entrada en vigor necessària del Reial decret.
Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb l’article 6 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, i en l’elaboració s’han consultat les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla; s’ha donat
audiència a les associacions d’especialistes en medicina i infermeria del treball i als
col·legis professionals de metges i d’infermeria; i s’ha escoltat la Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social i del ministre
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres a la reunió del dia 3 de juliol de 2015,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova
el Reglament dels serveis de prevenció.
El Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
de prevenció, queda modificat de la manera següent:
U.

La lletra b) de l’annex I queda redactada de la manera següent:
«b) Treballs amb exposició a substàncies o mescles causants de toxicitat
aguda de categoria 1, 2 i 3, i en particular a agents cancerígens, mutàgens o
tòxics per a la reproducció, de categoria 1A i 1B, segons el Reglament (CE)
núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i
envasament de substàncies i mescles.»

Dos. La lletra a) de l’apartat 3 de la part A de l’annex VII queda modificada de la
manera següent:
«a) Les substàncies etiquetades com a H340, H341, H350, H351, H361, H371,
H361d, H361f, H350i i H361fd pel 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.»
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Tres. La lletra c) de l’apartat 1 de la part A de l’annex VIII queda modificada de la
manera següent:
«c) Agents químics:
«Les substàncies etiquetades com a H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd,
H360Df i H370 pel 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.
Les substàncies cancerígenes i mutàgenes, de categoria 1A i 1B que inclou
la part 3 de l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre
de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.
Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguin susceptibles de ser
absorbits per l’organisme humà.»
Quatre. L’apartat 1 de la part B de l’annex VIII queda modificat de la manera següent:
«1. Agents químics:
Les substàncies etiquetades com a H362 pel 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.
Les substàncies cancerígenes i mutàgenes, de categoria 1A i 1B que inclou
la part 3 de l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre
de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.
Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguin susceptibles de ser
absorbits per l’organisme humà.»
Article segon. Modificació del Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
El Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball, queda modificat de la manera següent:
U.

L’apartat 3 de l’article 1, queda redactat de la manera següent:
«3. El present Reial decret no s’aplica a la senyalització prevista per la
normativa sobre comercialització de substàncies i mescles, productes i equips
perillosos, llevat que aquesta normativa disposi expressament una altra cosa.»

Dos. En el punt 1r de l’apartat 3 de l’annex III, se suprimeix el senyal d’advertència
«Matèries nocives o irritants» i el paràgraf que figura a continuació dels senyals
d’advertència se substitueix pel text següent:
«El senyal de «Perill en general» no s’ha d’utilitzar per advertir les persones de
l’existència de substàncies o mescles perilloses, excepte en els casos en què s’usi
de conformitat amb el tercer paràgraf del punt 4t de l’apartat 4 de l’annex VII, per
indicar l’emmagatzematge de substàncies o mescles perilloses.»
Tres. L’apartat 4 de l’annex VII queda redactat en els termes següents:
«4. Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i
mescles perilloses.
1r Els recipients i les canonades visibles que continguin o puguin contenir
productes als quals sigui aplicable la normativa sobre comercialització de
substàncies o mescles perilloses s’han d’etiquetar segons el que disposa aquesta
normativa. Es poden exceptuar els recipients utilitzats durant curt temps i aquells el
contingut dels quals canviï sovint, sempre que es prenguin mesures alternatives
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adequades, en particular d’informació i/o formació, que garanteixin un nivell de
protecció equivalent.
2n Les etiquetes s’han d’enganxar, fixar o pintar en llocs visibles dels recipients
o les canonades. En el cas d’aquestes, les etiquetes s’han de col·locar al llarg de la
canonada en nombre suficient, i sempre que hi hagi punts de risc especial, com
vàlvules o connexions, en la seva proximitat. Les característiques intrínseques i
condicions d’utilització de les etiquetes s’han d’ajustar, quan sigui procedent, al que
es disposa per als panells en els apartats 1.3r i 2 de l’annex III.
La informació de l’etiqueta es pot complementar amb altres dades, com ara el
nom o la fórmula de la substància o la mescla perillosa o els detalls addicionals
sobre el risc.
3r L’etiquetatge es pot substituir pels senyals d’advertència que preveu l’annex
III, amb el mateix pictograma o símbol. Si no hi ha senyal d’advertència equivalent a
l’annex III, s’ha d’utilitzar el pictograma de perill corresponent, de conformitat amb
l’annex V del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell,
de 16 de desembre de 2008.
En el cas del transport de recipients dins del lloc de treball, es pot substituir o
complementar per senyals que siguin aplicables a tota la Unió Europea, per al
transport de substàncies o mescles perilloses.
4t Les zones, els locals o els recintes utilitzats per emmagatzemar quantitats
importants de substàncies o mescles perilloses s’han d’identificar mitjançant el
senyal d’advertència apropiat, d’entre els que indica l’annex III, o mitjançant
l’etiqueta que correspongui, d’acord amb la normativa que esmenta l’apartat 4.1r,
col·locats, segons el cas, a prop del lloc d’emmagatzematge o a la porta d’accés a
aquest. Això no és necessari quan les etiquetes dels diferents embalatges i
recipients, tenint en compte la seva mida, en facin possible la identificació.
Si no hi ha senyal d’advertència equivalent a l’annex III per advertir les
persones de l’existència de substàncies o mescles perilloses, s’ha d’utilitzar el
pictograma de perill corresponent, de conformitat amb l’annex V del Reglament (CE)
núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell.
L’emmagatzematge de diverses substàncies o mescles perilloses es pot indicar
mitjançant el senyal d’advertència "Perill en general"».
Article tercer. Modificació del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens
durant la feina.
El Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant la feina, queda modificat de
la manera següent:
U.

L’article 2.1 queda redactat de la manera següent:
«1. Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per agent cancerigen o mutagen
una substància o mescla que compleixi els criteris per a la seva classificació com a
cancerigen o mutagen en cèl·lules germinals de categoria 1A o 1B que estableix
l’annex I del 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.»

Dos.

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

«També s’entén com a agent cancerigen una substància, una barreja o un
procediment dels que esmenta l’annex I d’aquest Reial decret, així com una
substància o mescla que es produeixi durant un dels procediments que esmenta
aquest annex.»
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Tres. L’article 4 queda redactat de la manera següent:
«En la mesura en què sigui tècnicament possible, l’empresari ha d’evitar la
utilització a la feina d’agents cancerígens o mutàgens, en particular mitjançant la
seva substitució per una substància, una barreja o un procediment que, en
condicions normals d’utilització, no sigui perillós o ho sigui en menys grau per a la
salut o la seguretat dels treballadors.»
Quatre.

La lletra c) de l’article 10.1 queda redactada de la manera següent.

«c) Les quantitats utilitzades o fabricades de substàncies o mescles que
continguin agents cancerígens o mutàgens»
Cinc.

El títol de l’annex I queda redactat de la manera següent:
«ANNEX I
Llista de substàncies, mescles i procediments»

Article quart. Modificació del Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la
salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents
químics durant la feina.
El Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina, queda
modificat de la manera següent:
U.

Les lletres a) i b) de l’article 2.5 queden redactades de la manera següent:
«a) Tots els agents químics que compleixin els criteris per ser classificats com
a perillosos dins de qualsevol classe de perill físic o per a la salut que estableix 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, independentment del fet que aquests agents químics estiguin classificats
en el Reglament esmentat o no.
«b) Qualsevol agent químic que, tot i que no compleixi els criteris del paràgraf
anterior, disposi d’un valor límit ambiental dels que indica l’apartat 4 de l’article 3 del
present Reial decret»

Dos.

La lletra a) de l’article 3.1 queda redactada de la manera següent:

«a) Les seves propietats perilloses i qualsevol altra informació necessària per
a l’avaluació dels riscos que hagi de facilitar el proveïdor o que se li pugui demanar
a ell o a qualsevol altra font d’informació d’accés fàcil. Aquesta informació ha
d’incloure la fitxa de dades de seguretat i, quan sigui procedent, l’avaluació dels
riscos per als usuaris, de conformitat amb les disposicions del Reglament (CE)
núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006,
relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i mescles
químiques (REACH)»
Tres. La lletra d) de l’article 9.2 queda redactada de la manera següent:
«d) Accés a qualsevol fitxa tècnica facilitada pel proveïdor, d’acord amb el que
disposa la normativa sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies
i mescles perilloses i, en particular, a qualsevol fitxa de dades de seguretat
facilitada pel proveïdor d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reglament (CE)
núm. 1907/2006.»
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Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.7a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
legislació laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats
autònomes.
Disposició final segona. Incorporació de dret de la Unió Europea.
Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2014/27/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, per la qual es modifiquen les
directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consell i la Directiva 2004/37/
CE del Parlament Europeu i del Consell, a fi d’adaptar-les al Reglament (CE)
núm. 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 3 de juliol de 2015.
FELIPE R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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