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Objectius Generals de la Inspecció del Transport: 
 
1) Eradicació de l’intrusisme 
Supressió de la realització d’operacions de transport sense la 
cobertura dels preceptius títols habilitants 
 
2) Ordenació del mercat del transport 
Comprovar i garantir la igualtat de les condicions de competència 
en el mercat: eliminació pràctiques deslleials 
 
3) Seguretat del transport 
Inspecció del compliment de les condicions de prestació del 
transport que garanteixin la seguretat: millora continua de la 
seguretat  

MISSIÓ:  
Millorar el comportament de les empreses en el mercat del 
transport, reduir el nombre d’infraccions i assolir el màxim 
nivell d’acompliment de la normativa. 
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El Pla d’Inspecció del Transport 2022 està dirigit a les empreses de 

transport, a les empreses carregadores, a les empreses d'activitats 

auxiliars de transport i als usuaris l'actuació dels quals és determinant 

per al desenvolupament de l'activitat de transport. 

 

En l'elaboració del Pla col·laboren les comunitats autònomes, les forces 

de vigilància i seguretat a les vies públiques i el Comitè Nacional de 

Transport per Carretera. 

Els objectius concrets del Pla són: 

• Compliment de les condicions que cal seguir en l'exercici de la 

professió de transportista. 

 

• Control de, almenys, el 25 de les empreses obligades a complir el 

requisit de competència professional. 
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• Empreses amb més tendència infractora LOTT i Reglament UE 1071/2009 (fórmula determina les 

empreses de risc). 

Nota:Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 

2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse 

para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera 

• Apreciació de la pèrdua de l'honorabilitat (Art 143.5 de la Llei d'ordenació dels transports terrestres). 

 

• Control del compliment legal del cabotatge (Reglament UE 1072/2009 sobre tot davant la 

deslocalització de les empreses). 

 

• Control de cooperatives de treball associat i el seu possible ús fraudulent. 

 

• Control del possible frau en els serveis oferts per plataformes. 

 

• Control del compliment normatiu d'empreses VTC (vehicles de transport amb conductor). 
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• Control del compliment de les obligacions dels diferents contractes de 
gestió dels serveis públics dels transports regulars de viatgers. 
 
• Control de la morositat en el transport per carretera. 

A qui s'adreça l'activitat inspectora 
 
•Operacions amb origen o destinació a grans centres generadors o destinataris 
de càrregues plataformes logístiques i les zones de càrrega dels ports marítims, 
polígons Industrials 
 
• Empreses transportistes, operadors, usuàries i carregadores 
 
• Control a la carretera per les forces de vigilància del transport a la carretera 
 
•Actuacions d'empreses que s'ofereixen en línia fent una activitat empresarial 
sense autorització corresponent 
•Les establertes als plans específics de les comunitats autònomes. 
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Quines noves tecnologies es faran servir? 
 
• Utilització de tablets en control a la carretera 
 
• Procediment d’inspecció i sanció per via telemàtica 
 
• Implantació del pagament amb targeta en controls a la carretera 
 
• Relacions telemàtiques entre administracions públiques com la connexió amb les 
bases de la Tresoreria de la Seguretat Social per facilitar les inspeccions 
 
•Registre de comunicació dels serveis contractats VTC 
 
•Sistema de control biomètric de cursos CAP (cursos d'aptitud professional) 
 
•Sistema per al control a la carretera de documents de control telemàtics  

Pla Nacional d’Inspecció del Transport :  

Transport de mercaderies perilloses 



Joan Antoni Balbín i Valentí  

• Nova funcionalitat telemàtica per al control a la carretera del 
transport de mercaderies perilloses 
 
• Implantació d’una aplicació única de tramitació del procediment 
sancionador 
 
• Sistema de control telemàtic de la tramitació de les reclamacions 
dels usuaris de transport regular d'ús general a tot el país 
 
• Establiment d'una bústia de col·laboració amb la inspecció de 
transport per augmentar l'eficàcia en la detecció del frau al 
transport. 

Quines actuacions es portaran a terme? 
 
• Control sobre la realització de serveis de transport públic a 
l'empara de la corresponent autorització  
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• Controls a la carretera i inspeccions  a les empreses de transport 
 
• Control de la realització de transport públic de mercaderies a l'empara 
d'autoritzacions de transport privat complementari 
 
• Control del frau en recorreguts curts i vehicles de menys de 3,5 tones 
 
• Es realitzaran inspeccions a carregadors 
 
• Control sobre empreses de transport de mercaderies que no han efectuat el 
visat de les autoritzacions 
 
• Control del compliment permanent dels requisits que han donat lloc a 
l'obtenció de l'autorització 
 
• Control de les cooperatives de treball associat 
 
• Inspecció a empreses per al compliment de la capacitació professional  
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• Control de temps de conducció i descans 
 
• Manipulació del tacògraf i del limitador de velocitat 
 
•Control de les qualificacions inicials i formació contínua dels conductors 
 
• Control de conductors de tercers països 
 
• Control sobre serveis de transport públic oferts en diferents mitjans 
entre ells les plataformes digitals 
 
• Excés de pes 
 
•Control sobre el transport de mercaderies perilloses  
 
•Control del transport realitzat per no residents. 
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Inspecció del transport de Mercaderies Perilloses 
 
La perillositat que comporten els accidents en què es veuen 
involucrats vehicles que transporten mercaderies perilloses, així 
com l'alarma social que generen aquests accidents, aconsellen 
prioritzar el control sobre aquest tipus de transport. 
 
A banda de la regulació específica del transport de mercaderies 
perilloses, continguda a l'ADR, la Directiva 95/50/CE, de 6 
d'octubre de 1995, modificada per la Directiva 2001/26 de 7 de 
maig i 2004/112 de 14 de desembre, conté un procediment de 
control d'aquest tipus de transport, per tal que aquest sigui 
uniforme.  

 

La directiva ha estat transposada a l'ordenament jurídic espanyol 
per Resolució de 21 de novembre de 2005 de la Direcció General de 
Transports per Carretera.  
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A aquest efecte, la Directiva esmentada va establir un model 
específic de full de control, a utilitzar, a partir de l'1 de gener de 
1997, pels serveis de control dels diferents països en el 
transport de mercaderies perilloses, havent d'entregar-se'n una 
còpia. full al conductor del vehicle per evitar duplicitat de 
controls durant un mateix servei. 
 
La Direcció General de Transport Terrestre està immersa en un 
desenvolupament de les eines digitals per al control electrònic 
de les inspeccions del transport per carretera. 
 
Per tal de facilitar la realització del control a la carretera pels 
agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil-ATGC, la 
Direcció General, ha desenvolupat una nova funcionalitat dins 
de l'aplicació de transports accessible des de les Tablet que 
permet elaborar la llista de control de manera gairebé 
automàtica. 
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Aquesta funcionalitat està operativa des de finals de 2020, i és 
obligatori que s'emplenen totes les dades per part de l'agent 
perquè l'aplicació permeti tancar aquest control i poder obrir-ne un 
de nou. 
 
Es lliurarà al conductor una còpia de la Llista de Control, que us 
servirà com a prova de la realització del control.  
 
Per tal de facilitar el control de mercaderies perilloses, s'han inclòs 
al sistema totes les infraccions detallades per cada epígraf de la 
llista de control, amb la menció al codi del barem, els epígrafs de 
l'ADR i el més important, la descripció de la infracció, que en ser 
seleccionada apareixerà al Butlletí de denúncia.  

 

La novetat principal és l'obligació de tancar la llista de control, que 
implica el tancament del control, perquè puguin ser imposades les 
denúncies. Amb aquest procediment, es disposarà de tota la 
informació per elaborar les estadístiques que és obligat enviar 
anualment a la Comissió Europea. 
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RESULTATS INSPECCIÓ DE TRANSPORTS 2020: VAREN RECAPTAR 74 
MILIONS I LES EMPRESES BÚSTIA VAREN INFRINGIR UN 2000% MÉS  

Dijous 23 d'abril de 2021, el Ministeri de Transport ha presentat a les associacions 
de transportistes els resultats del Pla Nacional d'Inspecció dut a terme tant per 
l'Estat com per les comunitats autònomes al sector del transport de mercaderies per 
carretera l'any 2020, que ha donat uns resultats sensiblement inferiors a anys 
anteriors com a conseqüència de l'impacte que la pandèmia ha tingut al sector del 
transport.  

 
 

Així, quant a les infraccions detectades el 2020 es van reduir a un total de 115.995 
enfront de les 149.899 detectades el 2019, cosa que ha suposat una reducció del 
20% de les infraccions comeses, traduint-se en una menor recaptació, en concret 
de 74 milions d'euros davant de 91 milions el 2019.  
 

 

Pla Nacional d’Inspecció del Transport :  

Transport de mercaderies perilloses 



Joan Antoni Balbín i Valentí  

Un any més, les infraccions més habituals són les referides als temps de 
conducció i descans amb un total de 43.519 expedients incoats, encara que el 
60% són lleus, havent-se produït una reducció del 20% respecte al 2019.  
 
En aquest àmbit destaquen especialment les infraccions per conducció 
ininterrompuda, més de 3.000 infraccions, seguides de l'obstrucció a la feina 
inspectora, amb 2.320 infraccions.  
 
És especialment significatiu el brutal creixement de les infraccions detectades a 
les empreses bústia aquest any 2020, en concret un 2011% superior al 2019, 
especialment en matèria de temps de conducció i descans, sent la nacionalitat 
de les empreses infractores principalment búlgares, romaneses i poloneses. 
 
En matèria d'excessos de pesos, es va produir el 2020 un increment en el 
nombre d'infraccions incoades, en concret 17.438 expedients, enfront de les 
14.758 detectades el 2019. Aquest increment es produeix en el transport 
públic de mercaderies davant del transport privat, encara que el 50% de les 
infraccions són de caràcter lleu. 
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En matèria de visats d'autoritzacions, es va produir una disminució en el 
nombre d'infraccions del -96%, encara que cal tenir en compte que com a 
conseqüència de la pandèmia es va ampliar el termini per fer el visat el 2021.  

 
Igualment, l’any 2020, també es va produir una disminució en les infraccions 
comeses tant al transport de mercaderies perilloses (-19%), transport de 
mercaderies peribles (-23%) i manca de permís CAP (-35%).  
 
Avui s’han donat a conèixer les infraccions de mercaderies perilloses 
corresponents a l’any 2021 que han estat les següents: un total de 2.644 
infraccions de les quals 1.059 foren Molt Greus; 1.304 Greus  i  281 Lleus. 
 
Finalment, pel que fa a la inspecció a cooperatives de transport s'ha produït 
una disminució important en el percentatge d'infraccions detectades el 2020, 
en concret un -68% respecte al 2019.  
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Principals Infraccions comeses pels Expedidors en documentar els transports de mm.pp. en 

les Cartes de Port. 

1.       No es completa la denominació de la mercaderia transportada quan hi ha 
la disposició especial 274 (N.E.P.).  
 
2.       No s´indica correctament el tipus d´embalatge. Hi ha qui al tipus 
d´embalum li diu palet, o garrafa...o contenidor... però no especifica el tipus 
d´embalum segons ADR. 
 
3.       A la denominació de la mercaderia transportada encara hi ha qui indica el 
nom comercial del producte. 
 
4.    Quan als embalums hi va la marca perillós pel medi ambient no surt a la 
carta de port. 
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Principals Infraccions comeses pels Expedidors i Embaladors en la mercaderia transportada. 

1.       Palets en que no es veuen les etiquetes i ONUs dels embalums i no porten marca 
sobreembalatge. 
 
2.       Mides d´ONUs i etiquetes incorrectes. 
 
3.       Manca D’ETIQUETAT i MARCAT directament. 
 
4.       Confusió dels LQ amb  la exempció del 1.1.3.6.  I també hi ha qui  encara diu, 
que ha sentit que per sota de 1.000 quilos el transport no és ADR... i es queda tan 
ample. 
 
5. Aprofitament de caixes serigrafiades amb ADR per enviar mercaderia que no ho és. 

 
6. Etiquetar mercaderies no perilloses amb etiquetes i marques de mm.pp. per 

confusions amb les etiquetes CLP que tenen molta semblança.  



A) Exposició de motius. 

B) Títol I Mesures en matèria de transport de mercaderies per carretera. 

C) Títol II Mesures en matèria de revisió excepcional de preus en els 
contractes d’obres del sector públic.   

D) Disposicions Addicionals. 

E) Disposicions Transitòries 

F) Disposicions Finals. 
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El RD fa una llarga exposició de motius on justifica la seva publicació en base a: 
 
 Reforçar la sostenibilitat de les empreses de transport. 
 
 En les excepcionals circumstàncies socials i econòmiques produïdes per la COVID 19. 
 
A aquests efectes incorpora mesures per: 
 Eliminar els factors que indueixen un estrès en la prestació dels serveis de transport de 

mercaderies. 
 Eliminar els riscos per la seguretat dels conductors.    

A) Exposició de motius. 

G) Entrada en vigor. Amb la seva  publicació al BOE    02-03-2022. 
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 Lluitar contra l’increment exagerat i sostingut del preu del combustible.  
 
 Afavorir una millor posició negociadora dels transportistes davant dels seus clients. 
  
 Fer front a la creixent competència deslleial en la prestació dels transports. 

Per aconseguir aquests objectius el RD Llei modifica en part les següents normes: 
 
 Alguns preceptes de la Llei 16/1987 de 30 de juliol (LOTT) 
 
 
 Alguns preceptes de la Llei 15/2009 de 11 de novembre del contracte de transport 

terrestre de mercaderies. 
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 Fa la transposició a la nostra normativa interna de la Directiva (UE) 1020/1957 de 15 de juliol 
de 2020 i de la Directiva 2014/67/UE  mitjançant la modificació de la Llei 45/1999 de 29 de 
novembre sobre els desplaçament de treballadors en el marc de una prestació de serveis 
transnacional.  

 
 

 Actualitza el quadre d’infraccions i sancions per tal de combatre el frau de les empreses bústia 
del text refós de la Llei sobre infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS).  

 
 

 Modifica la Llei 23/2015 de 21 de juliol Ordenadora del Sistema de Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 
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 Estableix un mandat per acordar un Codi de Bones Pràctiques Mercantils, un Registre 
d’Entitats adherides al Codi i un estàndard per certificar les zones de càrrega i descàrrega 
per tal de crear entorns de treball eficients, segurs i que ofereixin els serveis imprescindibles 
als seus usuaris, especialment als conductors professionals.  

 
 
 Regula la aplicació de la revisió del preu dels transports per carretera en funció de la variació 

del preu del combustible tant si es tracta de contractes de transports puntual com de 
contractes de transport continuat. 
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Aquest RD Llei regula així mateix altres qüestions com mesures en matèria de revisió 
excepcional de preus als contractes d’obres del sector públic, beneficis fiscals aplicables al 
“Global Mobility Call”, règim fiscal aplicable a la final de la “UEFA Europa League”, acords 
per subministraments de productes farmacèutics necessaris per lluitar contra la COVID 19 i 
altres disposicions laborals i de Seguretat Social en les que no entrarem en aquesta 
presentació. 

 Per últim en matèria de trànsit i transports insta la modificació del Annex IX del Reglament 
General de Vehicles per tal de possibilitar l’increment ordenat de les masses i dimensions 
dels vehicles i modifica una infracció concreta de la Llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles 
a motor i Seguretat Vial.  
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B) Títol I Mesures en matèria de transport de mercaderies per carretera. 

1) Modificacions de la Llei 16/1987 de 30 de juliol de Ordenació dels transports terrestres. 
 
 S'afegeix un apartat 6 a l’article 33 sobre la Inspecció del Transport. 
 
 S'afegeixen cinc nous tipus infractors molt greus a l’article 140.37 del 37.7 al 37.11 de 

temps de conducció i descans. 
 
 S'afegeix un nou tipus infractor molt greu a l’article 140 com apartat 41 sobre la realització 

de les operacions de càrrega i descàrrega. 
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 Es modifica el tipus d’infracció greu de l’article 141.17 sobre documentació de 
control. 

 
 S’afegeixen nous tipus d’infraccions greus a l’article 141.24.6 sobre el pagament de 

les despeses d’allotjament,  de l’article 141.27 sobre incorporació dels símbols dels 
països¨. 

 
 Es modifiquen els apartats f), g) h) i i) de l’article 143 que fixa les quanties de les 

sancions a imposar. 
 
 S’afegeix una nova disposició addicional decimotercera que parla de la participació 

dels conductors en les operacions de càrrega i descàrrega. Que entrarà en vigor als 
6 mesos de la publicació d’aquest RD Llei.   
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2) Modificacions de la Llei 15/2009 de 11 de novembre del contracte de transport 
terrestre de mercaderies. 

 Es modifica l’apartat primer de l’article 20 que regula la responsabilitat de les operacions de 
càrrega i descàrrega i d’estiba i desestiba.  
 

 Es modifica l’article 22 que regula les paralitzacions. 
 
 Es modifica l’article 38 que regula la revisió del preu del transport per carretera en funció de la 

variació del preu del combustible. 
  
 S’afegeix la disposició addicional setena que regula la indemnització per paralització del 

vehicle durant el viatge.  
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3) Modificació de la Llei 45/1999 de 29 de novembre sobre el desplaçament dels 
conductors en el marc de una prestació de serveis transnacional. 

S’afegeix un nou capítol V per transposar a la normativa interna espanyola la Directiva (UE) 
2020/1057 de 15 de juliol de 2020 sobre desplaçament de conductors en el transport per 
carretera que regula aquesta matèria als articles següents: 
 
 Article 18 Àmbit d’aplicació de les normes especials sobre desplaçament de conductors 
 
 Article 19 Exclusions en el transport internacional de mercaderies. 

•RD Llei 3/2022 de 1 de març sobre sostenibilitat del transport de mercaderies 



Joan Antoni Balbín i Valentí 

 Article 20 Exclusions en el transport internacional de viatgers 
 
 Article 21 Transports de cabotatge i altres supòsits de desplaçament de conductors. 
 
 Article 22 Comunicacions sobre el desplaçament de conductors. 
 
 Article 23 Obligacions documentals de l’empresa transportista en cas de desplaçament de 

conductors. 
 
 Article 24 Control de les exclusions dels articles 19 i 20. 
 
 Article 25 Còmput del període de desplaçament. 
 
 Es modifiquen els apartats 1 i 3 de la disposició addicional primera sobre condicions de 

treball dels conductors desplaçats. 
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 Per últim una nova disposició addicional onzena sobre la forma de realitzar les 
comunicacions de desplaçament de conductors de les empreses establertes en països 
tercers  a la UE.  

4) Modificació del Text refòs de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre 
Social (LISOS) aprovada pel RD Decret Legislatiu 5/2000 de 4 d’agost. 

 Es modifica l’article 10.3 sobre infraccions molt greus en matèria de desplaçament de 
conductors 

 
 S’afegeixen les lletres l) i m) de l’article 23.1 que regula les infraccions molt greus d’empresaris 

i altres entitats. 
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 S’introdueix un nou apartat 4 a l’article 42 que regula les responsabilitats empresarials. 

5) Modificació de la Llei 23/2015 de 21 de juliol Ordenadora del Sistema de 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

S’introdueix un nou apartat 7 de l’article 16 que regula la col·laboració entre les 
Autoritats del Transport i la Inspecció de Treball i Seguretat Social en aquesta matèria als 
efectes de control d’aquestes activitats. 
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6) Disposicions Addicionals 

a) La Disposició addicional primera regula el Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la 
contractació del transport terrestre de mercaderies. 

b) La Disposició addicional segona regula el Registre Estatal de Bones Pràctiques Mercantils en 
la contractació del transport terrestre de mercaderies.  

c) La Disposició addicional tercera regula el Estàndard per la certificació de zones de càrrega i 
descàrrega. 

d) La Disposició addicional quarta regula la aplicació al sector del transport per carretera de les 
modificacions del RD 7/2021 de 27 d’abril, en matèria de desplaçament de conductors en el marc 
de la prestació de serveis transnacional.  
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7) Disposició transitòria primera.  
 
Regula la aplicació de la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del 
preu del combustible als contractes de transport continuats vigents.  

8) Disposició final quarta.  
 
Fixa un mandat de modificació del Reglament General de Vehicles per la millora de la 
sostenibilitat ambiental de conformitat amb els següents criteris:  

 Simplificar l’ús i autorització dels conjunts euro modulars (Incloent els Eco Combi o Duo 
Trailer). 

•RD Llei 3/2022 de 1 de març sobre sostenibilitat del transport de mercaderies 



Joan Antoni Balbín i Valentí 

 Ampliar per determinats tipus de transport l’alçada màxima permesa fins al 4,5 metres: 
transports de palla, transports d’animals vius i subministrament de proveïdors a indústries 
en distàncies inferiors a 50 km. 
 

 Augmentar els àmbits on es puguin emprar les 44 tones mitjançant un calendari progressiu 
d’implantació amb la participació del CNTC d’acord amb les característiques del parc de 
vehicles i les masses màximes admissibles dels seus eixos. 

9) Es modifica el paràgraf n) de l’article 76 del Text Refós de la Llei sobre Tràfic, 
Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial      

•RD Llei 3/2022 de 1 de març sobre sostenibilitat del transport de mercaderies 



Situació actual de la càrrega i la 

descàrrega de mercaderies perilloses 
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

El RD Llei 3/2022 d'1 de març de mesures per a la sostenibilitat del transport de 
mercaderies per carretera modifica en aquesta matèria la Llei 16/1987 de 30 de 
juliol d'ordenació dels transports terrestres. 

a) Estableix en aquesta matèria una nova infracció molt greu de l'apartat 41 
de l'article 140 que diu el següent: 
  
41. La realització de les operacions de càrrega i descàrrega pel mateix conductor del 
vehicle contravenint les limitacions que siguin aplicables de conformitat amb el que 
disposa aquesta Llei.  
  
Es presumeix que la responsabilitat per aquesta infracció correspon tant a l'empresa 
sota la direcció de la qual actuï el conductor del vehicle, com el carregador, expedidor, 
intermediari i destinatari que hagin intervingut en el transport. 
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• b) Introdueix una nova disposició addicional tretzena que diu el següent: 

•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

1) Els conductors de vehicles de transport de mercaderies de més de 7,5 tones de 
massa màxima autoritzada no podran participar en les operacions de càrrega i 
descàrrega de les mercaderies ni dels seus suports, envasos, contenidors o gàbies llevat 
dels supòsits següents: 

a) Transports de mudances i guardamobles. 
  
b) Transport en vehicles cisterna 
  
c) Transport d'àrids o l'efectuat en vehicles basculants o proveïts de grua o altres 
dispositius inherents al vehicle destinats a fer les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
d) Transport en portavehicles i grues d'auxili a la carretera. 
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

e) Transport de càrrega fraccionada entre el centre de distribució i el punt de venda segons el 
que es determini reglamentàriament, serveis de paqueteria i qualssevol altres similars que 
impliquin la recollida o repartiment d'enviaments de mercaderies consistents en un reduït 
nombre d'embalums que puguin ser fàcilment manipulats per una persona. A l'efecte 
d'aquesta lletra s'entendrà per transport de càrrega fraccionada aquell en què siguin 
necessàries operacions prèvies de manipulació, grupatge, classificació o altres de similars. 
  
f) Transport d'animals vius, als llocs de control aprovats de conformitat amb la normativa 
comunitària, sens perjudici de les responsabilitats establertes a la normativa sobre protecció 
dels animals durant el seu transport. 
  
g) Supòsits en què la normativa reguladora de determinats tipus de transport estableixi 
específicament una altra cosa en relació amb la participació del conductor. 
 
h) Els supòsits que s'estableixin per reglament, sempre que es garanteixi la seguretat del 
conductor. 
 
2) Les previsions de l'apartat anterior són aplicables a totes les operacions de 
càrrega i descàrrega en territori espanyol. 
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

Responsabilitats càrrega i descàrrega per a mercaderies perilloses (ADR) 
 

 Definicions:  
 
1) Segons ADR 2021 carregador és qualsevol empresa que: 
 
• a) carrega les mercaderies perilloses en embalums, petits contenidors o cisternes 
portàtils en o sobre un vehicle o contenidor;  
 
• o b) carrega un contenidor, un contenidor per a granel, un CGEM, un contenidor cisterna 
o una cisterna portàtil sobre un vehicle 
 
D'acord amb el RD 97/2014 de 14 de febrer:  
 
Carregador-descarregador és la persona física o jurídica que efectua o sota la 
responsabilitat de la qual es realitzen les operacions de càrrega i descàrrega de la 
mercaderia. 
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

2) Segons ADR 2021,   
 
Expedidor és l'empresa que expedeix per a ella mateixa o per a un tercer mercaderies perilloses. 
Quan el transport és efectuat sobre la base d'un contracte de transport, l'expedidor segons el 
contracte és considerat com l'expedidor  
 
D'acord amb el RD 97/2014 de 14 de febrer 
 
Expedidor és la persona física o jurídica per l'ordre i el compte de les quals es realitza 
l'enviament de la mercaderia perillosa, per al qual es realitza el transport, figurant com a tal a la 
carta de port. 
 
3) Segons ADR 2021  
 
Transportista és l'empresa que efectua el transport amb contracte de transport o sense.  
 
D'acord amb el RD 97/2014 de 14 de febrer  
 
Transportista és la persona física o jurídica que assumeix l'obligació de fer el transport comptant 
amb aquesta finalitat amb la seva pròpia organització empresarial. 
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

Per tant cal dir que els conceptes de carregador i expedidor tenen un significat diferent 
en el sector transports si fem referència a transports de càrrega general regulats per la 
LOTT o bé al significat que sobre transports de mercaderies perilloses trobem a la 
mateixa LOTT, als ADR i al RD 97/2014 de 14 de febrer ja que en relació a les 
mercaderies perilloses l'expedidor es correspon amb el carregador de càrrega 
general de la LOTT, mentre que el carregador de mercaderies perilloses és 
l'expedidor de càrrega general de la LOTT.  

D'acord amb el RD 97/2014 de 14 de febrer, el carregador serà responsable de 
carregar la mercaderia degudament senyalitzada, marcada i etiquetada complint tots els 
requisits exigits a l'ADR, tant si es tracta d'envasos/embalatges individuals com si són 
sobreembalatges, embalatges d'auxili, contenidors de qualsevol tipus o qualsevol altre 
que requereixi algun tipus de senyalització o marcatge que no sigui el del propi vehicle de 
transport. 
 
El descarregador haurà de comprovar igualment els aspectes que afectin la seguretat 
en les operacions de descàrrega 
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

Per cada carregament, el carregador ha de comprovar el compliment reglamentari 
dels epígrafs aplicables, en cada cas, de la relació de comprovacions per a 
càrrega/descàrrega de mercaderies perilloses que figura a l'annex 2 del RD 97/2014. 
 
El carregador no pot iniciar la càrrega d'una unitat de transport si no compleix els 
requisits reglamentaris dels epígrafs inclosos als apartats: «documentació», «estat de 
l'equipament de la unitat de transport» i «comprovacions prèvies a la càrrega». 

El personal que faci la càrrega o la descàrrega, d'acord amb les normes establertes en 
aquest Reial decret, ha de conèixer, sota responsabilitat del carregador-descarregador, els 
extrems següents:  

 

a) Les característiques de perillositat de la mercaderia. 
  
b) El funcionament de les instal·lacions. 

 
c) Els sistemes de seguretat i contra incendis, i han d'estar qualificats per utilitzar-los. 
 
d) Els equips de protecció personal requerits en la instal·lació i la seva utilització. 
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

Així mateix, ha de mantenir, al personal aliè a les operacions de càrrega i descàrrega, 
apartat del lloc on es realitzen i impedir qualsevol feina incompatible amb la seguretat de 
l'operació als voltants.   
 
En tot cas, la unitat de transport ha d'estar immobilitzada durant la càrrega i la 
descàrrega. 
 
Les operacions de càrrega o descàrrega es realitzaran sota vigilància contínua per part 
del personal que actuï sota responsabilitat del carregador/descarregador, a fi de 
comprovar el compliment de les normes aplicables a aquestes operacions. 
 
Llevat de pacte en contra, la realització de les operacions de càrrega i descàrrega correspondran a l'expedidor 
i al destinatari, respectivament.  
 

Això no obstant, la realització d'aquestes operacions correspondrà, llevat de pacte en 
contra, al transportista en els casos següents:  
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

a) La descàrrega de combustibles exclusivament utilitzats per a usos domèstics, entenent-
se com a tal el destinat a l'escalfament d'aigua sanitària, calefacció i cuines.  
 

b) Els proveïments de combustibles efectuats directament a algun tipus de maquinària, 
que disposi a la seva estructura o equips dels dipòsits corresponents. 

No obstant això, quan el que hagi realitzat les operacions de càrrega o descàrrega s'hagi 
atingut a les instruccions impartides a aquest efecte pel titular de les instal·lacions en què 
aquelles es realitzin, aquest serà qui respongui de les conseqüències d'aquestes 
operacions. 

Assumpció de responsabilitats en les operacions de càrrega o descàrrega.  
 
En el cas d'operacions de descàrrega en instal·lacions agrícoles, es pot pactar la 
realització d'aquestes operacions sota la responsabilitat d'una altra figura que no 
sigui el receptor de la mercaderia.  



•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

El pacte es comunicarà als òrgans competents de les comunitats autònomes o de les ciutats 
de Ceuta i Melilla on radiquin els domicilis fiscals de les empreses que deriven i que 
assumeixen la responsabilitat en les maniobra de càrrega o descàrrega, segons el model que 
figura a l'annex 4 del present Reial decret, per a la seva inscripció al Registre creat a aquest 
efecte.  
 
En tot cas, el conseller de seguretat de l'empresa que assumeix la responsabilitat de 
les maniobres haurà de tenir constància per escrit d'aquesta assumpció. 

Finalment hem de tenir en compte que el transport de mercaderies perilloses es 
troba així mateix sotmès a les disposicions de la Llei 15/2009 de 11 de novembre. 
que com ja hem vist regula els subjectes obligats a realitzar la càrrega i descàrrega i que 
igualment serà aplicable. 
 
L’article 3 d'aquesta mateixa Llei del contracte del transport terrestre de mercaderies diu: 
i) “Excepte expressa estipulació contrària d'aquesta llei o de la legislació especial aplicable, 
les parts poden excloure determinats continguts d'aquesta llei mitjançant el pacte 
corresponent. També podrà ser així, respecte a les condicions generals dels contractes de 
transports quan les seves obligacions resultin més beneficioses per a l'adherent.”  
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•Situació actual en la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses 

Per tant en base a la Llei del Contracte de Transports les parts poden realitzar pactes en 
contra per atribuir la responsabilitat de la càrrega i descàrrega a participants diferents 
del carregador o descarregador en casos diferents de l'abans estudiat de les operacions de 
descàrrega en instal·lacions agrícoles amb les limitacions en relació amb l'activitat dels 
conductors que ja hem estudiat.  

Les sancions de transport per incompliment de les normes sobre subjecció i estiba de 
la càrrega en transport de mercaderies ADR a Espanya són competència del Ministeri de 
Transports i de les CCAA i són molt importants.  
 
Es troben al codi barem GD.01.17 corresponent al barem sancionador de transports vigent V.8.0 
de 28-03-2022 que poden comportar per infracció del 7.3.2.6.2 i 7.5 ADR; de l'art. 40 i Annex 2 
del RD 97/2014; del 140.15.17 de la LOTT; i del 197.16.17 del ROTT sancions molt greus de 
pèrdua de l'honorabilitat per al transportista públic i sancions econòmiques de 4001 euros la 
responsabilitat de les quals correspondrà al transportista i al carregador o expedidor (ADR) 
segons el cas.  


