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MINISTERI DE L’INTERIOR
 20983 ORDRE INT/3543/2007, de 29 de novembre, 

per la qual es modifica i determina el model, 
contingut i format de la guia de circulació per 
a explosius i cartutxos metàl·lics, i es dicten 
instruccions per confeccionar-la. («BOE» 292, 
de 6-12-2007.)

La Instrucció tècnica complementària número 20 del 
Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, 
de 16 de febrer, modificada pel Reial decret 277/2005, d’11 
de març, disposa, a l’apartat primer, que «La guia de cir-
culació de matèries reglamentades s’ha d’ajustar en cada 
cas al model que sigui aprovat per ordre del ministre de 
l’Interior i publicat en el “Butlletí Oficial de l’Estat”».

El model actual de la guia de circulació per a explosius 
i cartutxos metàl·lics es va aprovar d’acord amb el que 
preveu el Reial decret 2114/1978, de 2 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament d’explosius, que va ser derogat pel 
Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.

Per això és necessari actualitzar tant l’estructura com 
el contingut del dit document d’acord amb el que preveu 
el Reglament d’explosius vigent.

La present Ordre ha estat objecte d’informe favorable 
per part de la Comissió Interministerial Permanent d’Ar-
mes i Explosius en la reunió del dia 14 de novembre 
de 2007.

En virtut d’això, disposo:

Primer. Aprovació del model de guia de circulació 
per a explosius i cartutxos metàl·lics.–S’aprova el model 
de guia de circulació per a explosius i cartutxos metàl·lics, 

la forma i el contingut del qual s’insereixen com a annex I 
d’aquesta Ordre.

Segon. Tramitació.–La tramitació del document 
esmentat s’ha de dur a terme de conformitat amb el que 
disposa el Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 
230/1998, de 16 de febrer.

Tercer. Instruccions per a la seva confecció.–La guia 
de circulació per a explosius i cartutxos metàl·lics s’ha de 
confeccionar d’acord amb les instruccions que preveu 
l’annex II d’aquesta Ordre.

Disposició addicional única. Addenda d’actualització del 
pla de seguretat.

A més de les dades recollides a la guia de circulació 
per a explosius i cartutxos metàl·lics, per a cada transport 
s’han de consignar les dades que especifica l’addenda 
d’actualització al pla de seguretat, prevista a la Instrucció 
tècnica complementària número 1 del Reglament d’explo-
sius, en la redacció que en fa el Reial decret 277/2005, d’11 
de març.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquesta 
Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor al cap de tres mesos 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de novembre de 2007.–El ministre de l’Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba. 
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ANNEX II 

 

Instruccions per a la confecció del document 

 

Dades generals: 

 

En aquest apartat s’ha de fer constar la intervenció d'armes i explosius de la 

Guàrdia Civil que autoritza la guia de circulació. 

 

Una breu ressenya del tipus de material que es transporta (explosius, detonadors, 

metxes, cordó detonant, cartutxos metàl·lics, etc.). 

 

En «tipus de guia» s’ha de consignar «EXPLOSIUS» o «CARTUTXOS 

METÀL·LICS». 

 

Comanda de subministrament: 

 

Aquest apartat només s’ha d’emplenar quan es tracti de transports d'explosius, 

amb l'excepció que estableix l'article 245.3 del Reglament d’explosius. 

 

Descripció completa de la mercaderia: 

 

En aquest apartat s’han de reflectir les dades completes de cada classe de matèria 

reglamentada que es transporti. 

 

A l'apartat «quantitat», s'han d’indicar el pes (kg), mida (metres) o unitats, segons 

el tipus de matèria reglamentada de què es tracti. 

 

A l'apartat «Núm. d'identificació», s'ha d’indicar la clau d'identificació completa 

(números i lletres), i en cas que siguin consecutius es poden estampar de la manera 

següent (AT 023 100806B34156 20-50). 

 

S’hi pot adjuntar un annex en cas que la quantitat de mercaderia no pugui ser 

ressenyada en la seva totalitat a la guia de circulació. Aquest annex s'ha d’ajustar al 

model que s'adjunta a les presents instruccions. 
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Dades del transport: 

 

Sol·licitant del transport: nom i domicili (persona física o jurídica). 

 

Proveïdor: nom i domicili (persona física o jurídica). 

 

Origen: ubicació del dipòsit subministrador. 

 

Destí: ubicació del lloc del consum. 

 

Mitjà de transport: vehicle, ferrocarril, vaixell o aeronau. 

 

El sol·licitant o proveïdor ha de comunicar abans de la sortida dels transports de 

cartutxos metàl·lics en una quantitat inferior a 5.000 unitats les dades del vehicle i 

matrícula mitjançant un missatge de correu electrònic a la intervenció d'armes i 

explosius corresponent. 

 

Als transports d'explosius i cartutxos en una quantitat superior a 5.000 unitats, 

les dades completes del mitjà de transport que es pretengui utilitzar han de figurar a 

l'addenda d'actualització al pla de seguretat, a més de donar compliment a tot el que 

disposa la Instrucció tècnica complementària número 1 del vigent Reglament 

d’explosius. 

 

Responsables de la mercaderia: 

 

Hi ha de signar cadascun dels responsables implicats en el transport. 

 

Objeccions: 

 

Pel transportista: en aquest apartat han de reflectir les objeccions que considerin 

oportunes relacionades amb el desenvolupament del transport. 

 

Pel destinatari: en aquest apartat han de reflectir les objeccions a què es refereix 

l'article 248.2 del Reglament d’explosius. 

 



5192 Divendres 14 desembre 2007 Suplement núm. 39

  

Diligència d'autorització: 

 

Aquest apartat l’ha d’emplenar la intervenció d'armes i explosius d'origen. 

 

Diligència de comunicació en destí. 

 

Aquest apartat l‘ha d’emplenar la intervenció d'armes i explosius de destí, una 

vegada rebuda la comunicació a què es refereix l'article 248.3 del Reglament 

d’explosius. 

 

Nota: si per causes justificades varia alguna de les dades que figuren a la guia de 

circulació en el moment d'iniciar-se el transport, s’ha d'anul·lar i se n’ha d'expedir una 

de nova amb les dades actualitzades. 

 

En els casos en què la relació de matèria reglamentada que es pretengui 

transportar no tingui cabuda a l'espai corresponent del document de guia de 

circulació, s’ha de fer servir un annex d'acord amb el model que s'adjunta a la present 

Ordre 
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