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INFORMACIÓ RELATIVA A LA PUBLICACIÓ DEL RD 840/2015 DE 21 DE SETEMBRE PEL QUE 
ES REALITZA LA TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/18/UE, DEL 4 DE JULIOL 

(SEVESO 3): OBLIGACIONS PELS TITULARS NO AFECTATS PEL RD 1254/1999 I POSTERIORS 
MODIFICACIONS. 

Canvis per causa externa (novembre 2015) 
 

 
El passat 20 d’octubre de 2015 es va publicar en el BOE número 251 el Reial Decret 840/2015, del 21 
de setembre, pel que s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en 
els que intervinguin substàncies perilloses i es transposa la Directiva Europea 2012/18/UE, del 4 de 
juliol, coneguda com “Seveso 3”, que deroga la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre. Informem 
que en el marc d’aquest Reial Decret les obligacions que apliquen als titulars d’establiments en 
operació que no estiguessin afectats pel RD 1254/1999 i posteriors modificacions i que passin a estar 
afectats per aquest RD a data 21 d’octubre de 2015(**), són les següents: 
 
Establiment que passi a estar afectat en nivell inferior pel RD 840/2015: 
 
 Presentar l’imprès AG-0 de tramitació: abans del 21-10-2016. El tràmit és el d’Actualització 

inicial”. 
 Presentar la notificació d’accidents greus (imprès AG-1) i documentació associada: abans del 

21-10-2016.  
 Presentar el Pla d’Autoprotecció (PAU): abans del 21-10-2017. 
 Tenir a disposició la política de prevenció d’accidents greus (PPAG) i el sistema de gestió de la 

seguretat (SGS): abans del 21-10-2016. 
 Presentar el dictamen de seguretat a realitzar per un organisme de control acreditat per ENAC 

en el camp reglamentari dels Accidents Greus (AG): abans del 21-10-2016. 
 
Establiment que passi a estar afectat de nivell superior pel RD 840/2015: 
 
 Presentar l’imprès AG-0 de tramitació: 21-10-2016. El tràmit és el d’Actualització inicial”. 
 Presentar la notificació d’accidents greus (imprès AG-1) i documentació associada: 21-10-2016.  
 Presentar el Pla d’Autoprotecció (PAU): 21-10-2017. 
 Presentar la política de prevenció d’accidents greus (PPAG) i el sistema de gestió de la 

seguretat (SGS): 21-10-2016. 
 Presentar l’anàlisi de risc (AR), a realitzar d’acord amb la instrucció 10/2011 SIE (veure nota g) i 

el full de codificació de les hipòtesis; la informació per l’elaboració del pla d’emergència exterior 
(IBA) de l’informe de seguretat (IS); i la sol·licitud d’avaluació per la seva avaluació (en l’imprès 
AG-0): 21-10-2017. 

 Presentar el dictamen de seguretat a realitzar per un organisme de control acreditat per ENAC 
en el camp reglamentari AG: 21-10-2016. 

 Informació sobre el transport de mercaderies perilloses: 21-10-2017 d’acord amb la instrucció 
10/2011 SIE (veure nota g). 

 
Notes: 
 
a) Els impresos i models remarcats en ombrejat s’han actualitzat i estan disponibles en la pàgina 

web del Canal Empresa: http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/tramits-i-
formularis/formularis/industries/accidents-greus/ 

 
b) En aquesta mateixa adreça es troben la resta de documents d’ajut degudament actualitzats, 

en particular el quadre 2 de les “Obligacions dels titulars”. 
 

c) La presentació de documents s’ha de fer a l’òrgan territorial competent en matèria de 
seguretat industrial, Oficina de Gestió Empresarial o equivalent, llevat del pla d’autoprotecció 
(PAU) que s’ha de lliurar a l’òrgan competent en matèria de protecció civil en la Plataforma 
telemàtica HERMES. 

 http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/registre_hermes/. 
 
d) Els canvis en tots els casos s’han de considerar com canvis per causa externa d’acord amb la 

instrucció 2/2002 DGCSI relativa a canvis en matèria d’accidents greus i modificada 
posteriorment per la instrucció 9/2005 DGEMSI (veure nota g). En conseqüència, en cap cas 
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és preceptiva la tramitació d’una nova autorització ambiental ni la realització d’una Anàlisi 
Quantitativa de Risc en aquest context, sense perjudici que el Departament d’Empresa i 
Ocupació comuniqui aquesta situació sobrevinguda de l’afectació per la normativa d’accidents 
greus al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l’Oficina de Gestió Ambiental 
Unificada (OGAU) als efectes oportuns així com a/ls l’ajuntament/s als efectes urbanístics 
pertinents (article 14 del RD 840/2015).  

 
e) Els titulars dels establiments afectats pel RD 1254/1999 i posteriors modificacions a la 

publicació del RD 340/2015 rebran una comunicació individualitzada respecte de les seves 
obligacions. 

 
f) Els canvis substancials per causa pròpia es regulen d’acord amb el procediment ja establert 

en la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats tot i que amb referència a 
les substàncies de l’annex I del RD 840/2015. 

 
g) Les instruccions esmentades en les notes estan disponibles en la web: 

http://infonorma.gencat.cat/ (Accidents Greus/legislació). 
 

 
 
 
 

(**) Els canvis de classificació de substàncies que succeeixin amb posterioritat al 21-10-2015 en 
establiments en funcionament que no haguessin estat afectats pel RD 1254/1999 i que produeixin 
l’afectació pel RD 840/2015, en nivell baix o alt, requereixen la presentació de la documentació indicada 
en el termini d’un any des de la data del canvi en tots els casos, llevat de: PAU, PPAG, SGS, AR, IBA i 
dades de transport, pels quals el termini serà de dos anys des de la data del canvi. 

 


