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en el procés de fragmentació per ser reciclats com a
tals materials; vidres, catalitzador i sistemes d’«airbag»
(retirada o neutralització).
ANNEX IV
Requisits mínims del certificat de destrucció d’un vehicle al final de la seva vida útil, expedit en compliment
de l’apartat 2 de l’article 5 d’aquest Reial decret
Els requisits mínims que ha de complir el certificat
de destrucció d’un vehicle al final de la seva vida útil
són els següents:
1. Establiment o empresa que expedeix el certificat:
nom, adreça, codi de l’autorització com a gestor de residus perillosos al Registre de gestors de residus corresponent, número d’inscripció al Registre industrial i signatura del responsable de l’establiment o l’empresa.
2. Òrgan o organisme administratiu atorgant de l’autorització del gestor de residus perillosos (titular i adreça).
3. Data d’expedició del certificat de destrucció.
4. Número de matrícula i distintiu de nacionalitat
del vehicle (s’hi ha d’adjuntar el document de matriculació o una declaració de l’establiment o l’empresa que
expedeixi el certificat fent constar la inexistència d’aquest document).
5. Tipus de vehicle, marca i model.
6. Número d’identificació del vehicle (bastidor).
7. Nom, adreça, nacionalitat i signatura del titular
del vehicle lliurat.
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ORDRE CTE/3347/2002, de 26 de desembre,
per la qual s’actualitzen els annexos I i II del
Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, sobre
les normes per a l’aplicació de determinades
directives de la CE, relatives a l’homologació
de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles
agrícoles, així com de parts i peces d’aquests
vehicles. («BOE» 3, de 3-1-2003.)

La disposició final primera del Reial decret 2028/1986,
de 6 de juny, sobre les normes per a l’aplicació de determinades directives de la CE, relatives a l’homologació de
tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts
i peces d’aquests vehicles, faculta el Ministeri d’Indústria
i Energia per modificar els annexos I i II del Reial decret,
a fi d’adaptar-los a l’evolució produïda per la publicació
de noves directives i reglaments. Les competències del
suprimit Ministeri d’Indústria i Energia han passat a la
responsabilitat del Ministeri de Ciència i Tecnologia per
virtut del Reial decret 557/2000, de 27 d’abril, de reestructuració dels departaments ministerials,
Els preceptes en vigor del Reial decret 2028/1986
contenen nombroses funcions la reglamentació de les
quals està previst que entri en vigor durant la segona
part de l’any 2002 o en dates posteriors sense que constin algunes de les seves dates particulars d’entrada en
vigor per a nous tipus o noves matriculacions. Per això
és necessari consolidar determinades dates i incloure-les
a l’annex I.
Mitjançant les ordres de 4 de febrer de 1988, 10
d’abril i 24 de novembre de 1989, 16 de juliol de 1991,
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24 de gener, 24 de juliol i 29 de desembre de 1992,
10 de juny i 15 d’octubre de 1993, 22 de febrer de 1994,
9 de març de 1995 i 24 d’abril de 1996, 25 d’abril
i 9 de desembre de 1997, 28 de juliol de 1998, 17
de febrer i 14 de juny de 1999, 4 de febrer, 14 de
juliol i 27 de desembre de 2000, 23 de juliol de 2001
i de 25 de juny de 2002, es van traslladar les directives
i els reglaments apareguts fins a final del primer semestre
de l’any 2002.
La publicació, des de l’última data de modificació dels
annexos, de tres noves directives, d’un Reglament (CE)
de la Comissió i d’un Reglament CEPE/ONU d’especial
importància sobre la seguretat viària i el medi ambient,
aconsella el dictat d’una nova disposició que modifiqui
novament aquests annexos.
Directives de nova publicació:
Directiva 2002/51/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 19 de juliol de 2002, sobre la reducció del
nivell d’emissions contaminants dels vehicles de dues o
tres rodes, i per la qual es modifica la Directiva 97/24/VE
relativa a determinats elements i característiques d’aquest
tipus de vehicles.
Directiva 2002/78/CE de la Comissió, d’1 d’octubre
de 2002, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 71/320/CEE relativa als dispositius de frenada de
determinades categories de vehicles de motor i els seus
remolcs.
Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre
de 2002, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE relativa a les mesures contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels
vehicles de motor.
Reglaments (CE) de nova publicació:
Reglament (CE) núm. 1360/2002 de la Comissió,
de 13 de juny de 2002, pel qual s’adapta al progrés
tècnic el Reglament (CEE) núm. 3821/1985 del Consell,
relatiu a l’aparell de control al sector dels transports per
carretera.
Reglaments CEPE/ONU de nova publicació:
Reglament CEPE/ONU 111R00 sobre les prescripcions uniformes d’homologació dels vehicles cisterna de
les categories N i O respecte a la seva estabilitat contra
la bolcada.
D’altra part, convé consolidar totes les dates d’entrada
en vigor de les reglamentacions i que en l’anterior versió
apareixien sense dates determinades però que en l’actualitat ja han entrat en vigor o estan a punt de fer-ho.
En virtut d’això, disposo:
Primer. Modificació dels annexos I i II del Reial
decret 2028/1996, de 6 de juny.—Es modifiquen els
annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de juny,
sobre les normes per a l’aplicació de determinades directives de la CE, relatives a l’homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes,
ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces
d’aquests vehicles, que queden redactats com indica l’annex d’aquesta Ordre.
Segon. Entrada en vigor.—Aquesta Ordre entra en
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.
Madrid, 26 de desembre de 2002.
PIQUÉ I CAMPS
Excm. Sr. Secretari d’Estat de Política Científica i Tecnològica.
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