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 14191 ORDRE APA/2556/2006, de 3 d’agost, per la 
qual es modifica l’Ordre APA/2442/2006, de 27 
de juliol, per la qual s’estableixen mesures 
específiques de protecció en relació amb la 
influença aviària. («BOE» 185, de 4-8-2006.)

L’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s’es-
tableixen mesures específiques de protecció en relació 
amb la influença aviària, regula les mesures de prevenció, 
seguiment i control d’aquesta malaltia animal.

L’anàlisi del risc realitzada per les autoritats compe-
tents del Govern Basc després de la detecció de la influ-
ença aviària en una au silvestre ha conclòs que determi-
nades zones humides puguin estar més exposades, per 
les seves condicions, al contagi d’aquest virus.

Per aquesta raó, aquesta Ordre inclou noves zones 
humides i municipis en la relació de zones d’especial risc 
delimitades en l’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, 
alhora que modifica la seva disposició transitòria per ade-
quar el seu contingut a l’ampliació de l’àmbit d’aplicació 
de l’Ordre.

En virtut d’això, i a l’empara del que estableixen l’arti-
cle 8 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i la 
disposició final primera del Reial decret 1025/1993, de 25 
de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la lluita con-
tra la influença aviària, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre APA/2442/2006, de 
27 de juliol, per la qual s’estableixen mesures especí-
fiques de protecció en relació amb la influença avià-
ria.

L’Ordre APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual s’es-
tableixen mesures específiques de protecció en relació 
amb la influença aviària, queda modificada de la manera 
següent:

U. La disposició transitòria única queda redactada 
de la manera següent:

«Disposició transitòria única. Zones transitòries 
d’especial vigilància.
Finalitzada la durada de les mesures que s’han 

d’aplicar a les zones de protecció i vigilància davant 
la declaració d’un focus, a les zones i municipis 
inclosos en les dues zones que no estiguin recollits 
en els annexos I i II d’aquesta Ordre, s’han d’apli-
car, durant almenys els tres mesos següents a l’es-
mentada finalització, les mesures que preveu 
aquesta Ordre per a les zones i municipis inclosos a 
l’annex III.»

Dos. S’afegeix un apartat a l’annex I amb el contin-
gut següent:

«Comunitat Autònoma del País Basc:

1. Basses de Salburúa. Província d’Àlaba.
2. Embassament de Zadorra. Província 

d’Àlaba.
3. Embassament de Santa Engracia. Província 

d’Àlaba.»

Tres. S’afegeix un apartat a l’annex II amb el contin-
gut següent:

«Comunitat Autònoma del País Basc:

Província d’Àlaba: municipis d’Arrazua-Ubarrun-
dia, Barrundia, Elburgo, Legutiano, Vitòria-Gasteiz i 
Zigoitia.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Vigo, 3 d’agost de 2006.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 14312 REIAL DECRET 846/2006, de 7 de juliol, pel qual 
es deroguen diferents disposicions en matèria 
de normalització i homologació de productes 
industrials. («BOE» 186, de 5-8-2006.)

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en l’àmbit 
de les seves competències, ha elaborat disposicions de 
seguretat industrial tendents a prevenir els usuaris contra 
els riscos derivats de la utilització d’aparells i productes 
industrials i disposicions per a la defensa dels interessos 
de l’usuari o consumidor, mitjançant l’establiment d’espe-
cificacions tècniques adequades.

D’acord amb aquests criteris es va promulgar el 
Reial decret 2584/1981, de 18 de setembre, pel qual es 
va aprovar el Reglament d’actuacions del Ministeri d’In-
dústria i Energia en el camp de la normalització i homo-
logació i, posteriorment, després de la situació derivada 
de la integració d’Espanya a la Comunitat Econòmica 
Europea, es va posar de manifest la conveniència de 
complementar, modificar i actualitzar aquest Reglament 
mitjançant el Reial decret 105/1988, de 12 de febrer, 
l’annex II del qual recull una llista de disposicions entre 
les quals s’inclouen el Reial decret 2705/1985, de 27 de 
desembre, pel qual es declaren de compliment obliga-
tori les especificacions tècniques de determinats pro-
ductes metàl·lics bàsics i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia; el Reial decret 2708/1985, 
de 27 de desembre, pel qual es declaren de compliment 
obligatori les especificacions tècniques de les soldadu-
res toves d’estany/plata i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia; que es pretenen derogar 
mitjançant la present disposició, una vegada regularit-
zada la situació del sector i considerant que el seu man-
teniment constituiria un obstacle al lliure comerç intra-
comunitari; així mateix es considera necessari derogar 
el Reial decret 2649/1985, de 18 de desembre, pel qual 
es declaren de compliment obligatori les especifica-
cions tècniques de les cuines econòmiques amb dipòsit 
d’aigua per a ús domèstic i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia perquè es considera 
obsoleta la seva fabricació i ús.

El Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la quali-
tat i la seguretat industrial, va derogar les disposicions 
que van servir de marc per a l’establiment de les homolo-
gacions del Ministeri d’Indústria i Energia, encara que es 
mantenia la vigència dels reglaments específics, i amb 
aquests els certificats de conformitat substitutius de les 
homologacions mentre no es promulguessin noves dis-
posicions que expressament els deroguessin o modifi-
quessin.

A causa de l’entrada en vigor del marcatge CE per a 
alguns productes, com a desplegament del Reial decret 
1630/1992, de 29 de desembre, en aplicació de la Directiva 
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89/106/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, rela-
tiva a l’aproximació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels estats membres sobre els 
productes de construcció, modificat pel Reial decret 
1328/1995, de 28 de juliol, és necessària la derogació total 
de les disposicions d’homologació següents: Reial decret 
2532/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren de 
compliment obligatori les especificacions tècniques de 
xemeneies modulars metàl·liques i la seva homologació 
pel Ministeri d’Indústria i Energia; Reial decret 3089/1982, 
de 15 d’octubre, pel qual s’estableix la subjecció a normes 
tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefac-
ció per mitjà de fluids i la seva homologació pel Ministeri 
d’Indústria i Energia; Ordre de 12 de març de 1986, per la 
qual es declara obligatòria l’homologació dels productes 
bituminosos per a impermeabilització de cobertes en 
l’edificació, per aquest Departament, així com la deroga-
ció parcial de les disposicions següents: Reial decret 
2642/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren de 
compliment obligatori les especificacions tècniques dels 
canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació 
pel Ministeri d’Indústria i Energia; Reial decret 1312/1986, 
de 25 d’abril, pel qual es declara obligatòria l’homologa-
ció dels guixos i escaioles per a la construcció, així com el 
compliment de les especificacions tècniques dels prefa-
bricats i productes afins de guixos i escaioles i la seva 
homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia; deroga-
ció parcial de tot el que coincideixi amb el desplegament 
i l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE per a aquests pro-
ductes, per coadjuvar a l’harmonització tècnica que pre-
veu la Directiva esmentada.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, 
Turisme i Comerç i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 7 de juliol de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Derogació de disposicions.

Queden derogades, totalment o parcialment, les dis-
posicions que es detallen a continuació així com les dis-
posicions que les despleguen:

a) Reial decret 2532/1985, de 18 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifi-
cacions tècniques de xemeneies modulars metàl-
liques i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i 
Energia.

b) Reial decret 3089/1982, de 15 d’octubre, pel 
qual s’estableix la subjecció a normes tècniques dels 
tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà 
de fluids i la seva homologació pel Ministeri d’Indús-
tria i Energia.

c) Reial decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifi-
cacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i 
columnes d’enllumenat exterior i senyalització de 
trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria 
i Energia. Derogació parcial de tot el que coincideixi 
amb el que inclou la Directiva 89/106/CEE per a aquests 
productes.

d) Reial decret 1312/1986, de 25 d’abril, pel qual es 
declara obligatòria l’homologació dels guixos i escaioles 
per a la construcció, així com el compliment de les espe-
cificacions tècniques dels prefabricats i productes afins de 
guixos i escaioles i la seva homologació pel Ministeri d’In-
dústria i Energia. Derogació parcial, només per als pro-
ductes inclosos a la norma UNE 102 020:1983.

e) Reial decret 2705/1985, de 27 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifica-

cions tècniques de determinats productes metàl·lics 
bàsics i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i 
Energia.

f) Reial decret 2708/1985, de 27 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifica-
cions tècniques de les soldadures toves d’estany/plata i la 
seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia.

g) Reial decret 2649/1985, de 18 de desembre, pel 
qual es declaren de compliment obligatori les especifica-
cions tècniques de les cuines econòmiques amb dipòsit 
d’aigua per a ús domèstic i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia.

h) Ordre de 12 de març de 1986, per la qual es declara 
obligatòria l’homologació dels productes bituminosos 
per a impermeabilització de cobertes en l’edificació, per 
aquest Departament.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,

JOSÉ MONTILLA AGUILERA 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 14455 RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2006 de la Direc-
ció General de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària, sobre assistència als obligats tri-
butaris i ciutadans en la seva identificació 
telemàtica davant les entitats col·laboradores 
en ocasió de la tramitació de procediments tri-
butaris i, en particular, per al pagament de 
deutes pel sistema de càrrec en compte o mit-
jançant la utilització de targetes de crèdit o 
dèbit. («BOE» 189, de 9-8-2006.)

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
recull a l’article 34, entre altres, el dret dels obligats tribu-
taris que l’Administració Tributària els presti assistència 
per facilitar el compliment de les seves obligacions res-
pecte d’aquesta.

Per la seva banda, l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, insta les 
administracions a promoure la utilització de tècniques 
electròniques, informàtiques i telemàtiques en el desen-
volupament de les seves respectives activitats i compe-
tències.

El Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es 
regula la utilització de tècniques electròniques, informàti-
ques i telemàtiques per l’Administració General de l’Estat, 
aborda el desplegament del dit article i disposa que els 
programes i les aplicacions que efectuïn un tractament 
d’informació el resultat del qual sigui utilitzat pels òrgans 
i les entitats de l’àmbit de l’Administració General de l’Es-
tat per a l’exercici de les potestats que tenen atribuïdes 
han de ser objecte d’aprovació mitjançant una resolució 
de l’òrgan administratiu que tingui atribuïda la competèn-


