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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
3830 Ordre INT/607/2015, de 27 de març, per la qual es modifica l’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.

Mitjançant l’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, es va transposar 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 finalitats 
civils, amb la imposició de l’obligació que totes les persones físiques o jurídiques en 
possessió d’una llicència o autorització per a la fabricació, l’emmagatzematge, la 
transferència o la importació i la 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.

La disposició transitòria única de l’Ordre PRE/1263/2009, de 21 de maig, en la 
redacció que en fa l’Ordre PRE/2035/2012, de 24 de setembre, per la qual es modifica 
aquella, estableix que a partir del 5 d’abril de 2015 tots els explosius comercialitzats i 
utilitzats han d’incorporar el nou tipus de marcatge.

L’obligació de marcar cadascuna de les unitats d’envàs més petites d’explosius en 
alguns casos comporta la incorporació d’una gran quantitat de dades a la guia de 
circulació per a explosius i cartutxos metàl·lics, que regula l’Ordre INT/3543/2007, de 29 
de novembre, per la qual es modifica i determina el seu model, contingut i format, i es 
dicten instruccions per confeccionar-la, de manera que s’han d’emplenar nombrosos 
annexos.

Amb la finalitat que l’emplenament de les dades relatives al número d’identificació de 
l’apartat corresponent a la descripció completa de la mercaderia de la guia de circulació 
esmentada es porti a terme de manera considerablement més àgil, mitjançant aquesta 
Ordre es possibilita que aquestes dades es recullin i s’emmagatzemin per mitjans 
telemàtics i/o informàtics, amb les degudes garanties de confidencialitat, integritat i 
autenticació.

Aquesta Ordre s’ha sotmès al tràmit d’informació pública que preveu l’article 24.1.c) 
de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i ha rebut l’informe favorable de la 
Comissió Interministerial Permanent d’Armes i Explosius.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’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.

L’article 3 de l’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, queda redactat en els termes 
següents:

«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.

L’emplenament de les dades relatives al “Núm. identificació” de l’apartat 
“Descripció completa de la mercaderia” de l’annex I es pot fer, així mateix, 
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mitjançant la seva recollida i emmagatzematge per mitjans telemàtics i/o 
informàtics, que garanteixin la seva confidencialitat, integritat i autenticació».

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

S’autoritza el director general de la Guàrdia Civil per actualitzar el contingut dels 
annexos de l’Ordre INT/3543/2007, de 29 de novembre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de març de 2015.–El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz.
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