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s’hi preveuen mitjançant la utilització de tècniques elec-
tròniques, informàtiques i telemàtiques, de conformitat 
amb el que preveu la normativa vigent.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de setembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX 

  

 Denominació: Distintiu públic de confiança en línia.
Construcció gràfica:

Una figura vertical constituïda per quatre rectangles 
iguals de 45 mm de base per 20,25 mm d’altura. Les 
mesures totals exteriors inclosos els quatre elements són 
45 mm de base per 81 mm d’altura. El segon requadre 
conté una imatge mixta representativa de l’expressió 
abreujada de l’arrova i el logotip d’Arbitratge de Consum.

Els rectangles superior i inferior contenen els textos 
següents: el superior «CONFIANÇA EN LÍNIA» i l’inferior 
«PRESTADOR ADHERIT», tots dos en majúscules. L’ex-
pressió «PRESTADOR ADHERIT» se substitueix per «CODI 
DE CONDUCTA» quan el logotip és utilitzat per l’entitat 
promotora del Codi. El tercer requadre és un espai en 
blanc per situar-hi diferents logotips.

Tipografia: helvètica, en la seva versió normal amb un 
cos de lletra 22, interlineat sòlid i escala horitzontal 100.

Colors: taronja i negre. El primer compost per: 
magenta 42% groc 76%, i el segon, negre base. El logotip 
descrit figura calat en blanc sobre el fons taronja.

Totes les línies que formen el conjunt són en color 
negre de 0,5 punts. 

CAP DE L’ESTAT
 16825 LLEI ORGÀNICA 4/2005, de 10 d’octubre, per la 

qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 
de novembre, del Codi penal, en matèria de 
delictes de risc provocats per explosius. 
(«BOE» 243, d‘11-10-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern ha elaborat un conjunt de mesures antiter-
roristes per impulsar la lluita contra les bandes armades, 
tant les originàries del nostre país com aquelles altres 
organitzacions criminals d’àmbit internacional. Davant 
l’amenaça terrorista es fa necessari introduir millores en 
l’ordenament sancionador amb les quals el nostre Estat 
social i democràtic de dret pugui respondre a aquesta 
amenaça de manera garantista, legítima i eficaç.

A aquest efecte, l’actual reforma intenta reforçar la 
intervenció sancionadora en un àmbit susceptible de 
millorar, com és el de la utilització de substàncies explosi-
ves que puguin causar estralls, amb l’objectiu d’elevar el 
retret penal del tràfic indegut i l’incompliment dels deures 
relatius a la seguretat col·lectiva en la tinença de substàn-
cies tan perilloses.

Aquesta reforma adopta com a punt de partida inelu-
dible la necessitat de tutelar la vida i la integritat física de 
les persones, que troben el seu referent constitucional en 
els drets fonamentals de l’article 15 de la Constitució 
espanyola, enfront de qualssevol atemptats contra la 
seguretat col·lectiva, entre d’altres béns jurídics.

En dotar l’ordenament jurídic de noves mesures per 
intensificar el control i la seguretat dels explosius que 
poden causar estralls, es pretén evitar que aquestes ban-
des armades se’n puguin apoderar de manera il·lícita i, 
d’aquesta manera, puguin cometre gravíssims atemptats 
contra la vida i la integritat física de les persones. La 
potestat sancionadora administrativa es revela insuficient 
per tallar la conducta dels qui, tot i estar-ne obligats, no 
observen les mesures de vigilància i control dels explo-
sius. És evident que les normes penals vigents no perme-
ten sancionar aquestes conductes que, en ocasions, 
poden coadjuvar al fet que els terroristes puguin disposar 
dels explosius amb què cometen els seus actes crimi-
nals.

En conseqüència, les millores de la legislació penal 
que ara s’introdueixen es justifiquen en la protecció de 
béns com la vida i la integritat física i, en última instància, 
en la protecció de la seguretat col·lectiva enfront d’infrac-
cions d’extremada gravetat realitzades fent servir instru-
ments explosius.

S’hi introdueixen, per tant, tres nous apartats, nume-
rats com a 2, 3 i 4, a l’article 348 del Codi penal, amb els 
quals es vol endurir la resposta sancionadora enfront de 
conductes il·lícites dels responsables de la vigilància, el 
control i la utilització d’explosius.

En primer lloc, ara es tracta d’incriminar expressa-
ment la conducta dels subjectes obligats legalment o 
contractualment a la vigilància, la custòdia i el consum de 
substàncies explosives que puguin causar estralls que 
contravinguin la normativa d’explosius, bàsicament el 
Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, 
de 16 de febrer, i les disposicions generals que el desple-
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guen. Es requereix, en tot cas, que aquest incompliment 
hagi facilitat la pèrdua o sostracció efectiva dels explo-
sius, fet que permet diferenciar aquesta conducta penal-
ment rellevant del corresponent il·lícit administratiu, que 
queda restringit als casos no compresos en la descripció 
típica, entre altres, la vulneració imprudent del deure de 
vigilància o la vulneració dolosa o imprudent de la vigi-
lància d’artefactes pirotècnics i cartutxos en general.

En segon lloc, es castiguen determinades infraccions 
que, en la pràctica, impedeixen constatadament un con-
trol eficaç dels explosius, com ara les obstaculitzacions a 
l’activitat inspectora de l’Administració, la falsedat o 
l’ocultació d’informació rellevant en l’àmbit de les mesu-
res de seguretat i la desobediència expressa de les ordres 
de l’Administració que obliguin a solucionar importants 
defectes denunciats en matèria de seguretat.

D’altra banda, s’augmenten les penes que preveu 
l’apartat 1 de l’article 348 del Codi penal, per equiparar les 
conseqüències jurídiques d’aquest delicte a aquelles amb 
què es comminen els il·lícits del nou apartat 2 del mateix 
article. D’aquesta manera, les conductes referides en tots 
dos apartats es castiguen amb una idèntica pena conjunta 
de presó, multa i inhabilitació especial, penes que s’impo-
sen en la seva meitat superior quan les conductes les 
cometin persones que tinguin responsabilitat sobre les 
empreses o societats que manipulen i utilitzen explosius. 
En aquest últim cas, s’inclou, com una previsió eficaç, la 
possibilitat d’imposar alguna de les conseqüències acces-
sòries de l’article 129 del Codi penal.

Per la seva part, els delictes del nou apartat 4 han de 
ser castigats amb una pena de presó de sis mesos a un 
any, així com amb una multa i inhabilitació especial de 
durada inferior a les que preveuen els apartats 1 i 2.

La lògica conseqüència de les reformes anteriors és, 
finalment, la modificació de la rúbrica de la secció 3a del 
capítol I del títol XVII del llibre II, que ara passa a denomi-
nar-se «D’altres delictes de risc provocats per explosius i 
altres agents», amb què s’intenta destacar que en la «ratio 
legis» o finalitat objectiva que informa la interpretació 
d’aquests preceptes cobra rellevància la idea de la perillo-
sitat de les substàncies explosives que puguin causar 
estralls, ja que poden pertorbar greument la seguretat col-
lectiva i posar en risc béns jurídics individuals tan essen-
cials per a la convivència en la nostra societat democrà-
tica com són la vida o la integritat física.

Article únic. Modificació del Codi penal.

La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi 
penal, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica la rúbrica de la secció 3a del capítol I 
del títol XVII del llibre II, que té la redacció següent:

«D’ALTRES DELICTES DE RISC PROVOCATS PER 
EXPLOSIUS I ALTRES AGENTS»

Dos. L’article 348 té la redacció següent:
«Article 348.

1. Els qui en la fabricació, la manipulació, el 
transport, la tinença o la comercialització d’explo-
sius, substàncies inflamables o corrosives, tòxiques 
i asfixiants, o qualssevol altres matèries, aparells o 
artificis que puguin causar estralls, contravinguin 
les normes de seguretat establertes, posant en perill 
concret la vida, la integritat física o la salut de les 
persones, o el medi ambient, seran castigats amb la 
pena de presó de sis mesos a tres anys, multa de 
dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitació especial 
per a ocupació o càrrec públic, professió o ofici per 
temps de sis a dotze anys.

2. Els responsables de la vigilància, el control i 
la utilització d’explosius que puguin causar estralls 
que, contravenint la normativa en matèria d’explo-
sius, hagin facilitat la seva pèrdua o sostracció efec-
tiva seran castigats amb les penes de presó de sis 
mesos a tres anys, multa de dotze a vint-i-quatre 
mesos i inhabilitació especial per a ocupació o càr-
rec públic, professió o ofici de sis a dotze anys.

3. Les penes que estableixen els apartats ante-
riors s’imposen en la seva meitat superior quan es 
tracti dels directors, administradors o encarregats 
de la societat, empresa, organització o explotació. 
En aquests supòsits l’autoritat judicial pot decretar, 
a més, alguna o algunes de les mesures que preveu 
l’article 129 d’aquest Codi.

4. Seran castigats amb les penes de presó de 
sis mesos a un any, multa de sis a dotze mesos i 
inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, 
professió o ofici per un temps de tres a sis anys els 
responsables de les fàbriques, tallers, mitjans de 
transport, dipòsits i altres establiments relatius a 
explosius que puguin causar estralls, quan incorrin 
en alguna o algunes de les conductes següents:

a) Obstaculitzar l’activitat inspectora de l’Admi-
nistració en matèria de seguretat d’explosius.

b) Falsejar o ocultar a l’Administració informa-
ció rellevant sobre el compliment de les mesures de 
seguretat obligatòries relatives a explosius.

c) Desobeir les ordres expresses de la Adminis-
tració encaminades a solucionar les anomalies 
greus detectades en matèria de seguretat d’explo-
sius.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 10 d’octubre de 2005.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 16826 APLICACIÓ provisional de l’Acord de seu entre 

el Regne d’Espanya i la Secretaria General Ibe-
roamericana, fet a Madrid el 30 de setembre de 
2005. («BOE» 243, d‘11-10-2005.)

ACORD DE SEU ENTRE EL REGNE D’ESPANYA
I LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

El Regne d’Espanya i la Secretaria General Iberoame-
ricana (d’ara endavant, la «SEGIB»),


