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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
4513 Reial decret 248/2010, de 5 de març, pel qual es modifica el Reglament 

d’explosius, aprovats per Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, per adaptar-lo 
al que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre 
de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de serveis) ha estat transposada 
al nostre ordenament jurídic mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

L’objectiu que es pretén és aconseguir un autèntic mercat únic de serveis a la Unió 
Europea a través de l’eliminació de les barreres legals i administratives que actualment 
limiten el desenvolupament d’activitats de serveis entre estats membres.

D’acord amb aquesta Directiva, els estats membres han de verificar i, segons que 
correspongui, simplificar els procediments i tràmits aplicables a l’accés a una activitat de 
serveis i al seu exercici.

La nova situació sorgida en l’aplicació de la Directiva fa necessari adequar la normativa 
vigent en matèria d’explosius que es pugui veure afectada.

Així, el present Reial decret té per objecte adaptar la normativa existent en matèria 
d’explosius als nous requeriments previstos a les normes esmentades.

El contingut del Reial decret que s’aprova ha rebut l’informe de la Comissió 
Interministerial d’Armes i Explosius.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, de la ministra de 
Defensa i del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 5 de març de 2010,

DISPOSO:

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

L’apartat 2 de l’article 5 del Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, 
de 16 de febrer, queda redactat en els termes següents:

«2. Els titulars d’autoritzacions per a l’exercici de les activitats que regula el 
present Reglament han de tenir nacionalitat espanyola o de qualssevol dels estats 
membres de la Unió Europea.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix el present Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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