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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 4024 ORDRE PRE/556/2005, de 10 de març, per la 

qual es modifica l’Ordre PRE/473/2004, de 25 de 
febrer, per la qual es modifica l’annex I del Reial 
decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual 
s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l’ús de determinades substàncies i preparats 
perillosos (èter de pentabromodifenil, èter 
d’octabromodifenil). («BOE» 60, d‘11-3-2005.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va esta-
blir una sèrie de limitacions a la comercialització i a l’ús de 
determinades substàncies i preparats perillosos i es va 
dictar sobre la base de la normativa de la Unió Europea 
que regula aquesta matèria. Aquesta està constituïda per 
la Directiva 76/769/CEE del Consell, de 27 de juliol, «rela-
tiva a l’aproximació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels estats membres que limiten 
la comercialització i l’ús de determinades substàncies i 
preparats perillosos» i les seves posteriors modificacions 
i adaptacions al progrés tècnic.

El Reial decret esmentat ha experimentat nombroses 
modificacions a l’annex I, com a conseqüència de l’evolu-
ció de la normativa comunitària en la matèria i de la 
necessitat d’augmentar els nivells de protecció de la salut 
humana i del medi ambient.

L’annex I, part 1, del dit Reial decret inclou els diferents 
punts que es refereixen a determinades substàncies o pre-
parats perillosos i indica les limitacions que les afecten.

L’Ordre PRE/473/2004, de 25 de febrer, per la qual es 
modifica l’annex I del Reial decret 1406/1989, de 10 de 
novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercia-
lització i a l’ús de determinades substàncies i preparats 
perillosos (èter de pentabromodifenil, èter d’octabromo-
difenil), va introduir el punt núm. 44 (èter de pentabromo-
difenil) a l’annex I, part 1, del Reial decret esmentat amb 
una sèrie de limitacions que van entrar en vigor el 15 
d’agost de 2004.

Posteriorment, la Comissió de la UE ha estudiat el cas 
de la utilització de l’èter de pentabromodifenil en els siste-
mes d’evacuació d’aeronaus en cas d’emergències. Ha 
considerat que la contribució que representa el pentabro-
modifenil per als riscos globals per a la salut i el medi 
ambient és relativament baixa en el cas d’aquest ús. A 
més a més s’ha tingut en compte la carència actual de 
productes alternatius i les conseqüències socioeconòmi-
ques que es produirien en el moment actual si es mantin-
gués la limitació que preveu la Directiva 2003/11/CE del 
Parlament Europeu i del Consell que es va transposar per 
l’Ordre PRE/473/2004, de 25 de febrer.

Aquesta situació ha portat la Comissió a establir una 
excepció limitada en el temps per a aquest ús concret del 
pentabromodifenil per mitjà de la Directiva 2004/98/CE de 
la Comissió. Es considera que en el termini concedit es 
poden assajar altres alternatives per a aquest ús.

La present Ordre, que es dicta en ús de les facultats 
atribuïdes a la disposició final segona del Reial decret 
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre ordena-
ment jurídic la Directiva 2004/98/CE de la Comissió.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat 
els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat 
i Consum i de Medi Ambient i del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç, disposo:

Primer. Modificació de l’Ordre PRE/473/2004, de 25 
de febrer.

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat segon (pròr-
roga de comercialització) de l’Ordre PRE/473/2004, de 25 
de febrer, per la qual es modifica l’annex I del Reial 

decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen 
limitacions a la comercialització i a l’ús de determinades 
substàncies i preparats perillosos, que queda redactat en 
els termes següents:

«No obstant això, no s’han d’aplicar fins al 31 de març 
de 2006 les limitacions dels apartats 1 i 2 del punt núm. 44 
(èter de pentabromodifenil) de l’annex d’aquesta Ordre 
als sistemes d’evacuació d’emergència d’aeronaus.»

Segon. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 10 de març de 2005.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

CAP DE L’ESTAT
 4110 REIAL DECRET LLEI 4/2005, d’11 de març, pel 

qual es concedeix un termini extraordinari de 
sol·licitud d’ajudes per a les víctimes del terro-
risme. («BOE» 61, de 12-3-2005.)

La Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat amb les 
víctimes del terrorisme, ha suposat el reconeixement per 
la societat espanyola de totes i cadascuna de les persones 
que han estat víctimes directes del terrorisme, com també 
dels seus familiars en cas de mort.

Aquesta Llei ha estat objecte de desplegament mitjan-
çant el Reglament d’execució de la Llei 32/1999, de 8 d’oc-
tubre, de solidaritat amb les víctimes del terrorisme, apro-
vat pel Reial decret 1912/1999, de 17 de desembre, 
modificat posteriorment pel Reial decret 288/2003, de 7 de 
març.

L’experiència adquirida en l’aplicació d’aquesta nor-
mativa ha posat de manifest l’existència de persones amb 
la consideració de víctimes del terrorisme que no s’han 
pogut veure protegides mitjançant la regulació normativa 
abans indicada, per causa, bàsicament, del mer transcurs 
del termini fixat per sol·licitar les indemnitzacions corres-
ponents. Aquesta situació disfuncional justifica que 
s’adoptin les mesures oportunes per possibilitar que el 
col·lectiu esmentat pugui exercir de manera efectiva el 
seu dret a sol·licitar les ajudes pertinents.

D’altra banda, el temps transcorregut sense que 
aquestes situacions hagin estat objecte de tractament 
específic aconsella que s’abordin amb el caràcter d’ur-
gència, d’acord amb el testimoni i el reconeixement 
deguts a les víctimes del terrorisme, fet que justifica la 
utilització del reial decret llei en els termes que preveu 
l’article 86 de la Constitució.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’arti-
cle 86 de la Constitució, a proposta de la vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda i dels ministres de Justícia, de l’Interior i de Tre-
ball i Afers Socials i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 11 de març de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Termini extraordinari de sol·licitud d’ajudes.

Es concedeix un termini extraordinari de sis mesos 
comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret llei per sol·licitar les indemnitzacions que regula la 
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Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat amb les vícti-
mes del terrorisme, pels actes i els fets a què es refereix 
aquesta Llei esdevinguts des de l’1 de gener de 1968 i que 
no hagin estat indemnitzats a la seva empara.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de març de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 4113 REIAL DECRET 277/2005, d’11 de març, pel 

qual es modifica el Reglament d’explosius, 
aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de 
febrer. («BOE» 61, de 12-3-2005.)

El control estricte de la fabricació, la circulació, l’em-
magatzematge, el comerç, la tinença i la utilització d’ex-
plosius està estretament vinculat amb el manteniment de 
la seguretat ciutadana.

El Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 
230/1998, de 16 de febrer, dictat a l’empara tant de l’habi-
litació competencial atribuïda a l’Estat a l’article 149.1.26a 

de la Constitució com de l’habilitació al Govern per des-
plegar els articles 6 i 7 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de 
febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, va unificar 
en bona mesura el règim jurídic dispers fins avui en diver-
sos textos normatius. Així mateix, serveix com a norma 
supletòria a altres disposicions que, amb una finalitat 
diferent, contenen normes referents en matèria d’explo-
sius, d’entre les quals es podria destacar el Reglament 
general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat 
pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril.

Atès el risc evident que genera per a la seguretat ciu-
tadana la sostracció dels explosius, així com la seva des-
viació per a usos delictius, és necessari perfeccionar els 
controls sobre les activitats relacionades amb la fabrica-
ció, la circulació, l’emmagatzematge, el comerç, la tinença 
i la utilització d’explosius.

En aquest sentit, l’Ordre PRE/2426/2004, de 21 de 
juliol, per la qual es determina el contingut, el format i la 
gestió dels llibres registre de moviments i consum d’ex-
plosius, possibilita efectuar un control efectiu de les 
entrades i sortides d’aquest tipus de productes en les 
instal·lacions autoritzades per a la venda d’explosius i en 
les seves fàbriques, mitjançant el llibre registre de movi-
ments, i de les operacions vinculades al seu consum, en el 
cas del llibre registre de consum d’explosius.

No obstant això, també és necessari delimitar de 
manera clara i precisa en el Reglament d’explosius els 
subjectes responsables de la gestió tant del llibre registre 
de consum com de les actes d’ús d’explosius en explota-
cions i obres on es dipositin i manipulin explosius, així 
com els subjectes responsables de portar els llibres regis-
tre de moviments d’explosius tant en les instal·lacions 
autoritzades per a la venda d’explosius i cartutxos com en 
les fàbriques d’explosius i tallers de cartutxos i artificis 
pirotècnics.

Seguint el mateix esperit que guia la reforma, s’incre-
menten les mesures de seguretat en els polvorins auxi-
liars d’explosius, així com durant el seu consum final. Els 
polvorins que no reuneixin els requisits de seguretat que 
preveu aquesta reforma s’han d’adaptar en el termini 
màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret.

D’altra banda, és necessari transposar la Directiva 
2004/57/CE de la Comissió, de 23 d’abril de 2004, relativa 
a la identificació d’articles pirotècnics i determinats tipus 
de munició a l’efecte de la Directiva 93/15/CEE del Consell, 
relativa a l’harmonització de les disposicions sobre la 
posada al mercat i el control dels explosius amb fins 
civils.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior, 
de Defensa i d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 11 de març de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament d’explosius, 
aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.

El Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 
230/1998, de 16 de febrer, es modifica en els termes 
següents:

U. L’apartat 3 de l’article 1 queda redactat de la 
manera següent:

«3. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Reglament, i es regeixen per la normativa 
especial dictada a l’efecte, les Forces Armades, les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat i els cossos de 
policia de les comunitats autònomes que, en virtut 
dels seus estatuts, tinguin competències per prote-
gir persones i béns i per mantenir l’ordre públic, i 
disposin d’unitats de desactivació d’explosius. Per a 
l’exercici de les seves funcions en queden exclosos 
els establiments i les instal·lacions de les forces i 
cossos esmentats.»

Dos. El paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 8 queda 
redactat de la manera següent:

«c) El Ministeri de Defensa, a través de la Direc-
ció General d’Armament i Material, en compliment 
de la funció de salvaguardar la defensa nacional, en 
l’autorització de les instal·lacions de les fàbriques i 
dipòsits d’explosius i en el control d’aquestes fàbri-
ques en els aspectes que concerneixen la defensa 
nacional.»

Tres. L’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 10 
queda redactat de la manera següent:

«Les matèries i els objectes explosius definits 
abans es corresponen amb els que figuren a la 
classe I de les «Recomanacions de les Nacions Uni-
des relatives al transport de mercaderies perillo-
ses».

Tenen la consideració d’articles pirotècnics o 
munició els que es detallen a l’annex I.

Els articles respecte dels quals es requereix una 
especificació, quant a la seva consideració com a piro-
tècnics o com a explosius, s’indiquen a l’annex II.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 92 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Els serveis de vigilància han d’efectuar periò-
dicament, i sense necessitat de previ avís, registres 
individuals per vetllar pel compliment del que disposa 
l’apartat anterior, tot això d’acord amb un pla aprovat i 
supervisat per la intervenció d’armes i explosius cor-


