
8. LEGISLACIÓ

8.1.  LEGISLACIÓ GENERAL EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
I  SALUT AL TREBALL

Legislació internacional

• Conveni OIT, núm. 148, de 20 de juny de 1977, relatiu a la protecció dels 
treballadors contra els riscos professionals deguts a la contaminació de l’aire, el 
soroll i les vibracions al lloc de treball. Ratificat per Instrument de 24 de novembre 
de 1980. BOE de 30 de desembre de 1981. Espanya ha acceptat únicament les 
obligacions relacionades amb la contaminació de l’aire i del soroll.

• Conveni OIT, núm. 155, de 22 de juny de 1981. Seguretat i salut dels treballadors i 
del medi ambient de treball. Ratificat per Instrument de 26 de juliol de 1985 -BOE 
d’11 de novembre de 1985.

Legislació europea

• Comunitat Europea, Acta única europea. Article 21: el Tractat CEE serà completat 
amb les disposicions següents:

• Article 118 A: els estats membres procuraran promoure la millora del medi de 
treball, per protegir la seguretat i la salut dels treballadors.

• Directiva 83/477/CEE, de 19 de setembre, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball (segona 
directiva particular d’acord amb l’article 8 de la Directiva 80/1107/CEE). DOCE 
L de 24 de setembre de 1983.
Modificada per: Directiva 91/382/CEE, de 25 de juny. DOCE L de 29 de juliol 
de 1991.

• Directiva 88/364/CEE, de 9 de juny, relativa a la protecció dels treballadors 
mitjançant la prohibició de determinats agents específics i/o determinades 
activitats (quarta directiva d’acord amb l’article 8 de la Directiva 80/1107/CEE). 
DOCE L de 9 de juliol de 1988.

• Directiva marc 89/391/CEE, de 12 de juny, per promoure la millora de la segu-
retat i de la salut dels treballadors al treball. DOCE L de 29 de juny de 1989.

• Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre, sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut als llocs de treball. DOCE L de 30 de desembre de 1989.

• Directiva 91/383/1991, de 25 de juny, sobre mesures que tendeixen a promoure 
la millora de la seguretat i de la salut al treball dels treballadors amb una relació 
laboral de duració determinada o d’empreses de treball temporal. DOCE L de 29 
de juliol de 1991.



Legislació espanyola

• Decret de 26 de juliol de 1957. Fixa els treballs prohibits a dones i menors per 
perillosos i insalubres. BOE de 26 d’agost de 1957. Rectificacions en el BOE de 5 
de setembre de 1995.
Modificat per: Llei 31/1995, de 8 de novembre. Deroga els aspectes relatius al 
treball de les dones. BOE de 10 de novembre de 1995.

• Ordre de 21 de novembre de 1959. Reglament dels serveis mèdics d’empresa. BOE 
de 27 de novembre de 1959.

• Decret 2414/1961, de 30 de novembre. Reglament d’indústries molestes, insalu-
bres, nocives i perilloses. BOE de 7 de desembre. Rectificacions en el BOE de 30 
de desembre de 1961 i al de 7 de març de 1962.
Completat per: 

Ordre de 15 de març de 1963. BOE de 2 d’abril de 1963.
Ordre de 21 de març de 1964. BOE de 28 de març de 1964.

Modificat per:
Decret 3494/1964, de 5 de maig. BOE de 6 de novembre de 1964.

• Ordre de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene al treball. 
BOE de 16 i 17 de març de 1971. Rectificacions en el BOE de 6 d’abril de 1971.
Derogats alguns capítols per:

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. BOE de 23 d’abril de 1997.
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.

• Constitució, de 27 de desembre de 1978. Títol I, capítol III, article 40.2. BOE de 29 
de desembre de 1978.

• Llei 8/1980, de març. Estatut dels treballadors. BOE de 14 de març de 1980.
• Reial Decret 233/1988, de 14 de març. Protecció dels animals utilitzats per a experi-

ments i altres finalitats científiques. BOE de 18 de març de 1988.
Desenvolupat per:

Ordre de 3 d’octubre de 1989. BOE de 18 d’octubre de 1989.
• Instrument de 2 d’agost de 1989. Ratificació del Conveni europeu sobre protecció 

dels animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats 
científiques, fet a Estrasburg, el 18 de març de 196. BOE de 25 d’octubre de 1990.

• Reial Decret 88/1990, de 26 de gener, sobre protecció dels treballadors mitjançant 
la prohibició de determinats agents específics i/o determinades activitats. BOE de 
27 de gener de 1988.

• Reial Decret 822/1993, de 28 de maig. Estableix els principis de bones pràctiques 
de laboratori i la seva aplicació en la realització d’estudis no clínics sobre substàn-
cies i productes químics. BOE de 29 de maig de 1993.

• Reial Decret 2224/1993, de 17 de desembre. Normes sanitàries d’eliminació i trans-
formació d’animals morts i deixalles d’origen animal i protecció enfront d’agents 
patògens en pinsos d’origen animal. BOE de 19 de gener de 1994.

• Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social. BOE de 29 de juny de 1994.
Modificat per:

Llei 42/1994, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1994.
Llei 13/1996, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1996.
Reial Decret llei 8/1997, de 16 de maig. BOE de 17 de maig de 1997.
Llei 42/1997, de 14 de novembre. BOE de 15 de novembre de 1997.

• Reial Decret 2043/1994, de 14 d’octubre. Inspecció i verificació de les bones pràc-
tiques de laboratori. BOE de 24 de novembre de 1994.
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• Reial Decret llei 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors. BOE 29 de març de 1995.
Modificat per:

Llei 31/1995, de 8 de novembre. BOE de 10 de novembre de 1995.
Llei 13/1996, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1996.
Reial Decret llei 8/1997, de 16 de maig. BOE de 17 de maig de 1997.

• Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. BOE de 10 de novembre
de 1995.
Aplicada per:

Instrucció de 26 de febrer de 1996. BOE de 8 de març de 1996.
• Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre. Codi penal. BOE de 24 de novembre de 

1995. Rectificacions en el BOE de 2 de març de 1996.
• Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre. Reglament de la infraestructura per a 

la qualitat i la seguretat industrials. BOE de 6 de febrer de 1996. Rectificacions en 
el BOE de 6 de març de 1996.
Modificat per:

Reial Decret 411/1997, de 21 de març. BOE de 26 d’abril de 1997.
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. BOE 

de 31 de gener de 1997.

Legislació catalana

• Decret 46/1996, de 6 de febrer. Distribució de la potestat sancionadora entre els 
òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en les matèries laborals, de 
prevenció de riscos laborals i per obstrucció a l’activitat inspectora. DOGC de 21 
de febrer de 1996.
Completat per:

Decret 142/1996, de 30 d’abril. DOGC de 6 de maig de 1996.
• Resolució de 23 de setembre de 1996. Ordena la inscripció i la publicació del Pacte 

d’àmbit de Catalunya de l’Acord bàsic en matèria de seguretat i salut al treball a 
Catalunya, període del 15 de juliol de 1996 al 31 de desembre del 2000. DOGC d’11 
de novembre de 1996.

8.2.  LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

8.2.1. SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL

• Directiva 92/58/CEE, de 24 de juny, sobre les disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball. DOCE L de 26 d’agost de 1992.

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalit-
zació de seguretat i salut al treball. Termini per adequar-s’hi fins al 13 de maig de 
1998. BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997.

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut als 
llocs de treball. BOE de 23 d’abril de 1997.

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació de càrregues que impliquin riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril de 1997.

8.2.2. PANTALLES DE VISUALITZACIÓ

• Directiva 90/270/CEE, de 29 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. DOCE 
L de 21 de juny de 1990. Rectificacions al DOCE L de 4 de juliol de 1990.



• Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. BOE de 
23 d’abril de 1997.

8.2.3. UTILITZACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL

• Directiva 89/655/CEE, de 30 de novembre, sobre les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de treball. DOCE L de 30 de desembre de 1989.

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. BOE de 7 d’agost de 1997.

8.2.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

• Directiva 89/656/CEE, de 30 de novembre, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 
de protecció individual. DOCE L de 30 de desembre de 1989.

• Directiva 89/686/CEE, de 21 de desembre, sobre aproximació de les legislacions 
dels estats membres relatives als equips de protecció individual. DOCE L de 30 de 
desembre de 1989.
Modificada per: 

Directiva 93/68/CEE, de 22 de juliol. DOCE L de 30 d’agost de 1993.
Directiva 93/95/CEE, de 29 d’octubre. DOCE L de 9 de novembre de 1993.
Directiva 96/58/CE, de 3 de setembre. DOCE L de 18 de setembre de 1996.

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
Deroga totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que es disposa 
en aquest Reial Decret. BOE de 12 de juny de 1997.

8.2.5. MALALTIES PROFESSIONALS

• Ordre de 12 de gener de 1963. Normes reglamentàries mèdiques per a reconeixe-
ments, diagnosi i qualificació de les malalties professionals. BOE de 13 de març de 
1963.
Completada per:

Ordre de 15 de març de 1965. BOE de 17 de gener de 1966.
• Reial Decret 1995/1978, de 27 de novembre. Quadre de malalties professionals. 

BOE de 25 d’agost de 1978.
Modificat per:

Reial Decret 2821/1981, de 27 de novembre. BOE de 1 de desembre de 1981.
• Ordre de 9 de novembre de 1981. Llista de malalties de declaració obligatòria. 

DOGC de 25 de novembre de 1981.
Modificada per:

Ordre de 29 de gener de 1982. DOGC de 5 de març de 1982.
Ordre de 16 de desembre de 1987. DOGC de 23 de desembre de 1987.
Ordre d’1 de juliol de 1992. DOGC de 15 de juliol de 1992.

8.2.6. INCENDIS

• Ordre de 29 de novembre de 1984, Manual d’autoprotecció per al desenvolupament 
del Pla d’emergència contra incendis i d’evacuació en locals i edificis. BOE de 26 de 
febrer de 1985. Rectificacions en el BOE de 14 de juny de 1985.
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• Reial Decret 1942/1993, de 5 de desembre. Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. BOE de 14 de desembre de 1993.

• Reial Decret 400/1996, d’1 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-
CE relativa als aparells i als sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencial-
ment explosives. BOE de 8 d’abril de 1996.

• Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre. Norma bàsica de l’edificació NBP-CPI/96: 
Condicions de protecció contra incendis dels edificis. BOE de 29 d’octubre de 1996.

8.2.7. APARELLS, MÀQUINES I INSTAL·LACIONS

• Directiva 87/404/CEE, de 25 de juny, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre recipients simples a pressió. DOCE L de 8 d’agost de 1987.
Modificada per:

Directiva 90/488/CEE, de 17 de setembre. DOCE L de 2 d’octubre de 1990.
Directiva 93/68/CEE, de 22 de juliol. DOCE L de 30 d’agost de 1993.

• Decret 2443/1969, de 16 d’agost. Reglament de recipients a pressió. BOE de 28 
d’octubre de 1969.

• Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril. Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de 
maig 1979. Rectificacions en el BOE de 28 de juny de 1979.
Modificat per:

Reial Decret 507/1982, de 15 de gener. BOE de 12 de març.
Reial Decret 473/1988, de 30 de març. BOE de 20 de maig.
Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre. BOE de 28 de novembre de 1990. 
Rectificacions en el BOE de 24 de gener de 1991.
Completat mitjançant Instruccions tècniques complementàries MIE-AP. Fins ara 
n’han aparegut 17.

• Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre. Dicta les disposicions d’aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a 
pressió simples. BOE de 15 d’octubre de 1991. Rectificacions en el BOE de 25 
d’octubre de 1991.
Modificat per:

Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre. BOE de 24 de gener de 1995.
• Ordre de 25 de maig de 1983. Aplicació de la ITC MIE-AP5 sobre extintors. DOGC 

de 8 de juny de 1983.
• Llei 13/1987, de 9 de juliol. Seguretat de les instal·lacions industrials. DOGC de 27 

de juliol de 1987.
• Ordre de 27 de març de 1990. Regula l’aplicació del reglament d’aparells a pressió 

a les instal·lacions realitzades en Catalunya. DOGC de 27 d’abril de 1990.

8.2.8. ELECTRICITAT

• Decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
BOE de 9 d’octubre de 1973.
Modificat per:

Reial Decret 2295/1985, de 9 d’octubre. BOE de 12 de desembre de 1985.
Completat per:

Ordre de 31 d’octubre de 1973. Instruccions tècniques complementàries MI-BT, 
amb modificacions posteriors. BOE de 27, 29 i 31 de desembre de 1973.

• Ordre de 14 de maig de 1987. Aplicació del reglament electrònic de baixa tensió. 
DOGC de 12 de juny de 1987. 
Modificada per:

Ordre de 30 de juliol de 1987. DOGC de 12 d’agost de 1987.
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• Resolució de 17 de novembre de 1992. Instrucció interpretativa de la MI-BT 010 del 
Reglament electrotècnic de baixa tensió referent a la previsió de càrregues 
elèctriques en els edificis. DOGC de 8 de gener de 1993.

8.2.9. ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES

• Ordre de 20 de setembre de 1978. Publicació del Reial Decret 2155/1978, que 
transfereix competències en matèria d’Interior, Turisme, Activitats molestes i 
Transports. DOGC de 2 d’octubre de 1978.

• Decret de 6 de desembre de 1978. Organització en matèria d’activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. DOGC de 16 de desembre de 1978.

8.3.  LEGISLACIÓ GENERAL SOBRE SEGURETAT DE
PRODUCTES QUÍMICS (substàncies i  preparats per i l losos)

Legislació europea

• Directiva 67/548/CEE, de 27 de juny, relativa a l’aproximació de les legislacions en 
matèria de classificació, envasatge i etiquetatge de substàncies perilloses. DOCE L
de 16 d’agost de 1967. I normativa de desenvolupament i modificació.

• Directiva 76/769/CEE, de 27 de juliol, relativa a l’aproximació de les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives dels estats membres que limiten la comer-
cialització i l’ús de determinades substàncies i de determinats preparats perillosos. 
DOCE L de 27 de setembre de 1976. I normativa de desenvolupament i modificació.

• Directiva 88/379/CEE, de 7 de juny, sobre aproximació de les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la classificació, 
l’envasatge i l’etiquetatge de substàncies perilloses. DOCE L de 16 de juliol de 
1988. Rectificacions al DOCE L de 10 d’agost de 1988.
Adaptada per:

Directiva 89/178/CEE, de 22 de febrer. DOCE L de 8 de març de 1989.
Directiva 90/492/CEE, de 5 de setembre. DOCE L de 5 d’octubre de 1990.
Directiva 93/18/CEE, de 5 d’abril. DOCE L de 29 d’abril de 1993.
Directiva 96/65/CE, d’11 d’octubre. DOCE L de 18 d’octubre de 1996.

• Directiva 91/155/CEE, de 5 de març, per la qual es defineixen i es fixen, en aplicació 
de l’article 10 de la Directiva 88/379/CEE, les modalitats del sistema d’informació 
específica relatiu als preparats perillosos. DOCE L de 22 de març de 1991.
modificada per :

Directiva 93/112/CEE, de 10 de desembre. DOCE L de 16 de desembre de 1993.
• Directiva 91/157/CEE, de 18 de març, relativa a les piles i els acumuladors que 

continguin determinades substàncies perilloses. DOCE L de 26 de març de 1991.
• Directiva 92/59/CEE, de 29 de juny, relativa a la seguretat general dels productes. 

DOCE L de 11 d’agost de 1992.
• Directiva 96/56/CE, de 3 de setembre, relativa a l’aproximació de les disposicions 

legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge i 
etiquetatge de substàncies perilloses. DOCE L de 18 de setembre de 1996.

Legislació espanyola

• Reial Decret 668/1980, de 8 de febrer. Reglament d’emmagatzematge de productes 
químics. BOE de 14 d’abril de 1980.
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Modificat per:
Reial Decret 3485/1983, de 14 desembre. BOE de 20 de febrer de 1983.

Completat per les Instruccions tècniques complementàries MIE-APQ. Actualment 
existeixen les dedicades als líquids inflamables i combustibles, òxid d’etilè, clor, 
amoníac anhidre, ampolles i bombones de gasos comprimits, liquats i dissolts a 
pressió i líquids corrosius.

• Reial Decret 74/1992, de 31 de gener. Reglament nacional del transport de 
mercaderies perilloses per carretera (TCP). BOE de 22 de febrer de 1992.

Modificat per:
Ordre de 7 de febrer de 1996. BOE de 20 de febrer de 1996.

• Reial Decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre els consellers de seguretat pel 
transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via aèria.

• Reial Decret 1078/93, de 2 de juliol. Reglament sobre classificació, envasatge i 
etiquetatge de preparats perillosos. BOE de 9 de setembre. Rectificacions en el 
BOE de 19 de novembre de 1993.
Actualitzat per:

Ordre de 20 de febrer de 1995. BOE de 23 de febrer de 1995. Rectificacions en 
el BOE de 5 d’abril de 1995.

Modificat per:
Reial Decret 363/1995, de 10 de març. BOE de 5 de juny de 1995.
Reial Decret 1425/1998, de 3 de juliol. BOE de 4 de juliol de 1998.

• Reial Decret 363/1995, de 10 de març. Reglament sobre notificació de substàncies 
noves i classificació, envasatge i etiquetatge de substàncies perilloses. Deroga el 
Reial Decret 2116/1985. BOE de 5 de juny de 1995.
Modificat per:

Ordre de 13 de setembre de 1995. BOE de 19 de setembre de 1995. Annex I.
Ordre de 21 de febrer de 1997. BOE de 10 de març de 1997. Annex I.
Reial Decret 700/1998, de 24 d’abril. BOE de 8 de maig de 1998.
Ordre de 30 de juny de 1998. BOE de 6 de juliol de 1998.
Ordre de 11 de setembre de 1998. BOE de 17 de setembre de 1998.

• Ordre de 27 de juny de 1994. Regula el procediment d’actuació del Departament 
d’Indústria i Energia en l’emmagatzematge de productes químics. DOGC de 8 de 
juliol. Rectificacions en el DOGC de 28 de novembre de 1994.

8.3.1. AGENTS QUÍMICS, FÍSICS I BIOLÒGICS

• Directiva 80/1107/CEE, de 27 de novembre, relativa a la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents químics, físics i biològics 
durant el treball. DOCE L de 3 de desembre de 1980.
Modificada per: 

Directiva 88/642/CEE, de 16 de desembre. DOCE de 24 de desembre de 1988.
Directiva 91/322/CEE, de 29 de maig. DOCE L de 5 de juliol de 1991.
Directiva 96/94/CE, de 18 de desembre. DOCE L de 28 de desembre de 1996.

8.3.2. AGENTS BIOLÒGICS

• Directiva 90/220/CEE, de 23 d’abril, sobre l’alliberament intencional en el medi 
ambient d’organismes modificats genèticament (OMG). DOCE L de 8 de maig de 1990.
Adaptada per:

Directiva 94/15/CE, de 15 d’abril. DOCE L de 22 d’abril de 1994.
Directiva 97/35/CE, de 18 de juny. DOCE L de 27 de juny de 1997.

Completada per:
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Decisió 93/584/CEE, de 22 d’octubre. DOCE L de 12 de novembre de 1993
Decisió 94/730/CEE, de 4 de novembre. DOCE L de 12 de novembre de 1994.

• Directiva 90/679/CEE, de 26 de novembre, sobre protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball (setena 
directiva específica d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 de la Directiva 
89/391/CEE). DOCE L de 31 de desembre de 1990.
Modificada per:

Directiva 93/88/CEE, de 12 d’octubre. DOCE L de 29 d’octubre de 1993.
Directiva 95/30/CEE, de 30 de juny DOCE L de 6 de juliol de 1995.

• Llei 15/1994, de 3 de juny, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització 
confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats 
genèticament, a fi de preveure els riscos per a la salut humana i el medi ambient. 
BOE de 4 de juny de 1994.
Completada per:

Reial Decret 951/1997, de 20 de juny. BOE de 24 de juny de 1997.
• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 24 
de maig de 1997.
Adaptat per:

Ordre de 25 de març de 1998. BOE de 30 de març de 1998.

8.3.3. AGENTS CANCERÍGENS

• Directiva 90/394/CEE, de 28 de juny, relativa a la protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball (sisena 
directiva específica d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 de la Directiva 89/391/ 
CEE). DOCE L de 26 de juliol de 1990.

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. BOE de 24 
de maig de 1997.

8.3.4. PLOM

• Directiva 82/605/CEE, de 28 de juliol, sobre protecció dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l’exposició al plom i els seus compostos iònics durant el 
treball (primera directiva particular d’acord amb l’article 8 de la Directiva 80/1107/ 
CEE). DOCE L de 23 d’agost de 1982.

• Ordre de 9 d’abril de 1986. Reglament per a la prevenció de riscos i la protecció de 
la salut dels treballadors per la presència metàl·lica de plom i els seus compostos 
iònics en l’ambient de treball. BOE de 24 d’abril de 1986. Rectificacions en el BOE 
de 3 de juny de 1986.

8.3.5. AMIANT

• Conveni OIT, núm. 162, de 24 de juny de 1986, sobre utilització de l’asbest en 
condicions de seguretat (ratificat per Instrument de 17 de juliol de 1990- BOE de 23 
de novembre de 1990, RCL 1990, 2435. Rectificacions en el BOE de 8 de març de 
1991).
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• Ordre de 21 de juliol de 1982. Condicions de treball en la manipulació de l’amiant. 
BOE d’11 d’agost de 1982. Rectificacions en el BOE de 4 d’octubre de 1982.
Desenvolupada per:

Resolució de 30 de setembre de 1982. BOE de 18 d’octubre de 1982.
• Ordre de 31 d’octubre de 1984. Reglament sobre treball amb risc d’amiant. BOE de 

7 de novembre de 1984.
Modificada per:

Ordre de 26 de juliol de 1993. BOE de 5 d’agost de 1993.
Completada per:

Ordre de 7 de gener de 1987. BOE de 15 de gener de 1987.
Ordre de 22 de desembre de 1987. BOE de 29 de desembre de 1987.

• Ordre de 30 de juny de 1987. Ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb 
risc d’amiant. DOGC de 10 de juliol de 1987. Rectificacions en el DOGC de 7 
d’octubre de 1987.

8.3.6. CLORUR DE VINIL

• Directiva 78/610/CEE de 29 de juny, referent a l’aproximació de les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives dels estats membres, relatives a la protecció 
sanitària dels treballadors exposats al clorur de vinil monòmer. DOCE L de 22 de 
setembre de 1978.

• Ordre de 9 d’abril de 1986. Reglament per a la prevenció de riscos i la protecció de 
la salut dels treballadors per la presència de clorur de vinil monòmer en l’ambient 
de treball. BOE de 6 de maig de 1986.

8.3.7. BENZÈ

• Conveni OIT, núm. 136, de 23 de juny de 1971, sobre protecció contra els riscos 
d’intoxicació per benzè (ratificat per Instrument de 31 de març de 1973- BOE de 5 
de febrer de 1975).

• Ordre de 14 de setembre de 1959. Fabricació i utilització de productes que 
continguin benzè. BOE de 18 de setembre de 1959.
Actualitzada per:

Resolució de 15 de febrer de 1977. BOE d’11 de març de 1959.
• Resolució de 15 de febrer de 1977. Actualitza les instruccions complementàries de 

l’ordre de 14 de setembre de 1959. BOE d’11 de març de 1959.

8.3.8. PCB I PCT

• Ordre de 9 de setembre de 1986. Limitació de l’ús dels policlorobifenils (PCB) i els 
policloroterfenils (PCT). DOGC de 24 d’octubre de 1986.

8.3.9. RADIACIONS IONITZANTS (PROTECCIÓ RADIOLÒGICA)

• Directiva 92/3/EURATOM, relativa a la vigilància i al control dels trasllats de residus 
radioactius entre estats membres o procedents o amb destí a l’exterior de la 
Comunitat.

• Directiva 96/29/EMATOM, de 13 de maig, per la qual s’estableixen les Normes 
bàsiques relatives a la protecció sanitària de la població i els treballadors contra els 
perills que resulten de les radiacions ionitzants. DOCE L de 29 de juliol de 1996.
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• Llei 25/1964, de 29 d’abril, reguladora de l’energia nuclear. BOE de 4 de maig de 
1964. Rectificacions en el BOE de 6 de juny de 1964.
Modificada parcialment per:

Llei 40/1994, de 30 de desembre de 1994. BOE de 31 de desembre de 1994.
• Reial Decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament sobre 

instal·lacions nuclears i radioactives.
• Reial Decret 53/1992, de 24 de gener. BOE de 12 de febrer de 1992. Reglament 

sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants. Rectificacions en el BOE 
de 15 d’abril de 1992.

• Llei 15/1980, de 22 d’abril de 1980, sobre creació del Consell de Seguretat Nuclear. 
BOE de 25 d’abril de 1980.

8.3.10. SOROLL

• Directiva 86/188/CEE, de 12 de maig, relativa a la protecció dels treballadors contra 
els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. DOCE L de 24 de maig 
de 1986.

• Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors enfront dels 
riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre 
de 1989. Rectificacions en el BOE de 9 de desembre de 1989, i en el BOE de 26 de 
maig de 1990.

• Resolució de 30 d’octubre de 1995. Aprova una ordenança municipal tipus, 
reguladora del soroll i de les vibracions. DOGC 10 de novembre de 1995.

8.4.  LEGISLACIÓ GENERAL SOBRE MEDI AMBIENT

Legislació europea

• Directiva marc 75/442/CEE, de 15 de juliol, relativa a la gestió dels residus en 
general. DOCE L de 25 de juliol de 1975.
modificada per:

Directiva Marc 91/156/CEE, de 18 de març. DOCE L de 26 de març de 1991.
completada per:

Decisió 76/431/CEE, de 21 d’abril. DOCE L d’1 de maig de 1976.
Directiva 91/689/CEE, de 12 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.
Decisió 94/3/CEE, de 20 de desembre. DOCE l de 7 de gener de 1994.
Decisió 94/904/CEE, de 22 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1994.
Decisió 96/302/CEE, de 17 d’abril. DOCE L d’11 de maig de 1996.
Decisió de 24 de maig. DOCE L de 6 de juny de 1996.

• Directiva 76/464/CEE, de 4 de maig, relativa a la contaminació causada per 
determinades substàncies perilloses abocades al medi aquàtic de la Comunitat. 
DOCE L de 18 de maig de 1976.
Completada per:

Directiva 86/280/CEE, de 12 de juny. DOCE L de 4 de juliol de 1986. 
Rectificacions als DOCE L de 15 de juliol de 1986, d’1 d’agost de 1986 i de 7 
d’agost de 1986.

Modificada per:
Directiva 88/347/CEE, de 24 de setembre. DOCE L de 25 de juny de 1988.
Directiva 90/415/CEE, de 27 de juliol. DOCE L de 14 d’agost de 1990.
Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.
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• Resolució 90/C122/02, de 7 de maig, sobre política en matèria de residus. DOCE C 
de 18 de maig de 1990.

• Directiva 94/62/CEE, de 20 de desembre, relativa als envasos i als residus d’enva-
sos. DOCE L de 31 de desembre de 1994.
Completada per:

Decisió de 28 de gener de 1997. DOCE L de 20 de febrer de 1997.
Decisió de 3 de febrer de 1997. DOCE L de 22 de febrer de 1997.
Decisió de 8 de febrer de 1999. DOCE L 4 de març de 1999.

• Directiva 96/61/CEE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i al control integrats 
de la contaminació. DOCE L de 10 d’octubre de 1996.

Legislació espanyola

• Ordre de 18 d’octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació 
atmosfèrica d’origen industrial. BOE de 3 de desembre de 1976. Rectificacions en 
el BOE de 23 de febrer de 1977.
Modificat

Ordre de 25 de febrer de 1980. BOE de 24 de març de 1980.
• Llei 29/1985, de 2 d’agost. Llei de regulació d’aigües. BOE de 8 d’agost de 1985. 

Rectificacions en el BOE de 10 d’octubre de 1985.
Actualitzada per:

Reial Decret 419/1993, de 26 de març. BOE de 14 d’abril de 1993.
Modificada per:

Reial Decret 2473/1985, de 27 de desembre de 1985. BOE de 2 de gener de 
1986. Rectificacions en el BOE de 4 de febrer de 1986.
Llei 42/1994, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1994. 
Rectificacions en el BOE de 16 de febrer de 1995.
Llei 13/1996, de 30 de desembre. BOE de 31 de desembre de 1996.

• Ordre de 12 de novembre de 1987. Normes sobre emissió, objectius de qualitat i 
mètodes de mesura de referència, relatius a determinades substàncies nocives o 
perilloses contingudes en els abocaments d’aigües residuals. BOE de 23 de 
novembre de 1987. Rectificacions en el BOE de 18 d’abril de 1988.
Completada per:

Ordre de 13 de març de 1989. BOE de 20 de març de 1989.
Ordre de 27 de febrer de 1991. BOE de 2 de març de 1991.
Ordre de 9 de maig de 1991. BOE de 15 de maig de 1991.
Ordre de 28 de juny de 1991. BOE de 8 de juliol de 1991.
Ordre de 25 de maig de 1992. BOE de 29 de maig de 1992.

• Reial Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny. Avaluació d’impacte ambiental. 
BOE de 30 de juny de 1986.
Completat per:

Reial Decret 1131/1988, de 26 de març. BOE de 5 d’octubre de 1988.
• Reial Decret 484/1995, de 7 d’abril. Mesures de regulació i control d’abocaments. 

BOE de 21 d’abril de 1995. Rectificacions en el BOE de 13 de maig de 1995.
• Llei 11/1997, de 24 d’abril. Llei d’envasos i residus d’envasos. BOE 25 d’abril de 1997.
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. BOE núm. 96, de 22 d’abril.

Legislació catalana

• Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del 
tractament de deixalles i residus. DOGC de 21 d’abril de 1982.

• Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. DOGC de 3 de juny 
de 1988.
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• Llei 6/1993, de 15 de juliol. Llei reguladora dels residus. DOGC de 28 de juliol de 1993.
• Decret 230/1993, de 6 de setembre, sobre l’exercici de les funcions d’inspecció i 

control en l’àmbit de protecció del medi ambient. DOGC de 8 d’octubre de 1993. 
Rectificacions en el DOGC de 13 de juliol de 1994.
Modificat per:

Decret 158/1994, de 30 de maig. DOGC de 13 de juliol de 1994.
• Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’inci-

neració de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. DOGC de 16 de 
desembre de 1994.

• Ordre d’1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de 
les característiques dels residus. DOGC de 30 de juny de 1995.

• Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord de govern 
d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya. DOGC de 6 de novem-
bre de 1995.

• Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
DOGC de 9 de febrer de 1996.

• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. DOGC de 13 de gener de 1997.

• Resolució de 13 de maig de 1998, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació del 
Programa de gestió dels residus d’envasos de Catalunya, adoptat pel Consell de 
Direcció de la Junta de Residus. DOGC de 2 de juliol de 1998.

8.4.1. LEGISLACIÓ SOBRE RESIDUS ESPECÍFICS

8.4.1.1. RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS

• Directiva 91/689/CEE, de 12 de desembre, relativa als residus perillosos. DOCE L
de 31 de desembre de 1991.
Completada per:

Decisió 94/904/CEE, de 22 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1994.
Decisió 96/302/CEE, de 17 d’abril. DOCE L d’11 de maig de 1996.

Modificada per:
Directiva 94/31/CEE, de 27 de juny. DOCE L de 2 de juliol de 1994.

• Directiva 94/67/CEE, de 16 de desembre, relativa a la incineració de residus 
perillosos. DOCE L de 31 de desembre de 1994.

• Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986. BOE de 30 de juliol de 1988.
Modificat per:

Reial Decret 1771/1994, de 5 d’agost. BOE de 19 d’agost de 1994.
Reial Decret 952/1997, de 20 de juny. BOE de 5 de juliol de 1997.

• Ordre de 13 d’octubre de 1989. Determina els mètodes de caracterització dels 
residus tòxics i perillosos. BOE de 10 de novembre de 1989.

• Reial Decret 1217/1997, de 18 de juliol. Incineració de residus perillosos. BOE de 8 
d’agost de 1997.

• Ordre de 14 de juny de 1984, per la qual es disposa la publicació de l’acord del 
Consell Executiu de 24 de març de 1984, que aprova la planificació de la gestió de 
residus industrials. DOGC de 19 de juny de 1984.

• Ordre de 31 d’octubre de 1984 sobre les directrius aprovades per a la gestió de 
residus industrials. DOGC de 28 de novembre de 1984.

• Llei 2/1991, de 18 de març, de mesures urgents per a la reducció i la gestió dels 
residus industrials. DOGC de 27 de març de 1991.

• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. DOGC de 27 de setembre de 1991.
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Modificat per: 
Llei 6/1993, de 15 de juliol. DOGC de 28 de juliol de 1993.

• Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell 
Assessor de la gestió dels residus industrials de Catalunya. DOGC de 26 de gener 
de 1994.

• Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus 
de Catalunya. DOGC de 3 de juny de 1994.

Amiant

• Directiva 87/217/CEE, de 19 de març, sobre la prevenció i la reducció de la conta-
minació del medi ambient produïda per l’amiant. DOCE L de 28 de març de 1987.

• Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer de 1991, sobre la prevenció i la reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. BOE de 6 de febrer de 1991.

Cadmi

• Directiva 83/513/CEE, de 26 de setembre, relativa als valors límit i als objectius de 
qualitat per als abocaments de cadmi. DOCE L de 24 d’octubre de 1983.
Modificada per:

Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991. 

Clorurs alcal ins

• Directiva 84/156/CEE, de 8 de març, relativa als valors límit i als objectius de 
qualitat per als abocaments de mercuri dels sectors diferents de l’electròlisi dels 
clorurs alcalins. DOCE L de 17 de març de 1984.
Modificada per:

Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.

Hexaclorociclohexà

• Directiva 84/491/CEE, de 9 d’octubre, relativa als valors límit i als objectius de 
qualitat per als abocaments d’hexaclorociclohexà. DOCE L de 17 d’octubre de 1984.
Modificada per:

Directiva 91/692/CEE, de 23 de desembre. DOCE L de 31 de desembre de 1991.

• Ordre de 27 de febrer de 1991, per la qual es modifica l’annex V de l’Ordre de 12 
de novembre de 1987, relativa a normes d’emissió, objectius de qualitat i mètodes 
de mesura de referència, per a abocaments de determinades substàncies perilloses, 
en especial els corresponents a l’hexaclorociclohexà. BOE de 2 de març de 1991.

Pol ic lorobifeni ls  (PCB) i  pol ic loroterfeni ls  (PCT)

• Directiva 76/403/CEE, de 6 d’abril, relativa a la gestió de policlorobifenils i 
policloroterfenils. DOCE L de 26 d’abril de 1976.

• Directiva 96/39/CE, de 16 de setembre, relativa a l’eliminació de policlorobifenils 
i policloroterfenils. DOCE L de 24 setembre de 1196.

• Ordre de 14 d’abril de 1989, per la qual es regula la gestió de policlorobifenils i 
policloroterfenils. BOE de 29 d’abril de 1989.

• Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l’ús dels policlorobifenils (PCB) i 
els policloroterfenils (PCT). DOGC de 24 d’octubre de 1986.
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Olis usats

• Directiva 75/439/CEE, de 16 de juny, relativa a la gestió dels olis usats. DOCE L de 
25 de juliol de 1975.
Modificada per:

Directiva 87/101/CEE, de 22 de desembre. DOCE L del 12 de febrer de 1987
• Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. BOE de 

8 de març de 1989.
Modificada per:

Ordre de 13 de juny de 1990. BOE de 26 de juny de 1990.
• Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 

dels olis usats. DOGC de 14 d’octubre de 1988.

Piles i  acumuladors

• Directiva 91/157/CEE, de 18 de març, relativa a les piles i als acumuladors que 
continguin determinades matèries perilloses. DOCE L de 26 de març de 1991.
Adaptada per:

Directiva 93/86/CEE, de 4 d’octubre. DOCE L de 23 d’octubre de 1993.
Directiva 98/101/CE, de 22 de desembre. DOCE L de 5 de gener de 1999.

8.4.1.2. RESIDUS SANITARIS I ANATÒMICS

• Decret 2263/1974, de 20 de juliol. Reglament de policia sanitària mortuòria. BOE 
de 17 d’agost de 1974.

• Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. DOGC de 16 de 
febrer de 1999.

8.4.1.3. RESIDUS RADIOACTIUS

• Reial Decret 1522/1984, de 4 de juliol, pel qual s’autoritza la constitució de 
l’Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA (ENRESA). BOE de 22 d’agost 
de 1984.
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