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2004/36/CE, de 21 d’abril, relativa a la seguretat de les 
aeronaus de tercers països que utilitzen els aeroports de 
la comunitat.

Així mateix, en aquesta documentació s’ha d’incloure 
una relació dels elements comprovats juntament amb 
una indicació de les deficiències trobades en cadascun 
dels elements esmentats i qualsevol observació especí-
fica que es consideri necessària. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 8348 REIAL DECRET 551/2006, de 5 de maig, pel 

qual es regulen les operacions de transport de 
mercaderies perilloses per carretera en el terri-
tori espanyol. («BOE» 113, de 12-5-2006.) 
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vehicle per a contenidors cisterna, vehicle per a cister-
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d’elements múltiples i el seu vehicle portador per al 
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pients per al transport de mercaderies perilloses.

Apèndix E19.  Acta d’inspecció d’una cisterna, conteni-
dor cisterna o bateria de recipients per al transport de 
mercaderies perilloses per carretera després de la 
seva modificació o reparació.
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Apèndix F1. (Reservat) .
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zats únicament en territori nacional per transportar 
residus considerats mercaderia perillosa en l’ADR, 
d’acord amb l’annex IV de l’Ordre ministerial de 30 de 
desembre de 1994, o per a assajos, o bé es tracti de 
matèries no previstes en l’ADR que la Direcció General 
de Transports per Carretera, per resolució, autoritzi a 
transportar.

Mitjançant el Reial decret 2115/1998, de 2 d’octubre, 
sobre transport de mercaderies perilloses per carretera, es 
va incorporar a l’ordenament intern la Directiva 94/55/CE, 
del Consell, de 21 de novembre, sobre l’aproximació de 
les legislacions dels estats membres respecte al transport 
de mercaderies perilloses per carretera, i es va disposar 
l’aplicació al transport intern de les normes internacionals 
reguladores d’aquests transports, fonamentalment de 
l’Acord europeu sobre el transport de mercaderies perillo-
ses per carretera (ADR), subscrit a Ginebra el 30 de setem-
bre de 1957, amb les seves modificacions. D’altra banda, 
d’acord amb la normativa europea, es van introduir algu-
nes especialitats per al transport intern; es van regular 
altres qüestions com les relatives a la conducció i circula-
ció i a les operacions de càrrega i descàrrega; es van esta-
blir normes tècniques sobre vehicles, unitats de transport, 
envasos i embalatges, i grans recipients per a granel; i, 
finalment, es va regular el règim sancionador.

Des de l’aprovació del Reial decret esmentat, s’han 
produït significatives modificacions de l’ADR, de la nor-
mativa d’ordenació dels transports terrestres i avenços 
tècnics que exigeixen la seva revisió general, i s’ha subs-
tituït per una nova norma que manté la incorporació de 
l’esmentada Directiva així com de les seves modifica-
cions. D’altra banda, amb aquesta revisió es persegueix, a 
més, augmentar la seguretat d’aquestes operacions. Amb 
aquests objectius, s’han revisat les definicions; s’amplien 
les necessitats de formació del personal; es concreten 
més les normes de circulació; es desenvolupen i establei-
xen noves especificacions en les normes tècniques sobre 
vehicles, inspeccions i certificacions, i s’unifiquen criteris 
fins ara dispars; es recullen noves normes sobre el comu-
nicat d’accident i els consellers de seguretat; s’aclareixen 
les responsabilitats dels intervinents en les operacions de 
càrrega i descàrrega i se suprimeix el règim sancionador 
per haver estat recollit a la Llei 29/2003, de 8 d’octubre, 
sobre millora de les condicions de competència i segure-
tat al mercat del transport per carretera, per la qual es 
modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels 
transports per carretera.

Aquest Reial decret ha estat informat favorablement 
per la Comissió per a la Coordinació del Transport de Mer-
caderies Perilloses i sotmès al procediment d’informació 
en matèria de normes i reglamentacions tècniques i de 
reglaments relatius als serveis de la societat de la infor-
mació, previst en la Directiva 98/34/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 22 de juny, modificada per la 
Directiva 98/48/CE de 20 de juliol, així com en el Reial 
decret 1337/1999, de 31 de juliol, que incorpora aquestes 
directives a l’ordenament jurídic espanyol.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Foment, 
d’Afers Exteriors i de Cooperació, de l’Interior, d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 
Sanitat i Consum, i de Medi Ambient, d’acord amb el Con-
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sell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 5 de maig de 2006,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals i definicions

Article 1. Disposicions generals.

1. Les normes de l’Acord europeu sobre transport 
internacional de mercaderies perilloses per carretera 
(ADR) són aplicables als transports que es realitzin ínte-
grament dins del territori espanyol, amb les especialitats 
recollides a l’annex I d’aquest Reial decret.

Així mateix, s’apliquen al transport intern les normes 
que contenen els acords internacionals bilaterals o multi-
laterals que, d’acord amb el que disposa l’ADR, siguin 
subscrits per Espanya.

No es poden exigir condicions o requisits relatius a la 
fabricació i equipaments dels vehicles més rigorosos que 
els que estableix l’ADR.

2. Les normes que contenen els capítols II, IV, V i VI 
d’aquest Reial decret són aplicables al transport intern i 
internacional de mercaderies perilloses per carretera dins 
del territori espanyol, mentre que no siguin contràries a 
l’ADR.

3. El que disposa el capítol III és aplicable a les 
empreses establertes a Espanya o a les que vulguin obte-
nir certificacions de conformitat de tipus o homologa-
cions d’organismes de control espanyols o d’autoritats 
espanyoles.

4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Reial decret els transports de mercaderies perilloses per car-
retera que obeeixin a activitats militars, els quals s’han de 
regir per les normes especials per als esmentats transports, 
incloent-hi els tractats internacionals dels quals Espanya 
sigui part, sense perjudici de les particularitats que s’esta-
bleixin per raó dels seus fins i especials característiques.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
a)  ADR: l’Acord europeu sobre transport internacio-

nal de mercaderies perilloses per carretera, subscrit a 
Ginebra el 30 de setembre de 1957, i les seves successives 
esmenes.

b)  Mercaderies perilloses: les matèries i els objectes 
el transport per carretera dels quals està prohibit o auto-
ritzat exclusivament sota les condicions que estableixen 
l’ADR o altres disposicions específiques.

c)  Transport: el realitzat en vehicles automòbils, que 
circulin sense camí de rodament fix, per tota classe de 
vies terrestres urbanes o interurbanes, de caràcter públic 
i, així mateix, de caràcter privat, quan el transport que 
realitzin sigui públic.

Estan considerades operacions de transport les activi-
tats de càrrega i descàrrega de les mercaderies en els 
vehicles.

d)  Expedidor: la persona física o jurídica per ordre i 
compte de la qual es realitza l’enviament de la mercaderia 
perillosa, per a la qual es realitza el transport, i que figura 
com a tal en la carta de port.

e)  Transportista: la persona física o jurídica que 
assumeix l’obligació de realitzar el transport, i compta per 
a aquesta finalitat amb la seva pròpia organització empre-
sarial.

f)  Carregador-descarregador: la persona física o jurí-
dica sota la responsabilitat de la qual es realitzen les ope-
racions de càrrega i descàrrega de la mercaderia, d’acord 

amb les normes que estableix l’article 22 de la Llei d’orde-
nació dels transports terrestres.

g)  Vehicle: mitjà de transport dotat de motor, desti-
nat a ser utilitzat a la carretera, estigui complet o incom-
plet, que tingui almenys quatre rodes i arribi a una veloci-
tat màxima de disseny superior a 25 quilòmetres/hora. Els 
remolcs i semiremolcs també tenen la consideració de 
vehicles.

Se n’exclouen expressament els vehicles que circulen 
sobre camí de rodament fix, els tractors forestals i agríco-
les, i tota la maquinària mòbil, sense perjudici del que 
disposa l’annex I.

h)  Tripulació dels vehicles: es compon dels conduc-
tors i dels ajudants del conductor.

i)  Ajudant del conductor: qualsevol persona que 
acompanyi el conductor amb la finalitat de realitzar les 
maniobres de càrrega, descàrrega, o assistir-lo, i per pren-
dre les mesures necessàries en situacions d’emergència.

Article 3. Consellers de seguretat.

Les empreses que per reglament hagin de designar un 
conseller de seguretat per al transport, càrrega o descàr-
rega de mercaderies perilloses, li han de facilitar tota la 
informació necessària i l’han de dotar dels mitjans neces-
saris per a l’exercici de les seves funcions. Igualment, han 
de prendre coneixement dels informes que emeti en el 
compliment de les seves obligacions.

CAPÍTOL II

Normes sobre l’operació de transport

Article 4. Conductors.

1. Les empreses transportistes han d’adoptar les 
mesures necessàries perquè els vehicles compleixin les 
condicions reglamentàries i perquè els conductors i els 
seus ajudants siguin informats sobre les característiques 
especials dels vehicles i tinguin la formació exigida en la 
normativa vigent.

2. Els conductors que, d’acord amb el que disposa 
l’ADR, necessitin una formació específica, s’han de pro-
veir d’una autorització especial que els habiliti per a això, 
la qual l’ha d’expedir la Prefectura Provincial de Trànsit, en 
la qual se sol·liciti, d’acord amb el que determinen el 
Reglament general de conductors, aprovat pel Reial 
decret 772/1997, de 30 de maig, i les disposicions comple-
mentàries. Aquesta autorització especial és equivalent al 
certificat de formació que preveu l’ADR.

3. Són aplicables al transport de mercaderies perillo-
ses les normes establertes en la legislació sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, sobre 
conducció de vehicles sota la influència de begudes alco-
hòliques, drogues tòxiques, estupefaents, psicòtrops, 
estimulants o altres substàncies anàlogues i, en concret, 
els articles 20 a 28 del Reglament general de circulació, 
aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, 
així com les conseqüències penals que puguin derivar del 
seu incompliment. Així mateix, són aplicables als conduc-
tors de vehicles que transportin mercaderies perilloses 
les normes que, sobre límits de velocitat, estableix la 
legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària.

4. En el cas del transport d’explosius, els temps de 
vigilància i escorta es computen com «altres treballs», als 
efectes que estableix l’article 7.4 del Reglament CEE 3820/85, 
del Consell, de 20 de desembre de 1985, relatiu a l’harmo-
nització de determinades disposicions en matèria social 
en el sector dels transports per carretera.
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Article 5. Normes de circulació.

1. La Direcció General de Trànsit o, si s’escau, l’auto-
ritat autonòmica o local responsable de la regulació, el 
control i la vigilància de la circulació, poden fixar restric-
cions a la circulació de vehicles que transportin mercade-
ries perilloses, en virtut del que disposen els articles 37 i 
39 del Reglament general de circulació. Han de disposar, 
per a això, de l’informe previ del Consell Superior de Tràn-
sit i Seguretat de la Circulació Viària, que ha de dictaminar 
la procedència de les mesures i proposar les modifica-
cions que es considerin oportunes per aconseguir la 
indispensable coordinació interterritorial en aquesta 
matèria, llevat de casos imprevistos o per circumstàncies 
excepcionals.

2. Els vehicles que transportin mercaderies perillo-
ses han d’utilitzar els itineraris que estableixin les disposi-
cions previstes a l’apartat anterior, i han d’accedir a 
aquests itineraris o abandonar-los per l’entrada o la sor-
tida més pròxima als llocs de càrrega, descàrrega, base de 
l’empresa, taller de reparacions, o per efectuar els des-
cansos diari o setmanal.

Quan hi hagi itineraris coincidents per autopista, auto-
via o plataforma desdoblada per als dos sentits de circu-
lació, en tot o en part del recorregut, els han de seguir 
obligatòriament, llevat dels trams que siguin objecte de 
les restriccions a què es refereix el punt anterior.

Quan hi hagi circumval·lacions, variants o rondes exte-
riors a les poblacions, s’han d’utilitzar inexcusablement, i 
sempre la més externa, si s’escau, al nucli urbà. Únicament 
s’ha d’entrar a la població per realitzar operacions de càr-
rega i descàrrega, i sempre per l’accés més pròxim al punt 
de recollida o lliurament, excepte per causes justificades 
de força major. Aquestes vies han d’estar degudament 
senyalitzades per a la circulació d’aquests vehicles.

Les forces de vigilància encarregades de la regulació i 
el control del trànsit han d’adoptar les mesures oportunes 
tendents que es porti a efecte el que estableix el present 
article, desviant i canalitzant la circulació d’aquests vehi-
cles pels itineraris que es considerin més idonis en cada 
moment, tant des del punt de vista de la seguretat viària 
com del de la fluïdesa del trànsit.

3. El que disposa l’apartat anterior no és aplicable al 
transport de mercaderies perilloses realitzat d’acord amb 
alguna de les exempcions recollides a l’ADR per raó del 
carregament, quantitat limitada o pel tipus de transport, 
llevat que, per motius de seguretat, l’autoritat competent 
consideri que les esmentades restriccions també siguin 
aplicades a aquests transports exempts.

Article 6. Ajudants.

Quan l’operació de transport necessiti un ajudant a 
bord del vehicle, l’empresa per compte de la qual actua ha 
d’acreditar documentalment que ha rebut la formació 
adequada per a l’operació que se li ha encomanat.

Article 7. Permisos excepcionals i especials.

1. La Direcció General de Transports per Carretera o 
l’òrgan competent de les comunitats autònomes, amb 
l’informe previ de la Comissió per a la Coordinació del 
Transport de Mercaderies Perilloses, han d’establir els 
criteris referents a l’obtenció de permisos excepcionals 
per a les mercaderies no incloses a l’ADR, el transport de 
les quals pugui implicar riscos especials per raó de la seva 
innovació tecnològica, de la càrrega o de la seva ordena-
ció, que s’han de completar amb les instruccions que, 
respecte a la circulació, dicti l’autoritat competent en 
matèria de trànsit i seguretat viària.

2. Els transportistes que hagin d’utilitzar trams de 
carretera o vies urbanes que estiguin sotmesos a restric-
cions o prohibicions de circulació per als vehicles que 

transportin mercaderies perilloses han de sol·licitar un 
permís especial de l’òrgan administratiu que les va esta-
blir, amb la justificació prèvia de la seva necessitat, amb 
indicació del calendari, horari, itinerari, necessitat d’acom-
panyament, si s’escau, i altres circumstàncies específi-
ques, d’acord amb el que disposa l’article 39 del Regla-
ment general de circulació.

3. La Direcció General de Transports per Carretera o, 
si s’escau, els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes poden autoritzar excepcionalment, per a cada cas 
independent, amb l’informe favorable previ de la Comis-
sió per a la Coordinació del Transport de Mercaderies 
Perilloses, el transport de mercaderies perilloses prohibi-
des per l’ADR o el transport realitzat en condicions dife-
rents de les previstes a l’ADR, en la mesura que aquests 
transports siguin clarament definits i de durada limitada. 
De la mateixa manera, poden autoritzar el transport per 
carretera de les mercaderies perilloses classificades, 
envasades i etiquetades d’acord amb les normes del 
transport marítim o aeri, sempre que l’operació de trans-
port inclogui un trasllat per mar o aire. Aquestes autoritza-
cions es completen amb les instruccions que, respecte a 
la circulació, dictin les autoritats competents en matèria 
de trànsit i seguretat viària.

A aquests efectes, els interessats a obtenir aquestes 
autoritzacions han de presentar davant l’òrgan competent 
una sol·licitud acompanyada d’un estudi tècnic que la jus-
tifiqui, que s’ha de completar, a petició de l’esmentat 
òrgan, amb els documents i estudis que, si s’escau, es 
considerin pertinents.

CAPÍTOL III

Normes tècniques sobre vehicles de transport, envasos i 
embalatges, grans recipients per a granel, grans embalat-

ges i contenidors a granel (pulverulents o granulars) 

Article 8. Envasos, embalatges, grans recipients per a 
granel (GRG) i grans embalatges.

1. Com a reglamentació complementària per a les 
proves i certificacions de conformitat amb els requisits 
reglamentaris, prescrites a l’ADR i en aquest Reial decret, 
de recipients, envasos, embalatges i grans recipients per a 
granel (GRG) i grans embalatges per al transport de merca-
deries perilloses, s’ha de complir el que estableixen les 
disposicions que recull l’annex III d’aquest Reial decret.

2. En el cas d’envasos i embalatges, grans recipients 
per a granel (GRG) i grans embalatges, la conformitat de 
la producció en sèrie s’ha de fer, almenys, cada dos anys, 
a través d’un mostreig dels prototips autoritzats sempre 
amb els seus corresponents assajos.

En l’esmentada conformitat de la producció s’ha de 
verificar, a més del compliment dels requisits reglamenta-
ris, que els marcatges són els exigits per la reglamentació 
vigent. S’entén per marcatge permanent en envasos 
metàl·lics l’embotició o l’encunyació alfanumèrica amb 
punxó o llapis elèctric i en envasos de plàstic, el gravat 
per emmotllament.

La conformitat de la producció l’han de fer en les 
instal·lacions del fabricant els organismes de control 
autoritzats a què es refereix l’article 12 (OCAS), i es poden 
remetre mostres a laboratoris acreditats per l’Entitat 
Nacional d’Acreditació (ENAC), per a la realització dels 
assajos que preveu la reglamentació de mercaderies 
perilloses.

En cas de no-conformitat de la producció per defecte 
de marcatge, de proves o un altre tipus, l’entitat, orga-
nisme o laboratori autoritzat no ha de certificar la produc-
ció, i n’ha de remetre un informe a l’autoritat competent. 
Una còpia de la certificació de conformitat s’ha de reme-
tre al Registre de contrasenyes del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç.
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3. Les proves, auditories i certificacions de tipus, així 
com les comprovacions de conformitat de producció i, si 
s’escau, les inspeccions inicials, a què fa referència la 
reglamentació, les han de fer els organismes de control 
que, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 11, 
puguin actuar en la comunitat autònoma on estigui radi-
cat el fabricant, o el seu representant legal o mandatari, si 
el fabricant és estranger.

4. Si s’escau, les inspeccions periòdiques a què fa 
referència la reglamentació les han de realitzar organis-
mes de control que, d’acord amb el que disposa l’apar-
tat 2 de l’article 12, puguin actuar en la comunitat autò-
noma on hagi estat realitzada la inspecció.

Article 9. Vehicles.

1. L’homologació dels vehicles base dels vehicles de 
motor i els seus remolcs o semiremolcs, a què fa referèn-
cia l’ADR, s’ha de fer d’acord amb el que estableixen les 
disposicions que recull l’annex III d’aquest Reial decret.

2. La instal·lació en vehicles d’equips de càrrega 
d’explosius en barrinadura s’ha d’ajustar al que disposa el 
Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, modificat pel 
Reial decret 56/1995, de 26 de gener, pel qual es dicten les 
disposicions aplicables de la Directiva del Consell 
89/392/CEE, modificada per la Directiva 93/44/CEE, de 14 
de juny, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre màquines, i aquests equips han de 
ser conformes amb el que els estableixen els reglaments 
vigents de seguretat minera i explosius; així mateix, l’anà-
lisi de riscos corresponent ha de ser certificada, prèvia-
ment a la utilització dels esmentats equips, per una entitat 
degudament homologada.

Del compliment del que disposa aquest apartat 2 s’ha 
d’informar la Direcció General de Política Energètica i 
Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Article 10. Cisternes, vehicles bateria i CGEM i vehicles 
EXII, EXIII, FL, OX i AT.

1. Com a reglamentació complementària al que esta-
bleixen aquest Reial decret i l’ADR, per al disseny, certifi-
cació de la conformitat amb els requisits reglamentaris 
d’un prototip, construcció i inspecció inicial o periòdica de 
dipòsits de cisternes, vehicles bateria i contenidors de gas 
d’elements múltiples (CGEM), inspecció inicial o periò-
dica de vehicles portadors i altres als quals se’ls exigeixi a 
l’ADR, s’ha de complir el que estableixen les disposicions 
que recull l’annex III d’aquest Reial decret.

2. En el cas de cisternes, vehicles bateria i CGEM, les 
inspeccions inicials a què fan referència els apartats ante-
riors s’han de fer en les instal·lacions del fabricant de la 
cisterna, vehicle bateria o CGEM o en les del seu repre-
sentant legal, i una vegada muntat el dipòsit sobre el 
vehicle portador, en el cas de cisterna i vehicle bateria.

3. Les inspeccions periòdiques s’han de fer amb les 
periodicitats que estableixen les disposicions que recull 
l’apartat 3 de l’annex III d’aquest Reial decret.

4. Quan s’hagi produït una reparació, modificació o 
accident que hagi afectat la seguretat del dipòsit o dels 
seus equips, s’ha d’efectuar una inspecció extraordinària 
d’acord amb el que estableixen les disposicions a, b i c 
recollides a l’apartat 3 de l’annex III d’aquest Reial decret.

5. Els organismes de control que puguin actuar en la 
comunitat autònoma on radiqui el fabricant, o el seu 
representant legal o mandatari, si el fabricant és estran-
ger, han de fer les següents actuacions:

a)  Les certificacions de prototips de cisternes, vehi-
cles bateria i CGEM, incloent-hi els mitjans de fixació del 
dipòsit.

b)  Les auditories dels mitjans de producció del 
fabricant.

c)  La comprovació de la seva aptitud per realitzar els 
treballs de soldadura, el seguiment de la construcció a 
totes les seves fases, la selecció i verificació dels mate-
rials, els controls no destructius de les soldadures, inclosa 
la seva selecció, i l’adaptació de la construcció, en tots els 
seus aspectes, al projecte.

d)  Les inspeccions inicials abans de la posada en 
servei de les cisternes, vehicles bateria i CGEM, incloent-
hi els mitjans de fixació del dipòsit, característiques de 
construcció, examen interior i exterior, assaig de pressió 
hidràulica i altres proves o assajos que es requereixin i 
verificació del bon funcionament de l’equip.

e)  Les inspeccions inicials dels vehicles portadors o 
tractors de vehicles EXII, EXIII, FL, OX i AT.

6. Els organismes de control que puguin actuar en la 
comunitat autònoma on es porti a terme la inspecció han 
de fer les inspeccions periòdiques de les cisternes, vehi-
cles bateria i CGEM, així com la dels vehicles portadors o 
tractors de vehicles EXII, EXIII, FL, OX i AT.

Com a excepció al paràgraf anterior, les inspeccions 
anuals dels vehicles exclusivament per a pròrrogues del 
certificat ADR, prescrites a l’ADR, per als tipus EXII, EXIII, 
FL, OX i AT, també es poden fer en estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles autoritzades per l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma.

Article 11.  Contenidors a granel (pulverulents o granu-
lars) especials per a determinats productes segons 
l’ADR.

Les aprovacions de tipus dels contenidors, així com 
les certificacions de conformitat amb el tipus dels conteni-
dors fabricats en sèrie i les inspeccions periòdiques, les 
han de fer organismes de control que compleixin les con-
dicions de l’article 12 d’aquest Reial decret.

Les característiques i formats dels documents que 
generin els organismes de control han de ser les que 
determini el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Quant a la construcció, els esmentats contenidors han 
de complir les prescripcions tècniques del capítol 6.11 de 
l’ADR.

Article 12. Organismes de control i estacions ITV.

1. Els fabricants o propietaris dels vehicles i equips 
que hagin estat objecte d’un informe o certificació d’un 
organisme de control o una estació ITV poden manifestar 
la seva disconformitat o desacord amb l’informe o certifi-
cació a través del procediment que preveu l’article 16 de 
la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. Mentre que 
l’Administració no revoqui l’informe o certificació, l’inte-
ressat no pot sol·licitar la mateixa intervenció d’un altre 
organisme de control.

2. Els organismes de control han de ser acreditats, 
autoritzats i s’han de notificar, segons disposa la secció 1a 
del capítol IV del Reglament d’infraestructura per a la qua-
litat i seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 
2200/1995, de 28 de desembre.

Els organismes de control per realitzar les diferents 
activitats enunciades han d’estar acreditats d’acord amb 
la norma UNE-EN 45.004 sobre criteris generals per al 
funcionament dels diversos organismes que realitzen ins-
pecció, i complir els requisits addicionals que estableixen 
els apartats I, II, III i IV, segons el cas, de l’annex IV d’aquest 
Reial decret.

3. Les estacions d’inspecció tècnica de vehicles auto-
ritzades segons estableix l’article 10, apartat 5, han d’estar 
acreditades d’acord amb la norma UNE-EN 45.004, abans 
esmentada, i complir els requisits addicionals que esta-
bleix l’apartat V de l’annex IV del Reial decret.
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Article 13. Contrasenyes.

1. Els organismes de control, sempre que realitzin 
actuacions de certificació de tipus, han de sol·licitar l’as-
signació d’una contrasenya en la forma que l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma on estigui radicat el 
fabricant disposi. De la mateixa manera, posteriorment, 
han de fer arribar, als efectes de registre de contrasenyes, 
còpies signades i segellades de la certificació de confor-
mitat, que ha d’incloure la contrasenya, així com els altres 
documents relacionats en els paràgrafs a) o b) de l’arti-
cle 18.2.

2. Als efectes de complir les obligacions que l’ADR 
estableix per als estats, s’ha de mantenir un registre cen-
tralitzat de contrasenyes de tipus d’envasos i embalatges, 
grans recipients per a granel (GRG) i grans embalatges, 
cisternes, vehicles bateria i CGEM (contenidors de gas 
d’elements múltiples), contenidors a granel (pulverulents 
o granulars) especials per a determinats productes 
segons l’ADR, així com d’homologacions de vehicles. L’es-
mentat registre s’ha d’integrar en la Direcció General de 
Desenvolupament Industrial del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç.

Article 14. Reparacions o modificacions.

Les reparacions o altres modificacions que es preten-
guin efectuar als dipòsits de cisternes i contenidors cis-
terna s’han de fer d’acord amb el que indica el Reial decret 
948/2003, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les condi-
cions mínimes que han de complir les instal·lacions de 
rentatge interior o desgasificació i despressurització, així 
com les de reparació o modificació, de cisternes de mer-
caderies perilloses.

Article 15. Actes d’inspecció.

1. En el cas d’inspeccions inicials de vehicles cisterna 
i vehicles bateria, l’acta de conformitat amb el tipus, que 
emeti l’organisme de control, s’ha de presentar per tripli-
cat, juntament amb el certificat de carrossatge del vehicle, 
a l’estació ITV que faci la inspecció del vehicle per a l’ex-
pedició de la targeta ITV. L’estació ITV ha d’arxivar una de 
les còpies, i segellar les altres i lliurar-les al propietari, el 
qual n’ha de conservar una en el seu poder, per a l’obten-
ció del certificat d’aprovació o la seva renovació, i ha de 
lliurar l’altra a l’organisme de control per al seu arxiu, i on, 
en cas de pèrdua o sostracció, n’ha de sol·licitar un dupli-
cat.

2. L’acta que emeti l’organisme de control després 
de les inspeccions per reparació o modificació del vehicle 
cisterna o vehicle bateria s’ha de presentar, per triplicat, a 
l’estació ITV on el vehicle efectuï la revisió reglamentària, 
i procedir de la mateixa manera amb aquesta.

Article 16. Certificat d’aprovació.

S’ha d’expedir un certificat d’aprovació per cada vehi-
cle cisterna, vehicle bateria, vehicle portador o tractor de 
cisternes i CGEM, tipus FL, OX i AT i vehicles EXII i EXIII, 
amb la sol·licitud prèvia del propietari o el seu represen-
tant, d’acord amb el model que exposa l’ADR en vigor.

L’organisme de control ha d’emetre el certificat, sem-
pre que la inspecció a la qual se sotmet el vehicle sigui 
satisfactòria, d’acord amb el que estableix l’article 10 
d’aquest Reial decret.

En el cas de vehicles cisterna per a assajos o proves, o 
per transportar matèries perilloses el transport de les 
quals no estigui permès per l’ADR, però que el director 
general de Transports per Carretera autoritzi a transportar 
en unes condicions determinades, cal un certificat emès 
per un organisme de control segons el model de l’apèndix 
F-2 de l’annex VI.

Article 17. Remissió de documentació.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de 
remetre a la Direcció General de Desenvolupament Indus-
trial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç amb la 
finalitat de realitzar un seguiment nacional dels danys 
produïts pels accidents ocorreguts en cisternes que trans-
portin mercaderies perilloses, una còpia signada i sege-
llada de la documentació relacionada a l’article 18.2 d) 
d’aquest Reial decret.

Article 18. Documentació de les inspeccions.

1. Com a conseqüència de les actuacions dels orga-
nismes de control establertes en els articles anteriors, els 
esmentats organismes han de generar els documents que 
es detallen per a cada cas en l’annex V d’aquest Reial 
decret.

2. Els documents a què fa referència l’apartat 1 
d’aquest article, incloses les actes negatives, els ha d’arxi-
var i custodiar l’organisme de control durant un termini 
no inferior a deu anys o fins a la data de caducitat del 
document, si és superior a deu anys; i han d’estar, en tot 
moment, a disposició de l’òrgan competent de la comuni-
tat autònoma on s’ha dut a terme l’actuació. No obstant 
això, s’ha de remetre una còpia a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma en la forma que aquest disposi, en 
els casos que a continuació s’enumeren:

a)  Certificació de tipus d’envasos, embalatges, 
grans embalatges i grans recipients a granel (GRG) . Per 
duplicat: certificat de conformitat del tipus amb els requi-
sits reglamentaris.

b)  Certificació de prototip de cisternes, vehicles 
bateria i CGEM. Per duplicat:

1r Certificat de conformitat amb els requisits regla-
mentaris d’un tipus (apèndix E-6) .

2n Document H especial (apèndix E-7) .
3r Documents de classe (apèndix E-8) .

c)  Inspecció inicial, abans de la posada en servei, de 
les cisternes, vehicles bateria i CGEM amb el tipus:

1r Acta de conformitat de la cisterna, vehicle bateria 
i CGEM amb el tipus (apèndix E-11) .

2n Document H especial (apèndix E-7) .
3r Documents G (apèndix E-14) .
4t Documents V1 i V2 i acta de compliment regla-

mentari (apèndix E-15, part I) .
5è Documents de classe (apèndix E-8) .
6è Fitxa tècnica (apèndix E-22) .

d)  Inspeccions excepcionals. En els casos en què 
siguin degudes a accidents, per duplicat:

1r Informe previ a la modificació o reparació d’una 
cisterna, contenidor cisterna o bateria de recipients per al 
transport de mercaderies perilloses (apèndix E-18) .

2n Acta d’inspecció d’una cisterna, vehicle bateria o 
CGEM per al transport de mercaderies perilloses després 
de la seva modificació o reparació (apèndix E-19) .

3r Document H especial (apèndix E-7) .
4t Documents G (apèndix E-14) .
5è Documents V1 i V2 i acta de compliment regla-

mentari (apèndix E-15, part I) .
6è Documents de classe (apèndix E-8) .
7è Fitxa tècnica (apèndix E-22) .

e)  Inspeccions inicials de vehicles tractors de vehi-
cles cisterna, vehicles bateria, vehicles portadors de cis-
ternes, vehicles portadors de CGEM, vehicles portadors 
de bateria de recipients i vehicles per al transport d’explo-
sius tipus EX/II i EX/III:

1r Acta de compliment reglamentari del vehicle 
(apèndix E-15) .
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2n Documents V1 i V2 i acta de compliment regla-
mentari (apèndix E15, part I) .

3r Annex IV, part II disposicions addicionals per a 
vehicles EX/II i EX/III.

4t Fitxa tècnica (apèndix E-22) .

Article 19. Importació de vehicles.

Els vehicles cisterna fixos o desmuntables i els vehi-
cles bateria, així com els vehicles EXII i EXIII, traslladats a 
Espanya d’un altre país part contractant de l’ADR, per 
poder ser matriculats, prèviament han d’obtenir un certifi-
cat ADR especial emès per l’òrgan competent autonòmic 
en matèria d’indústria, el qual ha de requerir al propietari 
o importador com a necessària a aquest objecte la docu-
mentació següent:

1. Certificat ADR vigent amb totes les dades i segells 
necessaris segons el model oficial de l’ADR.

2. Certificat o còpia autoritzada de l’aprovació de 
tipus per l’autoritat competent, o organisme autoritzat per 
aquesta, del país d’origen on es fabrica.

3. Documentació del fabricant de vehicles cisterna 
fixos o desmuntables, vehicle bateria i vehicles EXII o EXIII, 
referent a càlculs, plànols i característiques dels equips de 
servei i de protecció, així com la matèria a transportar, sig-
nats i segellats tots els seus fulls pel fabricant de les unitats 
esmentades (s’hi ha d’incloure la data de fabricació i l’orga-
nisme de control autoritzat que va controlar i va inspeccio-
nar la construcció i la prova inicial).

En el cas de vehicles cisterna fixos o desmuntables o 
de vehicles bateria de 4 bars o més, cal aportar un manual 
de qualitat del fabricant, informat per un organisme de 
control autoritzat.

4. Sempre és necessària, prèviament, la inspecció 
d’un organisme de control per verificar les dades de la 
documentació, l’acta d’inspecció de la qual s’ha de pre-
sentar a l’autoritat competent, juntament amb la docu-
mentació esmentada en el punt 3.

5. La manca d’algun dels documents esmentats 
dóna lloc a la no-emissió del certificat ADR per part de 
l’autoritat competent espanyola.

6. Així mateix, una còpia del certificat, emès per l’òr-
gan competent de la comunitat autònoma, s’ha de reme-
tre al Registre de contrasenyes de tipus del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

CAPÍTOL IV

Normes d’actuació en cas d’avaria o accident

Article 20. Actuació i comunicació.

1. En cas que un vehicle que transporti mercaderies 
perilloses, a causa d’una avaria o accident, no pugui con-
tinuar la seva marxa, s’ha d’actuar de la manera següent:

a)  Actuació del conductor o del seu ajudant, si s’es-
cau:

El conductor o el seu ajudant ha de prendre immediata-
ment les mesures que es determinin en les instruccions 
escrites per al conductor, facilitades per l’expedidor, i ha 
d’adoptar les altres que figuren en la legislació vigent. 
Seguidament s’ha d’informar de l’avaria o accident al telè-
fon d’emergència que correspongui, d’acord amb la relació 
que, a aquest efecte, es publica, amb caràcter periòdic, en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» mitjançant una resolució de la 
Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Minis-
teri de l’Interior. Sempre que sigui possible, també s’ha de 
comunicar a l’empresa o al propietari de la mercaderia.

b)  En cas d’impossibilitat d’actuació del conductor o 
del seu ajudant:

En aquest supòsit, l’autoritat o el seu agent més prò-
xim o el servei d’intervenció que ha rebut la informació 

inicial del fet (agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil, for-
ces i cossos de seguretat, bombers, Creu Roja, etc.), s’ha 
d’assegurar, a través dels mecanismes i protocols esta-
blerts, que siguin informats els responsables en matèria 
de trànsit i seguretat viària, i el Centre de Coordinació 
Operativa designat en el corresponent pla de la comunitat 
autònoma o, si no, les delegacions/subdelegacions del 
govern de la província en què el succés es produeixi, i ha 
de trucar als números de telèfon que es publiquen, amb 
caràcter periòdic, en el «Butlletí Oficial de l’Estat» mitjan-
çant una resolució de la Direcció General de Protecció 
Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior, perquè, en 
cada cas, s’adoptin les mesures de prevenció o protecció 
que siguin més adequades, comptant per a això amb el 
que disposen les fitxes d’intervenció dels serveis opera-
tius en situacions d’emergència provocades per accidents 
en el transport de mercaderies perilloses per carretera, 
aprovades per l’Ordre INT/3716/2004, de 28 d’octubre, per 
la qual es publiquen les fitxes d’intervenció per a l’actua-
ció dels serveis operatius en situacions d’emergència 
provocades per accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril.

2. La comunicació a què es refereixen els apartats 
anteriors s’ha d’efectuar pel mitjà més ràpid possible i ha 
d’incloure les dades següents:

a)  Localització del succés.
b)  Estat del vehicle implicat i característiques del 

succés.
c)  Dades sobre les mercaderies perilloses transpor-

tades.
d)  Existència de víctimes.
e)  Condicions meteorològiques i altres circumstàncies 

que es considerin d’interès per valorar els possibles efectes 
del succés sobre la seguretat de les persones, els béns o el 
medi ambient i les possibilitats d’intervenció preventiva.

Article 21. Plans d’actuació.

En funció de les necessitats d’intervencions derivades de 
les característiques de l’accident i de les seves conseqüèn-
cies ja produïdes o previsibles, les autoritats competents han 
d’aplicar les mesures previstes en els plans especials de pro-
tecció civil davant el risc d’accidents en els transports de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

Els esmentats plans especials han de ser elaborats 
d’acord amb el que estableix la Directriu bàsica de planifica-
ció de protecció civil davant el risc d’accidents en els trans-
ports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, 
aprovada mitjançant el Reial decret 387/1996, d’1 de març.

Article 22. Acords de col·laboració.

El Ministeri de l’Interior o els òrgans competents de 
les comunitats autònomes en cada cas, així com les enti-
tats que representin sectors professionals interessats 
(expedidors, transportistes, etc.), i amb la finalitat de col-
laborar en les actuacions en cas d’accident, han de 
fomentar acords o pactes d’ajuda mútua entre les pròpies 
empreses dels sectors professionals, i acords o convenis 
de col·laboració de les esmentades empreses amb les 
autoritats competents en aquestes circumstàncies. 
D’aquests s’ha de donar informació a la Comissió Nacio-
nal de Protecció Civil i, segons escaigui, a la Comissió per 
a la Coordinació del Transport de Mercaderies Perilloses.

Els danys que derivin directament o indirectament de 
la utilització de personal i materials de les empreses 
incorporades als acords o convenis de col·laboració amb 
les autoritats competents, les lesions produïdes a les per-
sones per aquestes activitats de col·laboració en els plans 
de protecció civil enfront d’aquests accidents i, així 
mateix, els danys que causin a tercers per l’acció d’aquells 
en aquestes circumstàncies, són indemnitzables de con-
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formitat amb el que disposa la legislació sobre responsa-
bilitat de l’Administració pel funcionament dels serveis 
públics, sense perjudici del seu rescabalament per 
aquesta amb càrrec al responsable de l’accident.

Article 23. Informes.

1. De les actuacions que realitzin les forces i cossos de 
seguretat o els òrgans competents en matèria de transports, 
com a conseqüència d’accidents o incidents de vehicles de 
mercaderies perilloses, en els quals estigui implicada la 
mercaderia, s’ha de remetre un informe a la Comissió de 
Coordinació del Transport de Mercaderies Perilloses.

2. En cas que, com a conseqüència d’accidents o 
incidents de cisternes de mercaderies perilloses, resultin 
afectats el dipòsit o els seus equips, l’òrgan competent en 
matèria de seguretat industrial pot requerir al propietari 
de la cisterna un informe d’un organisme de control.

3. La direcció de l’empresa ha de remetre els informes 
per a casos d’accidents o incidents, en les condicions que 
estipula l’ADR, en un termini no superior a trenta dies natu-
rals, a la Direcció General de Transports per Carretera, a 
l’ajuntament del terme municipal on s’hagi produït el succés 
i a l’òrgan competent de la comunitat autònoma en el terri-
tori de la qual hagi tingut lloc l’accident. Tot això sense perju-
dici d’una posterior ampliació d’aquest informe.

CAPÍTOL V

Operacions de càrrega i descàrrega

SECCIÓ 1a  NORMES GENERALS

Article 24. Informació prèvia.

L’expedidor ha de proporcionar al transportista la infor-
mació necessària per a l’elecció del vehicle en contractar el 
transport, i aquest s’ha de responsabilitzar que l’esmentat 
material mòbil compleixi les condicions que estableix la 
normativa vigent en funció de la mercaderia transportada.

Article 25. Documentació.

L’expedidor o, per delegació expressa d’aquest, el car-
regador, ha de lliurar al conductor la carta de port, així 
com les instruccions escrites per al conductor, abans 
d’iniciar-se el transport, sense perjudici d’un altre tipus de 
documents complementaris que escaiguin.

Les informacions que contenen les instruccions escri-
tes s’han de comunicar al transportista, com a molt tard 
quan es doni l’ordre de transport, amb la finalitat de per-
metre-li adoptar totes les mesures que siguin necessàries 
per garantir la seva informació als empleats afectats i que 
estiguin en condicions de portar-les a terme correctament i 
vetllar perquè l’equip necessari es porti a bord del vehicle.

Els intermediaris en el contracte de transport han de 
recollir de l’expedidor la documentació obligatòria, que 
han de transmetre al transportista juntament amb la carta 
de port que subscriguin.

Sense perjudici de l’obligació del transportista d’infor-
mar els seus empleats, el conductor s’ha d’instruir sobre 
les particularitats de la matèria que ha de transportar, ha 
de llegir detingudament les instruccions escrites que se li 
hagin lliurat i ha de recollir de l’expedidor, carregador o 
intermediari, tots els aclariments que necessiti, i s’ha 
d’assegurar que tant la carta de port com les instruccions 
escrites per al conductor són a bord de la unitat de trans-
port en iniciar el viatge.

Article 26. Operacions prèvies a la càrrega o la descàr-
rega.

1. Amb la sol·licitud prèvia del carregador, el conduc-
tor li ha de presentar la documentació següent:

a)  Certificat d’aprovació que autoritzi la unitat de 
transport a realitzar el transport de la mercaderia perillosa 
en els casos en què l’ADR ho disposi.

b)  Certificat de formació o autorització especial del 
conductor en els casos en què l’ADR ho disposi.

2. Per cada carregament, el carregador ha de com-
provar el compliment reglamentari dels epígrafs aplica-
bles en cada cas de la relació de comprovacions per a 
càrrega de mercaderies perilloses que figura a l’annex II. 
El carregador no pot iniciar la càrrega d’un vehicle si no 
compleix els requisits reglamentaris dels epígrafs inclo-
sos en els apartats: «documentació», «estat de l’equipa-
ment del vehicle» i «comprovacions prèvies a la càrrega». 
No s’ha de permetre la sortida del vehicle si no s’han rea-
litzat els controls dels epígrafs inclosos a l’apartat «con-
trols després de la càrrega».

3. El descarregador també ha de comprovar els 
aspectes que afectin la seguretat en les operacions de 
descàrrega.

Article 27. Operació de càrrega o descàrrega.

El personal que realitzi la càrrega o la descàrrega, 
d’acord amb les normes que estableix aquest Reial decret, 
ha de conèixer, sota responsabilitat del carregador-des-
carregador, els aspectes següents:

a)  Les característiques de perillositat de la mercade-
ria.

b)  El funcionament de les instal·lacions.
c)  Els sistemes de seguretat i contra incendis, i ha 

d’estar qualificat per usar-los.
d)  Els equips de protecció personal requerits en la 

instal·lació i la seva utilització.

Així mateix, ha de mantenir el personal aliè a les ope-
racions de càrrega i descàrrega apartat del lloc on es rea-
litzen i impedir qualsevol treball incompatible amb la 
seguretat de l’operació als voltants. En tot cas, el vehicle 
ha d’estar immobilitzat durant la càrrega i descàrrega.

El carregador-descarregador s’ha de responsabilitzar 
del compliment de totes les obligacions que estableixen 
aquest Reial decret i l’ADR relatives a la càrrega i descàr-
rega del vehicle i a les operacions necessàries per portar-
les a terme, amb l’única excepció de la descàrrega de com-
bustibles exclusivament utilitzats per a usos domèstics, 
entenent-se com a tals els destinats a l’escalfament d’aigua 
sanitària, calefacció i cuines, de la qual, llevat de pacte en 
contrari, s’ha de responsabilitzar el transportista.

Article 28. Càrrega en comú i limitacions.

En tot moment s’han de respectar les prohibicions, 
tant d’embalatge com de càrrega en comú de les merca-
deries perilloses, així com les limitacions de càrrega i 
condicions de transport que prescriu l’ADR, i s’han de 
comprovar, per part del carregador, aquests aspectes 
abans de la sortida del vehicle de la planta carregadora.

En cas que la càrrega en comú procedeixi de diferents 
carregadors, el transportista ha d’informar el carregador de 
quines han estat les mercaderies carregades amb anteriori-
tat, mitjançant la presentació de l’oportuna carta de port.

Article 29. Operacions posteriors a la càrrega o descàr-
rega.

1. Després de la càrrega o descàrrega, el carregador-
descarregador ha de fer una inspecció visual per detectar 
possibles anomalies: abocaments no percebuts anterior-
ment, mànegues connectades, defectes en l’estiba de 
paquets, etc. En cas d’abocaments el carregador o descar-
regador ha de procedir a la seva correcta neteja.
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2. Les instal·lacions de càrrega i descàrrega han de 
disposar d’àrees d’estacionament apropiades per al nor-
mal desenvolupament de la seva activitat. Quan sigui 
necessària la vigilància dels vehicles, aquesta s’ha d’adap-
tar a les condicions que assenyala l’ADR. El personal de 
vigilància d’aquests ha de rebre una formació adequada 
sobre els riscos en aquests estacionaments i de com 
actuar en cas d’incidències.

SECCIÓ 2a NORMES ESPECIALS EN EL CAS DE CISTERNES FIXES O 
DESMUNTABLES, CISTERNES PORTÀTILS, CONTENIDORS CISTERNA I 

CAIXES MÒBILS CISTERNA

Article 30. Instal·lacions de càrrega o descàrrega de cis-
ternes.

Per a la càrrega i descàrrega de vehicles cisterna, cister-
nes desmuntables, contenidors cisterna, cisternes portàtils i 
caixes mòbils cisterna, que transportin mercaderies perillo-
ses per carretera, s’han de complir les normes següents:

a)  Les instal·lacions d’ompliment de cisternes, per a 
les quals l’ADR estableix un límit superior per al grau 
d’ompliment, han de disposar d’un dispositiu de control 
de la quantitat màxima admissible, de tipus òptic i/o acús-
tic, que garanteixi les condicions de seguretat pel que fa 
al producte que es transporti o un altre sistema d’eficàcia 
equivalent aprovat per l’autoritat competent, amb l’in-
forme previ d’un organisme de control autoritzat en el 
qual es constati la seva eficàcia i seguretat.

b)  Quan les disposicions legals exigeixin l’adequació 
de les cisternes fixes o desmuntables, cisternes portàtils, 
contenidors cisterna i caixes mòbils cisterna (neteja inte-
rior o exterior, etc.), per efectuar la càrrega d’un producte 
incompatible amb el que s’ha transportat abans o per al 
transport de retorn, les instal·lacions de càrrega o descàr-
rega o bé han d’estar proveïdes dels equips, dispositius o 
productes adequats per a això, o bé l’expedidor ha d’infor-
mar el transportista de la instal·lació més pròxima on es 
puguin realitzar aquestes operacions. En els dos casos, les 
instal·lacions d’adequació de les cisternes han de tenir la 
deguda autorització de l’Administració pública competent.

Article 31. Neteja de les cisternes.

El transportista ha d’informar el carregador de cister-
nes de quina ha estat l’última mercaderia carregada. El 
carregador de cisternes ha d’exigir el certificat de rentatge 
de les cisternes fixes o desmuntables, cisternes portàtils, 
contenidors cisterna i caixes mòbils cisterna, on consti 
que estan netes i buides. Aquest certificat l’ha d’emetre 
una empresa autoritzada per l’Administració competent 
d’acord amb la normativa vigent.

No es requereix l’indicat certificat de rentatge quan les 
cisternes fixes o desmuntables, cisternes portàtils, conte-
nidors cisterna i caixes mòbils cisterna arribin buits de 
descarregar una mercaderia i hagin de carregar aquesta 
mercaderia o una altra de compatible.

El carregador de cisternes ha de comprovar que l’at-
mosfera interior és l’adequada per realitzar la càrrega, 
quan així ho disposi l’ADR.

Article 32. Grau d’ompliment de cisternes.

L’expedidor ha d’indicar al carregador de cisternes i ha 
de fer constar en la carta de port, o en un document 
annex, el grau d’ompliment que correspongui a cada 
matèria i recipient, de conformitat amb l’ADR.

El carregador de cisternes ha de calcular la quantitat a 
carregar en funció de la MMA del vehicle, el grau d’ompli-
ment, la capacitat de la cisterna i la càrrega residual que 
conté, que ha de ser avaluada. En el cas de les cisternes 
fixes o desmuntables, cisternes portàtils, contenidors cis-
terna i caixes mòbils cisterna compartimentats s’ha de 

tenir en compte el que disposa el paràgraf anterior per a 
cada un dels dipòsits i/o compartiments. Per tal d’evitar 
interpretacions errònies, les quantitats a carregar s’han 
d’indicar en les unitats de mesura més apropiades al sis-
tema d’ompliment i control de la instal·lació; és a dir: 
litres, quilos, percentatge de la capacitat, etc.

Article 33. Procediment de càrrega i descàrrega.

1. El carregador-descarregador de cisternes ha de fer 
les operacions de càrrega i descàrrega seguint estrictament 
les instruccions específiques donades per l’expedidor que, 
com a mínim, s’han d’ajustar als requeriments que establei-
xen aquest Reial decret i l’ADR. Si s’escau, s’han de tenir en 
compte els informes que, sobre això, siguin emesos pel con-
seller de seguretat en l’exercici de les seves funcions.

2. En particular, s’han de complir les normes 
següents:

a)  Quan la naturalesa de la matèria ho requereixi, 
s’ha de derivar a terra la massa metàl·lica de la cisterna.

b)  S’han d’evitar desbordaments o emanacions 
perilloses que es puguin produir.

c)  S’han de vigilar les tensions mecàniques de les 
connexions en anar descendint o elevant-se la cisterna.

d)  No s’han d’emetre a l’atmosfera concentracions 
de matèries superiors a les admeses per la legislació cor-
responent.

e)  Cada planta ha de tenir unes instruccions especí-
fiques respecte a altres condicions de l’operació de cada 
mercaderia que es carrega o descarrega, quan siguin dife-
rents a les normes generals.

f)  El vehicle ha d’estar immobilitzat i amb el motor 
aturat durant tota l’operació de càrrega o descàrrega, 
excepte quan el seu funcionament sigui necessari per 
realitzar aquestes operacions. El carregador de cisternes 
ha de comprovar, amb suficient garantia, el pes o volum 
carregat i el grau d’ompliment.

Article 34. Control final.

El conductor ha de comprovar que tots els elements 
d’ompliment, buidatge i seguretat estan en les degudes 
condicions per iniciar la marxa. Quan sigui necessari, el 
carregador o descarregador de cisternes ha de condicio-
nar l’atmosfera interior de les cisternes fixes o desmunta-
bles, cisternes portàtils, contenidors cisterna i caixes 
mòbils cisterna.

El carregador-descarregador de cisternes ha de nete-
jar externament el vehicle, les cisternes fixes o desmunta-
bles, cisternes portàtils, contenidors cisterna i caixes 
mòbils cisterna de les possibles restes de la mercaderia 
que es puguin haver adherit durant la càrrega o descàr-
rega.

Article 35. Documentació després de les descàrregues.

Tot vehicle que circuli després d’una descàrrega ha de 
portar a bord el certificat que preveu l’article 31, i ha d’in-
dicar que s’han realitzat les operacions de neteja regla-
mentàries. En cas que no s’hagi pogut produir l’esmen-
tada neteja, el vehicle s’ha de considerar com si estigués 
transportant l’última mercaderia carregada. A aquests 
efectes, les empreses descarregadores han de modificar 
els documents de transport, per adequar-los a la mercade-
ria transportada en tot moment. En el cas de produir-se la 
descàrrega total de la mercaderia, igualment han de faci-
litar la carta de port en buit, sempre que no s’hagi pogut 
produir la neteja del recipient.

En el cas dels transports de gasos liquats o combusti-
bles per a calefacció per a ús domèstic, s’autoritza que la 
carta de port, a què es fa referència en el paràgraf anterior, 
pugui ser expedida per la planta carregadora que va rea-
litzar l’operació de càrrega de les esmentades matèries.
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CAPÍTOL VI

Règim sancionador

Article 36. Aplicació.

Sense perjudici del que disposa la Llei 21/1992, de 16 
de juliol, d’indústria, i de les responsabilitats d’un altre 
ordre en què es pugui incórrer, és aplicable al transport de 
mercaderies perilloses per carretera el règim sancionador 
que estableix la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació 
dels transports terrestres, modificada per la Llei 29/2003, 
de 8 d’octubre, sobre millora de les condicions de compe-
tència i seguretat al mercat de transport per carretera, les 
seves normes de desplegament i, si s’escau, el que dis-
posa el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Disposició addicional primera. Idiomes de la documen-
tació.

La documentació de transport que preveu l’ADR, així 
com les instruccions escrites per a cas d’accident, han 
d’estar redactades en la llengua oficial de l’Estat, sense 
perjudici de la possible utilització, a més, d’altres llengües 
oficials de les comunitats autònomes.

A més, les instruccions escrites per a cas d’accident 
han d’estar redactades en una llengua de fàcil compren-
sió per al conductor del vehicle.

Disposició addicional segona. Certificats d’aprovació 
dels vehicles.

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els 
certificats d’aprovació dels vehicles únicament s’han 
d’expedir d’acord amb el que estableixen aquest Reial 
decret i l’ADR.

Disposició transitòria única. Certificats d’aprovació de 
determinades cisternes per transportar residus.

No obstant el que disposa l’article 16, els vehicles cis-
terna construïts abans de l’1 de juliol de 1999 que s’hagin 
d’utilitzar únicament en territori espanyol per al transport de 
residus considerats mercaderies perilloses a l’ADR, d’acord 
amb l’annex IV de la disposició recollida en l’apartat 3.b) de 
l’annex III d’aquest Reial decret, han d’estar proveïts d’un 
certificat emès per un organisme de control segons el model 
de l’apèndix F-2 de l’annex VI d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única.

1. Queden derogades totes les disposicions del 
mateix rang o inferior que siguin contràries al que dispo-
sen aquest Reial decret i, en particular, les següents:

a)  Reial decret 2115/1998, de 2 d’octubre, sobre 
transport de mercaderies perilloses per carretera, sense 
perjudici del que disposa l’apartat 2 de l’annex I d’aquest 
Reial decret.

b)  Ordre de 24 d’abril de 2000, per la qual es regula 
el comunicat d’accident per al transport de mercaderies 
perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navega-
ble.

c)  Ordre CTE/964/2004, de 31 de març, per la qual 
s’actualitza l’annex 3 i es modifiquen l’annex 4, l’annex 6 
i diversos apèndixs de l’annex 5 del Reial decret 2115/1998, 
de 2 d’octubre, sobre transport de mercaderies perilloses 
per carretera.

2. Continuen vigents les disposicions relacionades a 
l’annex III, en la part no regulada per aquest Reial decret i 
en el que no s’oposin al que estableixen aquest Reial 
decret o l’ADR.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 
1556/1999, de 8 d’octubre, sobre els consellers de 
seguretat per al transport de mercaderies perilloses 
per carretera, ferrocarril o per via navegable.

Queden modificats l’apartat 2 de l’article 8 i l’apartat c) 
de l’article 9 del Reial decret 1566/1999, de 8 d’octubre, 
sobre els consellers de seguretat per al transport de mer-
caderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via 
navegable, en el següent sentit:

Article 8.2
«Els informes dels consellers de Seguretat, en cas 

d’accident o incident, en les maniobres de transport, 
càrrega o descàrrega, segons les condicions que esti-
pula l’ADR, els ha de remetre la direcció de l’empresa, 
en un termini no superior a trenta dies naturals, a la 
Direcció General de Transports per Carretera o a la 
Direcció General de Ferrocarrils, si s’escau, a l’ajunta-
ment del terme municipal on s’hagi produït el succés i a 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma en el ter-
ritori de la qual hagi tingut lloc l’accident. Tot això sense 
perjudici d’una posterior ampliació d’aquest informe.»
Article 9.c) 

«Els informes anuals, previstos a l’apartat 1 de l’arti-
cle 7 del Reial decret 1566/1999, corresponents al trans-
port per carretera, els han de remetre les empreses, 
durant el primer trimestre de l’any següent, a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on estigui radi-
cada la seu social de l’empresa, amb independència del 
lloc de realització de les operacions de càrrega, descàr-
rega o transport de les mercaderies perilloses. Aquest 
informe s’ha de conservar durant cinc anys.

Els informes anuals, corresponents als trans-
ports realitzats per ferrocarril, els han de remetre, en 
els mateixos terminis i condicions que assenyala el 
paràgraf anterior, a la Direcció General de Ferrocar-
rils del Ministeri de Foment i als òrgans competents 
de les comunitats autònomes.»

Disposició final segona. Facultats de desplegament i 
actualització.

1. Els ministres competents per raó de la matèria han 
de dictar, conjuntament o separadament, en l’àmbit de les 
seves competències, les disposicions que exigeixen el 
desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret, amb l’in-
forme previ de la Comissió per a la Coordinació del Trans-
port de Mercaderies Perilloses.

2. Es faculta el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç 
per actualitzar l’annex III de manera que reculli en tot 
moment les normes vigents en les matèries a què s’hi fa 
referència. Així mateix, se l’autoritza per modificar els 
annexos II, IV, V i VI d’aquest Reial decret a fi de mantenir 
adaptat el seu contingut a les innovacions tècniques que 
es produeixin i als canvis en la normativa espanyola, 
comunitària i internacional.

Disposició final tercera. Incorporació de dret de la Unió 
Europea.

Aquest Reial decret transposa al dret espanyol la 
Directiva 94/55/CE, del Consell, de 21 de novembre de 
1994, sobre l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres respecte al transport de mercaderies perilloses 
per carretera i les seves adaptacions al progrés tècnic.

Madrid, 5 de maig de 2006.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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