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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
7458

Real decreto 598/2015, do 3 de xullo, polo que se modifican o Real decreto
39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos
de prevención; o Real decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións
mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo; o Real
decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra
os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o
traballo, e o Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde
e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes
químicos durante o traballo.

As modificacións contidas neste real decreto responden integramente á transposición
ao dereito español da Directiva 2014/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26
de febreiro de 2014, pola que se modifican as directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,
98/24/CE do Consello e a Directiva 2004/37/CE do Parlamento Europeo e do Consello, a
fin de adaptalas ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetaxe e
envasamento de substancias e mesturas.
A orixe das modificacións destas directivas mediante a directiva que agora se traspón
é que o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de
decembro de 2008, estableceu un novo sistema para a clasificación e a etiquetaxe de
substancias e mesturas dentro da Unión, baseado no Sistema global harmonizado de
clasificación e etiquetaxe de produtos químicos (SGA) a nivel internacional, no marco da
Comisión Económica para Europa das Nacións Unidas. As directivas modificadas mediante
a Directiva 2014/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014,
conteñen referencias ao anterior sistema de clasificación e etiquetaxe, o que obrigou á súa
modificación co obxecto de adaptalas ao novo sistema establecido no mencionado
regulamento.
As directivas modificadas pola Directiva 2014/27/UE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 26 de febreiro de 2014, foron no seu momento traspostas ao noso dereito
nacional mediante varios reais decretos que deben ser modificados no mesmo senso que
as directivas, para axustar as súas disposicións ao actual sistema para a clasificación e a
etiquetaxe de substancias e mesturas. Así, a Directiva 92/58/CEE do Consello, do 24 de
xuño de 1992, relativa ás disposicións mínimas en materia de sinalización de seguranza e
saúde no traballo; a Directiva 98/24/CE do Consello, do 7 de abril de 1998, relativa á
protección da saúde e a seguranza dos traballadores contra os riscos relacionados cos
axentes químicos durante o traballo; a Directiva 2004/37/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 29 de abril de 2004, sobre a protección dos traballadores contra os riscos
relacionados coa exposición a axentes carcinóxenos ou mutáxenos durante o traballo
(codificada); e a Directiva 92/85/CEE do Consello, do 19 de outubro de 1992, relativa á
aplicación de medidas para promover a mellora da seguranza e da saúde no traballo da
traballadora embarazada, que deu a luz ou en período de lactación, foron traspostas ao
dereito nacional mediante, respectivamente, o Real decreto 485/1997, do 14 de abril,
sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguranza e saúde no traballo;
o Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguranza dos
traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo; o Real
decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos
relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo; e o Real decreto
39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.
Por isto, resulta necesario modificar os mencionados reais decretos co obxecto de
cumprir coa transposición ao dereito español do contido da Directiva 2014/27/UE do
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Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, e axustar o seu contido ao
actual sistema para a clasificación e a etiquetaxe de substancias e mesturas, o que se leva
a cabo mediante o presente real decreto, que modifica todos os demais citados.
O real decreto consta dun preámbulo, catro artigos e tres disposicións derradeiras.
No artigo primeiro modifícanse parcialmente os anexos I, VII e VIII do Real decreto
39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.
No segundo artigo procédese a modificar o Real decreto 485/1997, do 14 de abril,
sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguranza e saúde no traballo.
As modificacións lévanse a cabo no artigo 1 e nos anexos III e VII.
No artigo terceiro procédese a modificar o Real decreto 665/1997, do 12 de maio,
sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a
axentes canceríxenos durante o traballo. As modificacións lévanse a cabo no artigo 2.1; no
número 2 do artigo 2; no artigo 4 e, por último, na alínea c) do artigo 10.1.
No artigo cuarto modifícase o Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección
da saúde e seguranza dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes
químicos durante o traballo. As modificacións efectúanse nas alíneas a) e b) do artigo 2.5,
na alínea a) do artigo 3.1 e na alínea d) do artigo 9.2.
A disposición derradeira primeira refírese á atribución constitucional de competencias.
Na disposición derradeira segunda indícase que mediante este real decreto se leva a
cabo a transposición da Directiva 2014/27/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do
26 de febreiro de 2014.
A disposición derradeira terceira inclúe a necesaria entrada en vigor do real decreto.
Este real decreto dítase de conformidade co artigo 6 da Lei 31/1995, do 8 de novembro,
e na súa elaboración foron consultadas as organizacións sindicais e empresariais máis
representativas, as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla; deuse
audiencia ás asociacións de especialistas en medicina e enfermaría do traballo e aos
colexios profesionais de médicos e de enfermaría; e foi oída a Comisión Nacional de
Seguranza e Saúde no Traballo.
Na súa virtude, por proposta da ministra de Emprego e Seguridade Social e do ministro
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, coa aprobación previa do ministro de Facenda
e Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do
Consello de Ministros na súa reunión do día 3 de xullo de 2015,
DISPOÑO:
Artigo primeiro. Modificación do Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se
aproba o Regulamento dos servizos de prevención.
O Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos
servizos de prevención, queda modificado como segue:
Un. A alínea b) do anexo I queda redactada da seguinte maneira:
«b) Traballos con exposición a substancias ou mesturas causantes de
toxicidade aguda de categoría 1, 2 e 3 e, en particular, a axentes canceríxenos,
mutaxénicos ou tóxicos para a reprodución, de categoría 1A e 1B, segundo o
Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación,
etiquetaxe e envasamento de substancias e mesturas.»
Dous. A alínea a) do número 3 da parte A do anexo VII queda modificada como
segue:
«a) As substancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361, H371,
H361d, H361f, H350i e H361fd polo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe
e envasamento de substancias e mesturas.»

Sec. I. Páx. 2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 159

Sábado 4 de xullo de 2015

Tres. A alínea c) do número 1 da parte A do anexo VIII queda modificada como
segue:
«c) Axentes químicos:
«As substancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd,
H360Df e H370 polo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasamento
de substancias e mesturas.
As substancias canceríxenas e mutáxenas de categoría 1A e 1B incluídas na
parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do 16 de decembro de 2008,
sobre clasificación, etiquetaxe e envasamento de substancias e mesturas.
Chumbo e derivados, na medida en que estes axentes sexan susceptibles de
ser absorbidos polo organismo humano.»
Catro.

O número 1 da parte B do anexo VIII queda modificado como segue:
«1. Axentes químicos:

As substancias etiquetadas como H362 polo Regulamento (CE) n.º 1272/2008
do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre
clasificación, etiquetaxe e envasamento de substancias e mesturas.
As substancias canceríxenas e mutáxenas de categoría 1A e 1B incluídas na
parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do 16 de decembro de 2008,
sobre clasificación, etiquetaxe e envasamento de substancias e mesturas.
Chumbo e derivados, na medida en que estes axentes sexan susceptibles de
ser absorbidos polo organismo humano.»
Artigo segundo. Modificación do Real decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre
disposicións mínimas en materia de sinalización de seguranza e saúde no traballo.
O Real decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de
sinalización de seguranza e saúde no traballo, queda modificado como segue:
Un.

O número 3 do artigo 1 queda redactado da seguinte maneira:

«3. O presente real decreto non se aplicará á sinalización prevista pola
normativa sobre comercialización de substancias e mesturas, produtos e
equipamentos perigosos, salvo que a dita normativa dispoña expresamente outra
cousa.»
Dous. No punto 1.º do número 3 do anexo III suprímese o sinal de advertencia
«Materias nocivas ou irritantes» e o parágrafo que figura a seguir dos sinais de advertencia
substitúese polo seguinte texto:
«O sinal de “Perigo en xeral” non se utilizará para advertir as persoas da
existencia de substancias ou mesturas perigosas, excepto nos casos en que se use
conforme o terceiro parágrafo do punto 4.º do número 4 do anexo VII, para indicar o
almacenamento de substancias ou mesturas perigosas.»
Tres. O número 4 do anexo VII queda redactado nos seguintes termos:
«4. Tubaxes, recipientes e áreas de almacenamento de substancias e
mesturas perigosas.
1.º Os recipientes e tubaxes visibles que conteñan ou poidan conter produtos
a que sexa de aplicación a normativa sobre comercialización de substancias ou
mesturas perigosas deberán ser etiquetados segundo o disposto nela. Poderanse
exceptuar os recipientes utilizados durante curto tempo e aqueles cuxo contido
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cambie a miúdo, sempre que se tomen medidas alternativas adecuadas, en
particular de información e/ou formación, que garantan un nivel de protección
equivalente.
2.º As etiquetas colaranse, fixaranse ou pintaranse en sitios visibles dos
recipientes ou tubaxes. No caso destas, as etiquetas colocaranse ao longo da
tubaxe en número suficiente, e sempre que existan puntos de especial risco, como
válvulas ou conexións, na súa proximidade. As características intrínsecas e
condicións de utilización das etiquetas deberán axustarse, cando proceda, ao
disposto para os paneis nos números 1.3.º e 2 do anexo III.
A información da etiqueta poderá complementarse con outros datos tales como
o nome ou fórmula da substancia ou mestura perigosa ou detalles adicionais sobre
o risco.
3.º A etiquetaxe poderá ser substituída polos sinais de advertencia incluídos no
anexo III, co mesmo pictograma ou símbolo. Se non existe sinal de advertencia
equivalente no anexo III, deberase utilizar o pictograma de perigo correspondente,
conforme o anexo V do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 16 de decembro de 2008.
No caso do transporte de recipientes dentro do lugar de traballo, poderá
substituírse ou complementarse por sinais que sexan de aplicación en toda a Unión
Europea para o transporte de substancias ou mesturas perigosas.
4.º As zonas, locais ou recintos utilizados para almacenar cantidades
importantes de substancias ou mesturas perigosas deberán identificarse mediante
o sinal de advertencia apropiado, de entre os indicados no anexo III, ou mediante
a etiqueta que corresponda, de acordo coa normativa mencionada no número
4.1.º, colocados, segundo o caso, preto do lugar de almacenamento ou na porta de
acceso a este. Isto non será preciso cando as etiquetas das distintas embalaxes e
recipientes, considerando o seu tamaño, fagan posible a identificación.
Se non existe sinal de advertencia equivalente no anexo III para advertir as
persoas da existencia de substancias ou mesturas perigosas, deberase utilizar o
pictograma de perigo correspondente, conforme o anexo V do Regulamento (CE)
n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello.
O almacenamento de diversas substancias ou mesturas perigosas pode
indicarse mediante o sinal de advertencia “perigo en xeral”».
Artigo terceiro. Modificación do Real decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a
protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes
canceríxenos durante o traballo.
O Real decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra
os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo, queda
modificado como segue:
Un.

O artigo 2.1 queda redactado da seguinte maneira:

«1. Para efectos deste real decreto, entenderase por axente canceríxeno ou
mutáxeno unha substancia ou mestura que cumpra os criterios para a súa
clasificación como canceríxeno ou mutáxeno en células xerminais de categoría 1A
ou 1B establecidos no anexo I do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe
e envasamento de substancias e mesturas.»
Dous. O número 2 do artigo 2 queda redactado da seguinte maneira:
«Tamén se entenderá como axente canceríxeno unha substancia, mestura ou
procedemento dos mencionados no anexo I deste real decreto, así como unha
substancia ou mestura que se produza durante un dos procedementos mencionados
no dito anexo»
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Tres. O artigo 4 queda redactado da seguinte maneira:
«Na medida en que sexa tecnicamente posible, o empresario evitará a utilización
no traballo de axentes canceríxenos ou mutáxenos, en particular mediante a súa
substitución por unha substancia, unha mestura ou un procedemento que, en
condicións normais de utilización, non sexa perigoso ou o sexa en menor grao para
a saúde ou a seguranza dos traballadores»
Catro. A alínea c) do artigo 10.1 queda redactada da seguinte maneira.
«c) As cantidades utilizadas ou fabricadas de substancias ou mesturas que
conteñan axentes canceríxenos ou mutáxenos»
Cinco.

O título do anexo I queda redactado da seguinte maneira:
«ANEXO I
Lista de substancias, mesturas e procedementos»

Artigo cuarto. Modificación do Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección
da saúde e seguranza dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes
químicos durante o traballo.
O Real decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguranza dos
traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo, queda
modificado como segue:
Un. As alíneas a) e b) do artigo 2.5 quedan redactadas da seguinte maneira:
«a) Todo axente químico que cumpra os criterios para a súa clasificación como
perigoso dentro de calquera clase de perigo físico ou para a saúde establecida no
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de
decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasamento de substancias e
mesturas, con independencia de que ese axente químico estea clasificado ou non
no citado regulamento.
«b) Calquera axente químico que, aínda que non cumpra cos criterios do
parágrafo anterior, dispoña dun valor límite ambiental dos indicados no número 4 do
artigo 3 do presente real decreto»
Dous. A alínea a) do artigo 3.1 queda redactada da seguinte maneira:
«a) As súas propiedades perigosas e calquera outra información necesaria para
a avaliación dos riscos, que deba facilitar o fornecedor, ou que poida obterse deste ou
de calquera outra fonte de información de fácil acceso. Esta información debe incluír
a ficha de datos de seguranza e, cando proceda, a avaliación dos riscos para os
usuarios, de conformidade coas disposicións do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de decembro de 2006, relativo ao rexistro,
á avaliación, á autorización e á restrición das substancias e mesturas químicas
(REACH)»
Tres. A alínea d) do artigo 9.2 queda redactada da seguinte maneira:
«d) Acceso a toda ficha técnica facilitada polo fornecedor, conforme o disposto
na normativa sobre clasificación, envasamento e etiquetaxe de substancias e
mesturas perigosas e, en particular, a toda ficha de datos de seguranza facilitada polo
fornecedor conforme o disposto no artigo 31 do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.»
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Disposición derradeira primeira. Título competencial.
Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.7.ª da Constitución
española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación laboral,
sen prexuízo da súa execución polos órganos das comunidades autónomas.
Disposición derradeira segunda. Incorporación de dereito da Unión Europea.
Mediante este real decreto incorpórase ao dereito español a Directiva 2014/27/UE do
Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, pola que se modifican as
directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE do Consello e a Directiva 2004/37/CE
do Parlamento Europeo e do Consello, a fin de adaptalas ao Regulamento (CE) n.º
1272/2008 sobre clasificación, etiquetaxe e envasamento de substancias e mesturas.
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 3 de xullo de 2015.
FELIPE R.
A vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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