
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 101  Dissabte 26 d'abril de 2014  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
4484 Ordre PRE/647/2014, de 25 d’abril, per la qual es modifica la Instrucció tècnica 

complementària número 2, «Requisits essencials de seguretat d’artificis 
pirotècnics, altres articles pirotècnics i dispositius d’ignició», del Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 563/2010, de 7 de 
maig.

El 12 de juny de 2013, el Parlament Europeu i el Consell van aprovar la 
Directiva 2013/29/UE, sobre l’harmonització de les legislacions dels estats membres en 
matèria de comercialització d’articles pirotècnics, que modifica de manera substancial la 
Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de maig de 2007, sobre 
la posada al mercat d’articles pirotècnics, i adapta la seva redacció als preceptes de la 
Decisió núm. 768/2008/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, 
sobre un marc comú per a la comercialització dels productes, que estableix principis 
comuns i disposicions de referència aplicables a tota la legislació sectorial, amb la finalitat 
d’establir una base coherent per a l’elaboració, revisió o refosa de la legislació esmentada.

Mitjançant el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, modificat pel Reial decret 1335/2012, de 21 de setembre, 
es va incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva 2007/23/CE. El Reglament consta 
de 205 articles i es completa amb vint-i-sis instruccions tècniques complementàries i sis 
especificacions tècniques de desplegament. La Instrucció tècnica complementària 
número 2, relativa als «Requisits essencials de seguretat d’artificis pirotècnics, altres 
articles pirotècnics i dispositius d’ignició», té com a objecte establir els requisits essencials 
de seguretat que han de complir tant els artificis de pirotècnia, altres articles pirotècnics i 
els dispositius d’ignició, amb caràcter previ a la seva posada al mercat.

Alguns articles pirotècnics, en particular els articles pirotècnics per a vehicles, com els 
generadors de gas que s’utilitzen en els coixins de seguretat, contenen petites quantitats 
de substàncies explosives comercials i explosius militars. Després de l’adopció de la 
Directiva 2007/23/CE, i de la seva incorporació als ordenaments jurídics dels estats 
membres, de l’aplicació del que disposa la normativa aprovada s’ha evidenciat que no 
seria possible substituir aquestes substàncies com a additius en composicions 
estrictament comburents, en les quals s’usen per potenciar l’equilibri energètic.

Per això, el requisit essencial de seguretat, que restringeix l’ús de substàncies 
explosives comercials i explosius militars, s’ha modificat en la Directiva 2013/29/UE 
esmentada.

La present Ordre incorpora a l’ordenament jurídic espanyol el que disposa el punt 4 
de l’annex I de la Directiva 2013/29/UE mitjançant l’actualització de l’apartat 2.4 de la 
Instrucció tècnica complementària número 2, «Requisits essencials de seguretat d’artificis 
pirotècnics, altres articles pirotècnics i dispositius d’ignició», del Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 563/2010, de 7 de maig. A això s’afegeix 
una modificació, a l’apartat 2.5.A 1) a) iii), per substituir «tro de pólvora negra» per 
«petard», i «tro detonant» per «petard de llampada» seguint la terminologia de les normes 
europees harmonitzades.

La disposició final tercera del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat 
pel Reial decret 563/2010, de 7 de maig, habilita el Ministeri de la Presidència, a proposta 
dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç i de l’Interior, per a l’actualització dels 
continguts tècnics de les instruccions tècniques complementàries i especificacions 
tècniques de l’esmentat Reglament.

Aquesta Ordre ha rebut l’informe favorable de la Comissió Interministerial Permanent 
d’Armes i Explosius.
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En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, Energia i Turisme i de l’Interior, 
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de la Instrucció tècnica complementària número 2, «Requisits 
essencials de seguretat d’artificis pirotècnics, altres articles pirotècnics i dispositius 
d’ignició», del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial 
decret 563/2010, de 7 de maig.

La Instrucció tècnica complementària número 2, «Requisits essencials de seguretat 
d’artificis pirotècnics, altres articles pirotècnics i dispositius d’ignició», del Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat pel Reial decret 563/2010, de 7 de maig, es 
modifica de la manera següent:

U. L’apartat 2.4 queda redactat de la manera següent:

«4. Els articles pirotècnics no han de contenir explosius detonants que no 
siguin pólvora negra o composició detonant, llevat dels articles de les categories 
P1, P2 o T2 i els artificis de pirotècnia de la categoria F4 que compleixin les 
condicions següents:

a) L’explosiu detonant no s’ha de poder extreure fàcilment de l’article.
b) En el cas de la categoria P1, l’article no ha de poder funcionar amb efecte 

detonant ni ha de poder, pel seu disseny i fabricació, iniciar explosius secundaris.
c) En el cas de les categories F4, T2 i P2, l’article no ha d’estar dissenyat per 

funcionar amb efecte detonant ni destinat a fer-ho o, si està dissenyat per detonar, 
no ha de poder iniciar, pel seu disseny i fabricació, explosius secundaris.»

Dos. L’apartat 2.5.A 1) a) iii) queda redactat de la manera següent:

«iii) La categoria 1 no ha d’incloure petards, bateries de petards, petards de 
llampada ni bateries de petards de llampada».

Disposició final primera. Incorporació de normes del dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol el punt 4 de 
l’annex I de la Directiva 2013/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juny 
de 2013, que modifica la Directiva 2007/23/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de maig de 2007, sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics.

Disposició final segona. Títol competencial.

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

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 d’abril de 2014.–La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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