
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3653/2022, de 14 de novembre, per la qual es fa pública la Instrucció DGI 6/2022, de la
Direcció General d'Indústria, que modifica la definició del valor de la banda perimetral de la Instrucció
8/2007 SIE de creixements urbans als voltants d'establiments afectats per la normativa d'accidents greus
existents, i de la Instrucció 9/2007 SIE sobre nous establiments o canvis substancials en els existents, pel
cas d'aquells establiments dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 840/2015 exclusivament per disposar de
substàncies perilloses classificades com a Secció "E" perills per al medi ambient (aquàtic).

En data 8 de novembre de 2022, ha estat aprovada la Instrucció DGI 6/2022, de la Direcció General
d'Indústria, que modifica la definició del valor de la banda perimetral de la Instrucció 8/2007 SIE de
creixements urbans als voltants d'establiments afectats per la normativa d'accidents greus existents, i de la
Instrucció 9/2007 SIE sobre nous establiments o canvis substancials en els existents, pel cas d'aquells
establiments dins l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 840/2015 exclusivament per disposar de substàncies
perilloses classificades com a Secció «E» perills per al medi ambient (aquàtic).

Atès l'interès del seu contingut per als destinataris i, d'acord amb el que disposa l'article 7.2 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la Instrucció DGI 6/2022, 8 de novembre de 2022, de la Direcció General d'Indústria, que
modifica la definició del valor de la banda perimetral de la Instrucció 8/2007 SIE de creixements urbans als
voltants d'establiments afectats per la normativa d'accidents greus existents, i de la Instrucció 9/2007 SIE
sobre nous establiments o canvis substancials en els existents, pel cas d'aquells establiments dins l'àmbit
d'aplicació del Reial Decret 840/2015 exclusivament per disposar de substàncies perilloses classificades com a
Secció «E» perills per al medi ambient (aquàtic).

Barcelona, 14 de novembre de 2022

Florenci Hernández Cardona

Subdirector general de Seguretat Industrial

Instrucció DGI 6/2022, que modifica la definició del valor de la banda perimetral de la Instrucció 8/2007 SIE de
creixements urbans als voltants d'establiments afectats per la normativa d'accidents greus existents, i de la
Instrucció 9/2007 SIE sobre nous establiments o canvis substancials en els existents, pel cas d'aquells
establiments dins l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 840/2015 exclusivament per disposar de substàncies
perilloses classificades com a Secció «E» perills per al medi ambient (aquàtic).

La Directiva, coneguda com a Seveso-III (Directiva 2012/18/UE) relativa al control dels riscos inherents als
accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses, va esmenar la Directiva Seveso-II anterior
(Directiva 96/82/CE), la qual, tenint en compte les lliçons apreses en accidents posteriors com els de Bhopal,
Tolosa o Enschede, havia esmenat la Directiva Seveso original (Directiva 82/501/CEE), després que l'accident a
la ciutat italiana de Seveso el 1976 donés lloc a l'adopció de legislació sobre la prevenció i el control d'aquest
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tipus d'accidents.

Mitjançant el Reial decret 840/2015, es van transposar a l'ordenament jurídic estatal les previsions de la
Directiva 2012/18/UE Seveso-III. Al seu article 14, planificació de l'ús del sòl, estableix que els òrgans
competents de les comunitats autònomes vetllaran perquè es tinguin en compte els objectius de prevenció
d'accidents greus i de limitació de les seves conseqüències per a la salut humana, els béns i el medi ambient,
en els seus instruments de planificació territorial i urbanística (aquesta previsió ja figurava a la Directiva
Seveso-II).

Ni la Directiva ni el Reial Decret esmentats especifiquen un model concret de planificació urbanística, sinó que
es limiten a establir els objectius que ha de complir. Un cop publicada la Directiva Seveso-II i tenint present
l'impacte que aquesta normativa té sobre la indústria catalana, el Govern de la Generalitat de Catalunya va
decidir participar en el grup de treball de la UE que va analitzar les diferents opcions, la qual cosa va permetre
determinar quin era el model a adoptar més adient.

Es va optar per un model probabilista basat en el càlcul del risc (elaboració d'una Anàlisi Quantitativa de Risc,
AQR), inspirat en el vigent a Holanda, complementat amb unes distàncies fixes, a considerar com a distàncies
mínimes d'allunyament entre la ubicació de les substàncies perilloses dins de la planta i els elements
vulnerables de l'entorn, que configuren l'anomenada franja de seguretat. Aquest model es va plasmar a la
Instrucció 8/2007 SIE pel que fa als creixements urbans als voltants d'establiments SEVESO existents, i a la
Instrucció 9/2007 SIE pel que fa a nous establiments o canvis substancials en els existents.

Tot i que en molts casos les substàncies que són perilloses per a l'home ho són també per al medi ambient, es
pot dir que l'abast de la Directiva SEVESO I estava més enfocat cap a la protecció de persones que cap a la
protecció del medi ambient. A partir de la Directiva SEVESO II, l'amenaça al medi ambient és un aspecte
important que ha estat

reforçat amb la inclusió, per primera vegada, de substàncies classificades com a perilloses pel medi ambient
(aquàtic) a l'àmbit de la Directiva. Aquestes substàncies estaven cobertes per la SEVESO I només si també
eren considerades en una altra categoria de classificació.

Per tant, la necessitat de comptar amb una metodologia homogènia dirigida cap a l'anàlisi del risc
mediambiental dels establiments afectats per la Directiva, constitueix una eina fonamental a l'hora de prevenir
i mitigar els possibles efectes que els accidents greus puguin tenir sobre el medi ambient. En aquest sentit, la
Direcció General de Protecció Civil, pertanyent al Ministeri de l'Interior, va considerar de vital importància el
desenvolupament d'una guia tècnica d'anàlisi del risc mediambiental, on s'establissin les pautes per dur a
terme la identificació i l'avaluació del risc mediambiental derivat dels accidents greus, i en què es recull la
informació necessària per abordar la seva adequada gestió i per establir la planificació convenient de les
emergències. Aquesta guia tècnica ha tingut una gran acceptació entre els diferents estats membres, oferint-se
com una base tècnica d'interès per a la Comissió Europea i les diferents autoritats competents en aquesta
matèria.

Es constata que el nombre d'establiments que es troben sota l'àmbit d'aplicació de la Directiva Seveso
exclusivament en base a la disposició de substàncies classificades com a perilloses pel medi ambient va
augmentant.

El valor de la zona d'indefensió envers l'autoprotecció en funció de les substàncies perilloses presents
establerta per la “Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a
l'elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb
la gestió dels riscos de protecció civil”, és de 50 m perimetrals des del límit de l'activitat si es tracta únicament
de substàncies que tenen risc de vessaments contaminants i similars.

En base a les consideracions efectuades i a l'experiència acumulada des de l'aprovació de les Instruccions
8/2007 SIE i 9/2007 SIE, es veu necessària les seves modificacions per tal d'adequar la banda perimetral de la
franja de seguretat i l'anàlisi de riscos, en el cas d'establiments que són Seveso exclusivament per disposar de
substàncies classificades com a perilloses pel medi ambient.

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 6 del Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració
del Departament d'Empresa i Treball, en relació amb el Decret 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del
Departament d'Empresa i Coneixement, s'estableix la Instrucció següent:

Primer. L'apartat 3.1 de la Instrucció 8/2007 SIE de creixements urbans als voltants d'establiments afectats per
la normativa d'accidents greus existents, es modifica de la manera següent:

“3.1 Definició de la franja de seguretat
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Es defineix la franja de seguretat com l'àrea exterior a l'establiment industrial i delimitada, per una banda, pel
perímetre de l'establiment i per altra, per la vora exterior de la figura envoltant de les següents àrees
geomètriques:

a) Cercles amb valors de radis indicats en la taula 2 inclosa a l'annex 1 d'aquesta instrucció a mesurar des dels
punts origen definits en el esquema 1 inclòs a l'annex 1 d'aquesta instrucció.

b) Banda perimetral d'una amplada de 75 m o 150 m respectivament per establiments de nivell baix i alt a
mesurar des dels límits de l'establiment. En el cas dels establiments dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret
840/2015 exclusivament per disposar de substàncies perilloses classificades com a Secció «E» PERILLS PER AL
MEDI AMBIENT (aquàtic), d'acord amb la columna 1 de la part 1 de l'annex 1 de l'esmentat Reial decret,
independentment de que siguin de nivell alt o de nivell baix, el titular de l'establiment pot sol·licitar una
reducció de l'amplada de la banda perimetral. Aquesta sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant una petició
genèrica a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, i s'ha d'adjuntar la següent documentació:

   - Una memòria tècnica que indiqui les quantitats màximes de cadascuna de les substàncies perilloses que
poden ser presents a l'establiment, d'acord amb la definició de substància perillosa del Reial decret 840/2015.

   - Una anàlisi dels riscos que inclogui totes les substàncies perilloses de l'establiment avaluada per un
organisme de control acreditat per a l'àmbit d'Accidents greus. La part corresponent a riscos mediambientals
s'ha de fer d'acord amb la “Guia per a la realització de l'anàlisi de risc mediambiental” (en l'àmbit del Reial
decret 1254/99 – Seveso II) de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior.

   - Una anàlisi quantitativa de riscos (AQR) que ha d'incloure totes les substàncies perilloses esmentades
anteriorment, avaluada per un organisme de control acreditat per a l'àmbit d'Accidents greus. En el cas de que
totes les substàncies perilloses siguin exclusivament del grup de classificades com a “Secció «E» PERILLS PER
AL MEDI AMBIENT (aquàtic)”, no cal l'elaboració d'aquest AQR.

   - Altres informes i documents que l'òrgan tècnic estimi convenients

En el cas de resolució favorable, independentment de que l'establiment sigui de nivell alt o de nivell baix, el
titular podrà reduir l'amplada de la banda perimetral fins a un mínim de 50 m”.

Segon L'apartat 4.1 de la Instrucció 9/2007 SIE sobre nous establiments o canvis substancials en els existents,
es modifica de la manera següent:

“4.1 Definició de la franja de seguretat

Es defineix la franja de seguretat com l'àrea exterior a l'establiment industrial i delimitada, per una banda, pel
perímetre de l'establiment i per altra, per la vora exterior de la figura envoltant de les següents àrees
geomètriques:

a) Cercles amb valors de radis indicats en la taula 2 inclosa a l'annex 1 d'aquesta instrucció a mesurar des dels
punts origen definits en el esquema 1 inclòs a l'annex 1 d'aquesta instrucció.

b) Banda perimetral d'una amplada de 75 m o 150 m respectivament per establiments de nivell baix i alt a
mesurar des dels límits de l'establiment. En el cas dels establiments dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret
840/2015 exclusivament per disposar de substàncies perilloses classificades com a Secció «E» PERILLS PER AL
MEDI AMBIENT (aquàtic), d'acord amb la columna 1 de la part 1 de l'annex 1 de l'esmentat Reial decret,
independentment de que siguin de nivell alt o de nivell baix, el titular de l'establiment pot sol·licitar una
reducció de l'amplada de la banda perimetral. Aquesta sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant una petició
genèrica a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, i s'ha d'adjuntar la següent documentació:

   - Una memòria tècnica que indiqui les quantitats màximes de cadascuna de les substàncies perilloses que
poden ser presents a l'establiment, d'acord amb la definició de substància perillosa del Reial decret 840/2015.

   - Una anàlisi dels riscos que inclogui totes les substàncies perilloses de l'establiment avaluada per un
organisme de control acreditat per a l'àmbit d'Accidents greus. La part corresponent a riscos mediambientals
s'ha de fer d'acord amb la “Guia per a la realització de l'anàlisi de risc mediambiental” (en l'àmbit del Reial
decret 1254/99 – Seveso II) de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior.

   - Una anàlisi quantitativa de riscos (AQR) que ha d'incloure totes les substàncies perilloses esmentades
anteriorment, avaluada per un organisme de control acreditat per a l'àmbit d'Accidents greus. En el cas de que
totes les substàncies perilloses siguin exclusivament del grup de classificades com a “Secció «E» PERILLS PER
AL MEDI AMBIENT (aquàtic)”, no cal l'elaboració d'aquest AQR.

   - Altres informes i documents que l'òrgan tècnic estimi convenients
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En el cas de resolució favorable, independentment de que l'establiment sigui de nivell alt o de nivell baix, el
titular podrà reduir l'amplada de la banda perimetral fins a un mínim de 50 m”.

Tercer. Aquesta Instrucció serà d'aplicació l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Secretari d'Empresa i Competitivitat

(D'acord amb la Resolució del Conseller d'Empresa i Treball, de 26.10.2022, per la qual designa suplent de la
persona titular de la Direcció General d'Indústria per vacant a la persona titular de la Secretaria d'Empresa i
Competitivitat del Departament d'Empresa i Treball)

(22.325.014)
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