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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8481 Ordre PRE/1263/2009, de 21 de maig, per la qual s’actualitzen les instruccions 

tècniques complementàries números 2 i 15 del Reglament d’explosius, aprovat 
pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.

El Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’explosius, 
a la disposició final primera, autoritza els ministeris de l’Interior i d’Indústria i Energia (en 
l’actualitat, Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç) per actualitzar els continguts tècnics de 
les instruccions tècniques complementàries, els textos de les quals s’adjunten com a 
annexos al dit Reglament, tenint en compte l’evolució de la tècnica i el que disposin les 
normes legals i reglamentàries que es dictin sobre les matèries a què es refereixen.

El 5 d’abril de 2008 es va publicar en el «Diari Oficial de la Unió Europea» la Directiva 
2008/43/CE de la Comissió, de 4 d’abril de 2008, per la qual s’estableix, d’acord amb la 
Directiva 93/15/CEE del Consell, un sistema d’identificació i traçabilitat d’explosius amb 
fins civils.

La Directiva 93/15/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, relativa a l’harmonització de 
les disposicions sobre la posada al mercat i el control dels explosius amb fins civils, 
estableix a l’article 14 que és necessari que les empreses del sector disposin d’un sistema 
de seguiment de la tinença dels explosius que permeti identificar en tot moment el tenidor. 
Tot això a fi que la circulació d’explosius en el mercat comunitari es desenvolupi de forma 
segura i protegida.

La identificació única dels explosius és essencial per poder-ne portar registres precisos 
i complets en totes les fases de la cadena de subministrament. Això ha de permetre la 
identificació i traçabilitat de l’explosiu des del lloc de producció i la seva primera 
comercialització fins a l’usuari i ús finals, a fi de prevenir l’ús inadequat i el robatori i d’ajudar 
les autoritats que vetllen pel compliment de la llei a determinar l’origen dels explosius 
perduts o robats.

La present Ordre dóna compliment al que disposa la Directiva 2008/43/CE mitjançant 
l’actualització de les disposicions que contenen les instruccions tècniques complementàries 
números 2 i 15.

Aquesta Ordre ha rebut l’informe favorable de la Comissió Interministerial Permanent 
d’Armes i Explosius.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç i de l’Interior, 
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Actualització de les instruccions tècniques complementàries números 2 i 15 
del Reglament d’explosius.

Les instruccions tècniques complementàries números 2 i 15, sobre «Normes per al 
control de la tinença d’explosius» i «Etiquetes d’identificació d’envasos i embalatge», 
respectivament, del Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de 
febrer, se substitueixen per les que s’insereixen a continuació.

Disposició transitòria única. Termini per a l’adequació a la nova normativa.

Totes les persones físiques o jurídiques que tinguin llicència o autorització per a la 
fabricació, l’emmagatzematge, la transferència o la importació i comercialització d’explosius 
s’han d’adaptar a les condicions que estableix la present Ordre abans del 5 d’abril de 2012.

Fins a la data esmentada, es poden aplicar les normes de recollida de la informació 
relativa a la identificació dels explosius, previstes a les instruccions tècniques 
complementàries números 2 i 15 que seran substituïdes i actualitzades per les que 
s’aproven mitjançant aquesta Ordre.
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Els explosius identificats d’acord amb les instruccions tècniques complementàries 
números 2 i 15 que seran substituïdes i actualitzades poden ser comercialitzats amb 
aquesta identificació fins al 5 d’abril de 2012. A partir d’aquesta data, tots els explosius 
s’han d’identificar d’acord amb el que preveuen les noves instruccions tècniques.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.26a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre el règim de producció, comerç, 
tinença i ús d’armes i explosius.

Disposició final segona. Incorporació de normes del dret comunitari europeu.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 
2008/43/CE de la Comissió, de 4 d’abril de 2008, per la qual s’estableix, d’acord amb la 
Directiva 93/15/CEE del Consell, un sistema d’identificació i traçabilitat d’explosius amb 
fins civils.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de maig de 2009.—La Vicepresidenta Primera del Govern i Ministra de la 
Presidència, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA NÚMERO 2

Identificació i traçabilitat d’explosius amb fins civils

1. Objecte i àmbit d’aplicació.—La present Instrucció tècnica complementària té per 
objecte establir un sistema harmonitzat per a la identificació única i la traçabilitat dels 
explosius amb usos civils, com un desplegament de l’article 9 del Reglament d’explosius, 
aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, i en compliment del que disposa l’article 
14 de la Directiva 93/15/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, relativa a l’harmonització de 
les disposicions sobre la posada al mercat i el control dels explosius amb fins civils.

El sistema d’identificació i traçabilitat d’explosius amb fins civils no s’aplica a les 
municions, ni als explosius transportats i lliurats sense embalar o en camions cisterna per 
descarregar-los directament a la barrinada el transport a granel dels quals estigui autoritzat 
per reglament. Tampoc no és aplicable als explosius fabricats en el lloc de la voladura i que 
es carreguen immediatament després de preparar-se (producció «in situ»), quan aquesta 
pràctica estigui autoritzada per reglament.

2. Identificació única, marcatge i fixació del producte.—Totes les persones físiques o 
jurídiques que tinguin llicència o autorització per a la fabricació, l’emmagatzematge, la 
transferència o la importació i comercialització d’explosius han de marcar els explosius i 
cadascuna de les unitats d’envàs més petites amb una identificació única o clau 
d’identificació, sense perjudici del que disposa el capítol I del títol IV del Reglament 
d’explosius.

La identificació única s’ha de marcar o fixar fermament a l’article en qüestió de forma 
duradora i clarament llegible.

La identificació única ha de permetre el seguiment dels subministraments d’explosius 
de fàbriques a dipòsits i d’aquests entre si i als consumidors finals.

Quan un explosiu se sotmeti a processos de fabricació ulteriors, els fabricants no estan 
obligats a marcar-lo amb una nova identificació, llevat que la identificació original no hagi 
quedat marcada o fixada fermament a l’article de forma duradora i clarament llegible.

La identificació única no és necessària per als explosius que es fabriquin per a 
l’exportació i es marquin amb una identificació que sigui conforme amb els requisits del 
país importador i permeti la traçabilitat de l’explosiu.

Les identificacions úniques han de figurar a les corresponents Guies de Circulació, 
d’acord amb el que preveu la Instrucció tècnica complementària número 20 del Reglament 
d’explosius, i es poden anotar, si són correlatives, únicament la primera i l’última.

La identificació única ha d’incloure els elements descrits a l’annex.

3. Normes per al control de la tinença d’explosius.—Les persones físiques o jurídiques 
responsables de la transferència o importació d’explosius a Espanya s’han de sotmetre, 
des del moment de l’entrada d’aquests productes en territori nacional, a la normativa 
aplicable a l’efecte, per als titulars dels dipòsits industrials i comercials, establerta a 
l’articulat del Reglament d’explosius.

Si un explosiu s’importa o es transfereix a Espanya amb una identificació única ja 
fixada, el responsable de distribuir-lo ha de proporcionar a la Intervenció Central d’Armes 
i Explosius de la Guàrdia Civil les dades relatives al producte per a la seva comprovació i 
coneixement.

D’acord amb l’article 137 del Reglament d’explosius, quan els distribuïdors envasin de 
nou els productes que han de subministrar, han de fixar la identificació única a l’explosiu i 
a la unitat d’envàs més petita.

A) Explosius fabricats a Espanya: En el cas d’explosius fabricats a Espanya, totes les 
persones físiques o jurídiques en possessió de llicència o autorització per a la dita fabricació, 
emmagatzematge i comercialització d’explosius han de presentar davant la Intervenció 
Central d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil una proposta de la identificació única dels 
seus productes excepte pel que fa al segon grup del codi d’identificació alfanumèric. La 
Intervenció Central d’Armes i Explosius és qui atribueix els tres dígits identificatius del nom 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 124  Divendres 22 de maig de 2009  Secc. I. Pàg. 4

de l’emplaçament de fabricació del segon grup del codi d’identificació alfanumèric, atorgant 
sempre el mateix número a cada emplaçament de fabricació.

La Intervenció Central d’Armes i Explosius ha de notificar al sol·licitant la seva resolució 
en què comunica la seva conformitat amb la proposta presentada i la consegüent 
autorització o denegació motivada. La Intervenció Central d’Armes i Explosius ha d’autoritzar 
o denegar també de forma expressa qualsevol modificació que es pretengui incloure en 
una identificació única ja autoritzada.

B) Explosius fabricats fora de la Unió Europea: Tot fabricant establert en un Estat 
membre de la Unió Europea o en un Estat signatari de l’Espai Econòmic Europeu que 
pretengui importar al Regne d’Espanya, per a la seva posada al mercat comunitari per 
primera vegada, explosiu fabricat en un emplaçament de fabricació ubicat fora de la Unió 
Europa o fora d’un Estat que hagi signat un acord «ad hoc» ha de sol·licitar, amb caràcter 
previ a la importació, a la Intervenció Central d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, 
l’atribució del segon grup del codi d’identificació alfanumèric, que ha de ser sempre el 
mateix per a cada emplaçament de fabricació.

En cas que el fabricant no estigui establert en un Estat membre de la Unió Europea o 
en un Estat signatari de l’Espai Econòmic Europeu, la sol·licitud l’ha de presentar 
l’importador.

En els dos supòsits, l’atribució del segon grup del codi d’identificació alfanumèric s’ha 
de produir amb caràcter previ a la importació i és condició necessària per importar.

4. Identificació única en funció de la classificació dels explosius, embalatges i envasos 
exteriors.—Tant en matèries com en objectes explosius, les empreses poden adjuntar als 
productes còpies de l’etiqueta original, adhesives i fàcils de desprendre’s, per a ús dels 
seus clients. Aquestes còpies han d’estar marcades de manera visible com a còpies de 
l’original, a fi de prevenir-ne un ús inadequat.

A) Matèries explosives:

1. Explosius encartutxats i explosius en sac o bossa: la identificació única consisteix 
en una etiqueta adhesiva o una impressió directa en cada cartutx, sac o bossa. En cada 
capsa de cartutxos s’ha de col·locar una etiqueta relacionada amb les que apareixen en 
cada unitat. A més, les empreses poden posar en cada cartutx, sac o bossa una etiqueta 
electrònica inert passiva i, de manera similar, una etiqueta electrònica relacionada en cada 
capsa de cartutxos.

2. Explosius en pots o bidons: la identificació única consisteix en una etiqueta 
adhesiva o una impressió directa al pot o bidó. A més, les empreses poden posar en cada 
pot o bidó una etiqueta electrònica inert passiva.

3. Explosius de dos components: la identificació única consisteix en una etiqueta 
adhesiva o una impressió directa en cada unitat d’envàs més petita que contingui els dos 
components.

B) Objectes explosius:

1. Detonadors de metxa i metxes: la identificació única consisteix en una etiqueta 
adhesiva o una impressió o estampació directa al casquet del detonador. En cada caixa de 
detonadors o metxes s’ha de col·locar una etiqueta relacionada amb la que apareix en 
cada unitat. A més, les empreses poden posar en cada detonador o metxa una etiqueta 
electrònica inert passiva, i en cada caixa de detonadors o metxes una etiqueta electrònica 
relacionada.

2. Detonadors elèctrics, no elèctrics i electrònics: la identificació única consisteix, o 
bé en una etiqueta adhesiva als cables o al tub, o bé en una etiqueta adhesiva o una 
impressió o estampació directa al casquet del detonador. En cada caixa de detonadors 
s’ha de col·locar una etiqueta relacionada amb la que apareix en cada unitat. A més, les 
empreses poden posar en cada detonador una etiqueta electrònica inert passiva, i en cada 
caixa de detonadors una etiqueta electrònica relacionada.

3. Encebs i multiplicadors: la identificació única consisteix en una etiqueta adhesiva 
o una impressió o estampació directa a l’enceb o multiplicador. En cada caixa d’encebs o 
multiplicadors s’ha de col·locar una etiqueta relacionada amb la que apareix en cada unitat. 
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A més, les empreses poden posar en cada enceb o multiplicador una etiqueta electrònica 
inert passiva, i en cada caixa d’encebs o multiplicadors una etiqueta electrònica 
relacionada.

4. Cordons detonants i metxes de seguretat: la identificació única consisteix en una 
etiqueta adhesiva o una impressió directa a la bobina. La identificació única s’ha de marcar 
cada 5 metres, a la camisa externa del cordó o la metxa, o bé a la capa interna de plàstic 
extrudit situada immediatament a sota de la fibra exterior del cordó o la metxa. En cada 
caixa de cordó detonant o metxa s’ha de col·locar una etiqueta relacionada amb la que 
apareix en cada unitat. A més, les empreses poden inserir dins del cordó una etiqueta 
electrònica inert passiva, i en cada caixa de cordó o metxa una etiqueta relacionada.

5. Recollida de dades, gestió de registres i obligacions de les empreses.

Les empreses del sector dels explosius han de:

a) Posar en pràctica un sistema de recollida de dades relatives als explosius que 
inclogui la identificació única d’aquests al llarg de tota la cadena de subministrament i del 
seu cicle de vida, de manera que en tot moment se’n pugui identificar el tenidor.

b) Portar un registre, si pot ser en suport informàtic, de totes les identificacions 
d’explosius i de tota la informació pertinent, en especial del tipus de cada explosiu, la seva 
ubicació mentre està en poder seu o sota la seva custòdia i fins que es transfereix a una 
altra empresa o s’utilitza, i l’empresa o persona a la custòdia de la qual s’hagi lliurat.

c) Tot i que hagin cessat la seva comercialització o activitat, les empreses del sector 
dels explosius han de conservar i mantenir a disposició de la Intervenció Central d’Armes 
i Explosius de la Guàrdia Civil les dades recollides, en especial les identificacions úniques, 
l’origen i la ubicació de cada explosiu durant el seu cicle de vida o al llarg de tota la cadena 
de subministraments, per un període de deu anys comptats des del seu lliurament o des 
del moment final conegut del cicle de vida de l’explosiu.

d) Facilitar a la Intervenció Central d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil el nom i les 
dades de contacte d’una persona capacitada per proporcionar la informació descrita a 
l’apartat c) anterior fora de l’horari normal de treball.

e) Sotmetre a prova el seu sistema de recollida de dades per assegurar-se de la seva 
eficàcia i de la qualitat de les dades registrades anualment. Han de protegir les dades 
registrades perquè no siguin malmeses o destruïdes de forma accidental o premeditada. 
Aquesta tasca l’han de verificar els organismes notificats corresponents en el marc de les 
auditories requerides en l’àmbit de la Directiva 93/15/CEE.
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ANNEX

Identificació única

La identificació única ha d’incloure els elements següents:

A) Una part llegible per l’ull humà que contingui:
a. El nom del fabricant.
b. Un codi d’identificació alfanumèric compost per:

i. Primer grup: dues lletres identificatives de l’Estat membre (lloc de producció o 
importació al mercat comunitari, per exemple ES = Espanya).

ii. Segon grup: tres dígits identificatius del nom de l’emplaçament de fabricació.
iii. Tercer grup: el codi del producte i la informació logística únics dissenyats pel 

fabricant.

B) Una identificació llegible electrònicament en forma de codi de barres o codi 
matricial directament relacionat amb el codi d’identificació alfanumèric.

  

 

 

 

 Identificació única 

 
La identificació única ha d’incloure els elements següents: 
 

A) Una part llegible per l'ull humà que contingui: 
 

a. El nom del fabricant. 
b. Un codi d'identificació alfanumèric compost per: 

i. Primer grup: dues lletres identificatives de l'Estat membre 
(lloc de producció o importació al mercat comunitari, per 
exemple ES = Espanya). 

ii. Segon grup: tres dígits identificatius del nom de 
l'emplaçament de fabricació. 

iii. Tercer grup: el codi del producte i la informació logística únics 
dissenyats pel fabricant. 

 
B) Una identificació llegible electrònicament en forma de codi de barres o codi 

matricial directament relacionat amb el codi d'identificació alfanumèric. 
 
Exemple: 
 
                                                    Alfa Explosius, SL 
 

                                   

 

 
       ES 023 100806 B 34512 345101 
 

 
 
 

C) Si es tracta d'articles massa petits perquè la seva identificació única 
contingui tots els grups descrits en els apartats A) i B) d'aquest annex, es 
considera suficient la informació indicada als apartats A) b. i, A) b. ii, i a 
l'apartat B). 

 

C) Si es tracta d’articles massa petits perquè la seva identificació única contingui tots 
els grups descrits en els apartats A) i B) d’aquest annex, es considera suficient la informació 
indicada als apartats A) b. i, A) b. ii, i a l’apartat B).

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA NÚMERO 15

Etiquetes d’identificació d’envasos i embalatge

1. Objecte.–La present Instrucció tècnica complementària té per objecte establir les 
normes per a l’etiquetatge que permeti obtenir la identificació de les matèries reglamentades 
que es comercialitzin en el mercat nacional.

2. Etiquetes d’identificació.
2.1. Format: Les indicacions de l’etiqueta han de ser en negre, dins d’un rectangle 

dissenyat en negre, sobre fons dels colors que s’especifiquen a la taula següent, en 
referència a la classificació establerta en els articles 12, 18 i 23 del Reglament d’explosius. 
Per a les definicions dels colors s’utilitza la denominació que estableix la Norma UNE 
48103, que coincideix amb la carta de colors NCS.

Taula d’assignació de colors per a etiquetes

Classificació Descripció Color Denominació UNE

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5

Matèries explosives i 
objectes explosius definits a 
l’article 12 del Reglament 
d’explosius.

Blanc UNE S 0502-Y

1, 2 i 3 Cartutxos Blanc UNE S 0502-Y

I a VIII Artificis pirotècnics Blau clar UNE S 3020 – B30G
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2.2 Dimensions.
2.2.1 Les etiquetes per a envasos han de tenir les dimensions que permeti la seva 

mida i les dades que hi constin han de ser perfectament llegibles; també és vàlida la 
impressió directa a l’envàs.

2.2.2 Les etiquetes per als embalatges han de tenir una dimensió que permeti que 
les dades que hi consten siguin perfectament llegibles; s’aconsellen unes dimensions 
mínimes de 74 x 105 mil·límetres.

2.3 Naturalesa.
2.3.1 Les etiquetes han de tenir la consistència adequada i els seus caràcters han de 

ser indelebles.
2.3.2 Quan les etiquetes vagin adherides, en la seva fixació s’han d’emprar elements 

que en garanteixin la subjecció o permanència.
2.3.3 En el cas de matèries i objectes explosius, a les etiquetes o inscripcions es pot 

ometre el nom comercial del producte.
2.3.4 Es poden utilitzar les denominades «finestres» de color blanc, per poder 

imprimir de forma llegible, text o números.

2.4 Etiquetes.–En els annexos I, II i III es presenten els formats d’etiquetes per a 
envasos i embalatges per a explosius, artificis pirotècnics i cartutxos.
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ANNEX I
Explosius

Format d’etiqueta per a envàs d’explosius

  

 

 

 

 Explosius 

Format d'etiqueta per a envàs d'explosius 

 
Nom comercial del producte (1)............................... 
.......................................................................... 
Fabricant ............................................................ 
 
Codi d'identificació alfanumèric (1) .......................... 
.......................................................................... 
Número de catalogació ......................................... 
 
Data de caducitat ................................................. 
.......................................................................... 

                             (1) 
 
 

Format d'etiqueta per a embalatge d'explosius 

 
Nom comercial del producte (1)................................. 
........................................................................... 
Codi d'identificació alfanumèric (1)............................ 
........................................................................... 
Número de catalogació .......................................... 
........................................................................... 
Fabricant  ............................................................ 
........................................................................... 
Data de fabricació ................................................. 
........................................................................... 
Data de caducitat.................................................. 
........................................................................... 
Pes brut............................................................... 
Pes net de matèria reglamentada:........................... 

 
 

                              (1) 

 

 

 

 
(1) No és necessari incloure-ho a l'etiqueta, sempre que es trobi en una altra part de l'envàs o embalatge 
de forma clarament visible. 
 

 

ANNEX II  

Format d’etiqueta per a embalatge d’explosius

  

 

 

 

 Explosius 

Format d'etiqueta per a envàs d'explosius 

 
Nom comercial del producte (1)............................... 
.......................................................................... 
Fabricant ............................................................ 
 
Codi d'identificació alfanumèric (1) .......................... 
.......................................................................... 
Número de catalogació ......................................... 
 
Data de caducitat ................................................. 
.......................................................................... 

                             (1) 
 
 

Format d'etiqueta per a embalatge d'explosius 

 
Nom comercial del producte (1)................................. 
........................................................................... 
Codi d'identificació alfanumèric (1)............................ 
........................................................................... 
Número de catalogació .......................................... 
........................................................................... 
Fabricant  ............................................................ 
........................................................................... 
Data de fabricació ................................................. 
........................................................................... 
Data de caducitat.................................................. 
........................................................................... 
Pes brut............................................................... 
Pes net de matèria reglamentada:........................... 

 
 

                              (1) 

 

 

 

 
(1) No és necessari incloure-ho a l'etiqueta, sempre que es trobi en una altra part de l'envàs o embalatge 
de forma clarament visible. 
 

 

ANNEX II  

(1) No és necessari incloure-ho a l’etiqueta, sempre que es trobi en una altra part de l’envàs o 
embalatge de forma clarament visible.
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ANNEX II

Artificis pirotècnics

Format d’etiqueta per a envàs d’artificis pirotècnics

  

 

 

 

Artificis pirotècnics 

Format d'etiqueta per a envàs d'artificis pirotècnics 
 

Nom comercial del producte (1)................................ 
.......................................................................... 
 
Número de catalogació ......................................... 
.......................................................................... 
Clau d'identificació (2)............................................ 
 
Data de caducitat ................................................ 
......................................................................... 
 
                   

                               
 

Format d'etiqueta per a embalatge d'artificis pirotècnics 

 
Nom comercial del producte (1).................................. 
............................................................................ 
Número de catalogació ........................................... 
............................................................................ 
Clau d'identificació (2) ............................................. 
Fabricant .............................................................. 
............................................................................ 
Data de fabricació .................................................. 
............................................................................ 
Data de caducitat ................................................... 
............................................................................ 
Pes brut ................................................................ 
Pes net: (3)   Expl. .................... Pirot. ..................... 

 
 
                              
 
(1)  Per a artificis pirotècnics de les classes I, II i III s'ha d’afegir la denominació tipificada de la 
Instrucció tècnica complementària número 23 i la classe. 
 
(2) Clau d'identificació: nom comercial o NIF/CIF o el número de registre com a fabricant o importador, 
del responsable de la comercialització.  
 
(3) En el camp «Expl.» ha de constar la massa neta de matèria detonant, i en el camp «Pirot.», la massa 
neta de matèria pirotècnica. 
 
 
Es poden agrupar diversos tipus d'artificis, sempre que el seu embalatge en comú 
estigui permès en l'ADR, excloent-se l'embalatge en comú amb altres matèries 
perilloses o amb altres mercaderies no perilloses (article 142 del Reglament 
d'explosius). 
 
Per al transport en paquets d'articles pirotècnics destinats a espectacles n’hi ha 
prou amb una etiqueta genèrica, on s'han de reflectir almenys les dades del 
fabricant, classes d'articles pirotècnics transportats i lloc de destí. 

Format d’etiqueta per a embalatge d’artificis pirotècnics

  

 

 

 

Artificis pirotècnics 

Format d'etiqueta per a envàs d'artificis pirotècnics 
 

Nom comercial del producte (1)................................ 
.......................................................................... 
 
Número de catalogació ......................................... 
.......................................................................... 
Clau d'identificació (2)............................................ 
 
Data de caducitat ................................................ 
......................................................................... 
 
                   

                               
 

Format d'etiqueta per a embalatge d'artificis pirotècnics 

 
Nom comercial del producte (1).................................. 
............................................................................ 
Número de catalogació ........................................... 
............................................................................ 
Clau d'identificació (2) ............................................. 
Fabricant .............................................................. 
............................................................................ 
Data de fabricació .................................................. 
............................................................................ 
Data de caducitat ................................................... 
............................................................................ 
Pes brut ................................................................ 
Pes net: (3)   Expl. .................... Pirot. ..................... 

 
 
                              
 
(1)  Per a artificis pirotècnics de les classes I, II i III s'ha d’afegir la denominació tipificada de la 
Instrucció tècnica complementària número 23 i la classe. 
 
(2) Clau d'identificació: nom comercial o NIF/CIF o el número de registre com a fabricant o importador, 
del responsable de la comercialització.  
 
(3) En el camp «Expl.» ha de constar la massa neta de matèria detonant, i en el camp «Pirot.», la massa 
neta de matèria pirotècnica. 
 
 
Es poden agrupar diversos tipus d'artificis, sempre que el seu embalatge en comú 
estigui permès en l'ADR, excloent-se l'embalatge en comú amb altres matèries 
perilloses o amb altres mercaderies no perilloses (article 142 del Reglament 
d'explosius). 
 
Per al transport en paquets d'articles pirotècnics destinats a espectacles n’hi ha 
prou amb una etiqueta genèrica, on s'han de reflectir almenys les dades del 
fabricant, classes d'articles pirotècnics transportats i lloc de destí. 

(1) Per a artificis pirotècnics de les classes I, II i III s’ha d’afegir la denominació tipificada de la 
Instrucció tècnica complementària número 23 i la classe.

(2) Clau d’identificació: nom comercial o NIF/CIF o el número de registre com a fabricant o 
importador, del responsable de la comercialització.

(3) En el camp «Expl.» ha de constar la massa neta de matèria detonant, i en el camp «Pirot.», 
la massa neta de matèria pirotècnica.

Es poden agrupar diversos tipus d’artificis, sempre que el seu embalatge en comú 
estigui permès en l’ADR, i s’exclou l’embalatge en comú amb altres matèries perilloses o 
amb altres mercaderies no perilloses (article 142 del Reglament d’explosius).

Per al transport en paquets d’articles pirotècnics destinats a espectacles n’hi ha prou 
amb una etiqueta genèrica, on s’han de reflectir almenys les dades del fabricant, classes 
d’articles pirotècnics transportats i lloc de destí.
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ANNEX III

Cartutxos

Format d’etiqueta per a envàs de cartutxos

  

 

 

 

 

ANNEX III 

Cartutxos 

Format d'etiqueta per a envàs de cartutxos 

 
Nom comercial del producte .................................... 
........................................................................... 
 
Número de catalogació .......................................... 
........................................................................... 
Clau d'identificació (1) ............................................ 
 
  
 
                   

                              

Format d'etiqueta per a embalatge de cartutxos 

 
Nom comercial del producte .................................... 
........................................................................... 
Número de catalogació ........................................... 
............................................................................ 
Clau d'identificació (1) ............................................. 
Fabricant  ............................................................. 
............................................................................ 
Pes brut................................................................. 
Pes net.................................................................. 

 
 
                              
 
 
 
 
 
(2) Clau d'identificació: nom comercial o NIF/CIF o el número de registre com a fabricant o importador, 
del responsable de la comercialització.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format d’etiqueta per a embalatge de cartutxos

  

 

 

 

 

ANNEX III 

Cartutxos 

Format d'etiqueta per a envàs de cartutxos 

 
Nom comercial del producte .................................... 
........................................................................... 
 
Número de catalogació .......................................... 
........................................................................... 
Clau d'identificació (1) ............................................ 
 
  
 
                   

                              

Format d'etiqueta per a embalatge de cartutxos 

 
Nom comercial del producte .................................... 
........................................................................... 
Número de catalogació ........................................... 
............................................................................ 
Clau d'identificació (1) ............................................. 
Fabricant  ............................................................. 
............................................................................ 
Pes brut................................................................. 
Pes net.................................................................. 

 
 
                              
 
 
 
 
 
(2) Clau d'identificació: nom comercial o NIF/CIF o el número de registre com a fabricant o importador, 
del responsable de la comercialització.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Clau d’identificació: nom comercial o NIF/CIF o el número de registre com a fabricant o 
importador, del responsable de la comercialització.
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