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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 13121 REAL DECRETO 948 /2005, do 29 de xullo, polo 

que se modifica o Real decreto 1254/1999, do 
16 de xullo, polo que se aproban medidas de 
control dos riscos inherentes aos accidentes 
graves nos cales interveñan substancias peri-
gosas. («BOE» 181, do 30-7-2005.)

A Directiva 96/82/CE do Consello, do 9 de decembro 
de 1996, relativa ao control dos riscos inherentes aos acci-
dentes graves nos cales interveñan substancias perigo-
sas, ten por obxecto a prevención de accidentes graves 
nos cales interveñan substancias perigosas e a limitación 
das súas consecuencias para as persoas e o ambiente. 
Esta directiva foi incorporada ao noso ordenamento xurí-
dico mediante o Real decreto 1254/1999, do 16 de xullo, 
polo que se aproban medidas de control dos riscos inhe-
rentes aos accidentes graves nos cales interveñan subs-
tancias perigosas, posteriormente modificado polo Real 
decreto 119/2005, do 4 de febreiro.

O 31 de decembro de 2003, publicouse no Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, a Directiva 2003/105/CE do Par-
lamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 
2003, pola que se modifica a Directiva 96/82/CE do Conse-
llo, do 9 de decembro de 1996, relativa ao control dos 
riscos inherentes aos accidentes graves nos cales interve-
ñan substancias perigosas, no que se refire aos seguintes 
aspectos:

a) En primeiro lugar, a ampliación do ámbito de apli-
cación, de acordo coas leccións aprendidas dalgúns acci-
dentes industriais recentes e os estudos sobre carcinóxe-
nos e substancias perigosas para o ambiente efectuados 
pola Comisión por instancia do Consello.

Así, a vertedura de cianuro que contaminou o Danu-
bio após o accidente de Baia Mare, en Romanía, en 
xaneiro de 2000 puxo de manifesto que algunhas activi-
dades de almacenamento e tratamento da minaría, en 
especial as instalacións de evacuación de residuos, incluí-
dos os diques ou balsas de residuos, podían ter conse-
cuencias ambientais moi graves.

Pola súa vez, o accidente pirotécnico de Enschede, en 
Holanda, ocorrido en maio de 2000 puxo de manifesto 
que o almacenamento e a fabricación de substancias piro-
técnicas e explosivas carreta riscos graves de accidentes. 
Por conseguinte, procédese a clarificar e simplificar a 
definición destas substancias na Directiva 96/82/CE.

Igualmente, a explosión que tivo lugar nunha fábrica 
de fertilizantes de Toulouse, Francia, en setembro de 2001 
puxo de manifesto o perigo que supón o almacenamento 
de nitrato de amonio e de fertilizantes a base de nitrato de 
amonio, en particular de materiais refugados durante a 
fabricación ou devoltos ao fabricante (denominados 
materiais «fóra de especificación»). Por conseguinte, 
debíanse revisar as actuais categorías de nitrato de amo-
nio e de fertilizantes a base de nitrato de amonio da Direc-
tiva 96/82/CE para incluír os materiais «fóra de especifica-
ción».

Así mesmo, os estudos efectuados pola Comisión en 
estreita cooperación cos Estados membros avogaron por 
ampliar a lista de carcinóxenos con cantidades limiar ade-
cuadas e rebaixar significativamente as cantidades limiar 
asignadas ás substancias perigosas para o ambiente na 
Directiva 96/82/CE.

b) En segundo lugar, a introdución duns prazos míni-
mos para as notificacións e a elaboración das políticas de 
prevención de accidentes graves, os informes de segu-
ranza e os plans de emerxencia, no caso dos establece-
mentos existentes que vaian entrar con posterioridade no 
ámbito de aplicación da Directiva 96/82/CE.

c) En terceiro lugar, a consideración da experiencia e 
os coñecementos do persoal especializado do establece-
mento á hora de elaborar os plans de emerxencia. O 
reforzamento da obriga de que todas as persoas do esta-
blecemento, así como das persoas que poidan resultar 
afectadas, deban ser convenientemente informadas das 
medidas e iniciativas en materia de seguranza.

d) En cuarto lugar, a matización dalgúns extremos 
da Directiva 96/82/CE, como os relativos ao efecto dominó, 
ao contido do informe de seguranza e á ordenación terri-
torial.

e) Finalmente, a aplicación de forma independente 
da regra sumatoria para avaliar os riscos xerais relaciona-
dos coa toxicidade, a inflamabilidade e a ecotoxicidade, 
así como as aclaracións e matizacións dalgunhas notas 
do anexo I.

Por conseguinte, é necesario proceder á modificación 
do Real decreto 1254/1999, do 16 de xullo, para adaptalo á 
citada Directiva 2003/105/CE do Parlamento europeo e do 
Consello, do 16 de decembro de 2003.

Na súa virtude, por proposta dos ministros do Interior, 
de Fomento, de Traballo e Asuntos Sociais, de Industria, 
Turismo e Comercio, de Sanidade e Consumo e de Medio 
Ambiente, de acordo co Consello de Estado e logo de 
deliberación do Consello de Ministros do día 29 de xullo 
de 2005,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 1254/1999, 
do 16 de xullo, polo que se aproban medidas de con-
trol dos riscos inherentes aos accidentes graves en 
que interveñan substancias perigosas.

O Real decreto 1254/1999, do 16 de xullo, polo que se 
aproban medidas de control dos riscos inherentes aos 
accidentes graves en que interveñan substancias perigo-
sas, modifícase nos seguintes termos:

Un.  A alínea e) do artigo 4 queda redactada da 
seguinte forma:

«e) As actividades dedicadas á explotación 
(exploración, extracción e tratamento) de minerais 
en minas e canteiras ou mediante perforación, coa 
excepción das actividades de tratamento térmico e 
químico e o almacenamento relacionado con estas 
operacións en que interveñan substancias perigosas 
tal como se definen no anexo I.»

Dous. Engádese unha nova alínea f) ao artigo 4, coa 
seguinte forma redacción:

«f) As actividades dedicadas á exploración e 
explotación mar dentro (off-shore) de minerais, 
incluídos os hidrocarburos.»

Tres. A actual alínea f) do artigo 4, que pasa a ser a 
g), queda redactada da seguinte forma:

«g) Os vertedoiros de residuos con excepción 
das instalacións operativas de evacuación de resi-
duos mineiros, incluídos os diques ou balsas de 
residuos, que conteñan substancias perigosas tal 
como se definen no anexo I, en particular, cando se 
utilicen en relación co tratamento térmico e químico 
de minerais.»

Catro.  A actual alínea g) pasa a ser a alínea h).
Cinco. Engádese unha nova alínea d) no número 2 

do artigo 6, coa seguinte redacción:
«d) No caso de establecementos existentes 

que entren con posterioridade no ámbito de aplica-
ción deste real decreto, deben presentar a notifica-
ción no prazo de tres meses contados a partir da 
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data en que este real decreto se aplique ao estable-
cemento.»

Seis. A actual alínea c) do número 3 do artigo 6 pasa 
a ser a alínea d), e engádese unha nova alínea c), coa 
seguinte redacción:

«c) A modificación dun establecemento ou 
unha instalación de forma que puideren derivar 
repercusións significativas nos riscos inherentes 
aos accidentes graves.»

Sete. Engádese unha alínea d) no número 5 do artigo 7, 
coa seguinte redacción:

«d) No caso de establecementos existentes 
que entren con posterioridade no ámbito de aplica-
ción deste real decreto, elaborarase no prazo de tres 
meses contado a partir da data en que este real 
decreto se aplique ao establecemento 2.»

Oito. A alínea b) do número 2 do artigo 8 queda 
redactada da seguinte forma:

«b) Tomen as medidas necesarias para garantir 
a cooperación na información á poboación e no for-
necemento de información á autoridade competente 
para a elaboración de plans de emerxencia exte-
rior.»

Nove. O parágrafo primeiro do número 2 do artigo 9 
queda redactado da seguinte forma:

«2. A política de prevención de accidentes gra-
ves e o sistema de xestión da seguranza formarán 
parte do informe de seguranza, ademais dos datos e 
a información especificada na Directriz básica de 
protección civil para o control e planificación ante o 
risco de accidentes graves en que interveñen subs-
tancias perigosas, aprobada polo Real decreto 1196/
2003, do 19 de setembro. No informe de seguranza 
indicaranse expresamente os nomes das organiza-
cións pertinentes que participasen na súa elabora-
ción e incluirá, ademais, o inventario actualizado 
das substancias perigosas existentes no establece-
mento. Así mesmo, o resultado da avaliación da 
extensión e da gravidade das consecuencias dos 
accidentes graves, contido no informe de seguranza, 
incluirá planos, imaxes ou, se é o caso, descricións 
equivalentes en que aparezan as zonas que se poden 
ver afectadas por tales accidentes ocorridos no esta-
blecemento, a reserva do disposto no número 3 do 
artigo 13 e no artigo 21.»

Dez. A actual alínea d) do número 6 do artigo 9 pasa 
a ser a alínea e), e engádese unha nova alínea d), coa 
seguinte redacción:

«d) No caso de establecementos existentes 
que entren con posterioridade no ámbito de aplica-
ción deste real decreto, no prazo dun ano contado a 
partir da data en que este real decreto se aplique ao 
establecemento.»

Once. O parágrafo segundo do número 1 do artigo 11 
queda redactado da seguinte forma:

«O seu contido axustarase ao especificado na 
Directriz básica de protección civil para o control e 
planificación ante o risco de accidentes graves en 
que interveñen substancias perigosas e elabora-
ranse logo de consulta ao persoal do establece-
mento, de conformidade co disposto no capítulo V, 
relativo a consulta e participación dos traballadores, 
da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais.

Nesta consulta incluirase o persoal subcontra-
tado afectado a longo prazo. No marco das obrigas 
derivadas da coordinación de actividades empresa-

riais a que se refire o artigo 24 da citada Lei 31/1995, 
do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, 
o empresario titular do establecemento deberá tras-
ladar o contido do plan de emerxencia a aquelas 
empresas cuxos traballadores desenvolvan de 
forma estable actividades no establecemento, co fin 
de que estas consulten os seus traballadores, nos 
termos do capítulo V da mencionada lei. Estas 
empresas deberán remitir as observacións recibidas 
dos seus traballadores ao empresario titular do esta-
blecemento. O deber de cooperación nesta materia 
será de aplicación a todas as empresas e traballado-
res autónomos que desenvolvan actividades no 
establecemento 2.»

Doce. Engádese unha alínea d) no número 2 do 
artigo 11, coa seguinte redacción:

«d) No caso de establecementos existentes 
que entren con posterioridade no ámbito de aplica-
ción deste real decreto, no prazo dun ano contado a 
partir da data en que este real decreto se aplique ao 
establecemento.»

Trece. Engádese unha alínea d) no número 3 do 
artigo 11, coa seguinte redacción:

«d) No caso de establecementos existentes 
que entren con posterioridade no ámbito de aplica-
ción deste real decreto, no prazo dun ano contado a 
partir da data en que este real decreto se aplique ao 
establecemento.»

Catorce. O número 6 do artigo 11 queda redactado 
da seguinte forma:

«6. Para elaborar os plans de emerxencia exte-
rior, os órganos competentes das comunidades 
autónomas establecerán mecanismos de consulta á 
poboación que se puider ver afectada por un acci-
dente grave. Así mesmo, realizarase cando se efec-
túen actualizacións ou modificacións que supoñan 
cambios significativos nas condicións de seguranza 
da poboación afectada.»

Quince. O número 2 do artigo 12 queda redactado da 
seguinte forma:

«2. As políticas de asignación ou utilización do 
solo e outras políticas pertinentes, e os procede-
mentos de aplicación desas políticas, terán en conta 
a necesidade, a longo prazo, de manter as distancias 
adecuadas entre, por unha parte, os establecemen-
tos previstos neste real decreto e, por outra, as 
zonas de vivenda, os edificios e as zonas frecuenta-
das polo público, os eixes importantes de transporte 
tanto como sexa posible, as zonas recreativas e as 
zonas que presenten un interese natural particular 
de carácter especialmente sensible, así como a 
necesidade, no que respecta aos establecementos 
existentes, de adoptar medidas técnicas comple-
mentarias de conformidade co artigo 5, co fin de 
non aumentar os riscos para as persoas.»

Dezaseis. O número 1 do artigo 13 queda redactado 
da seguinte forma:

«1. A autoridade competente, en cada caso, en 
colaboración cos industriais dos establecementos 
previstos no artigo 9, deberá asegurar que todas as 
persoas e todos os establecementos abertos ao 
público (tales como escolas e hospitais) que se poi-
dan ver afectados por un accidente grave que se 
inicie nun establecemento previsto no artigo 9 reci-
ban con regularidade e na forma máis apropiada, 
sen que teñan que solicitalo, a información sobre as 
medidas de seguranza que se deben tomar e sobre 
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o comportamento que se debe adoptar en caso de 
accidente.»

Dezasete. Engádese un segundo parágrafo no 
número 3 do artigo 13, coa seguinte redacción:

«Cando se trate de establecementos suxeitos ás 
disposicións do artigo 9, a autoridade competente, 
en cada caso, garantirá que se poña ao dispor do 
público o inventario das substancias perigosas pre-
visto no artigo 9.2, sen prexuízo do disposto no 
número anterior e no artigo 21.»

Dezaoito. O parágrafo 4 da alínea 1.a) do artigo 16 
queda redactado da seguinte forma:

«4. Proporcionar á Comisión, respecto aos 
establecementos previstos neste real decreto, a 
información sobre o nome e apelidos ou razón 
social do industrial e enderezo completo do estable-
cemento correspondente, e sobre a actividade ou 
actividades do establecemento.»

Dezanove. O anexo I queda substituído polo anexo 
deste real decreto.

Vinte. As alíneas i) e v) do número 2 do anexo III que-
dan redactadas do seguinte modo:

«i)  A organización e o persoal: definición das 
funcións e responsabilidades do persoal asociado á 
prevención e xestión dos riscos de accidentes gra-
ves en todos os niveis de organización. Definición 
das necesidades formativas do citado persoal, así 
como a organización de actividades formativas e 
participación dos empregados e do persoal subcon-
tratado que traballen no establecemento.»

«v)  A planificación ante situacións de emer-
xencia: adopción e aplicación de procedementos 
destinados a identificar as emerxencias previsibles 
segundo unha análise sistemática, así como a elabo-
rar, comprobar e revisar os plans de emerxencia e 
proporcionar a formación ad hoc do persoal afec-
tado. Esta formación afectará a todo o persoal que 
traballe no establecemento, incluído o persoal sub-
contratado pertinente.»

Disposición adicional única. Adaptación á nova organi-
zación dos departamentos ministeriais.

As referencias realizadas no Real decreto 1254/1999, 
do 16 de xullo, ao Ministerio de Industria e Enerxía e á 
Dirección Xeral de Industria e Tecnoloxía entenderanse 
efectuadas ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio 
e á Dirección Xeral de Desenvolvemento Industrial, res-
pectivamente.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca o 29 de xullo de 2005.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno

e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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