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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

1015 ORDRE PRE/29/2004, de 15 de gener, per
la qual es modifica l’annex III del Reial decret
837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula
la informació relativa al consum de combus-
tible i a les emissions de CO2 dels turismes
nous que es posin a la venda o s’ofereixin
en arrendament financer en territori espanyol.
(«BOE» 16, de 19-1-2004.)

El Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es
regula la informació relativa al consum de combustible
i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin
a la venda o s’ofereixin en arrendament financer en terri-
tori espanyol, va incorporar a l’ordenament jurídic espa-
nyol la Directiva 1999/94/CE, de 13 de desembre
de 1999, del Parlament Europeu i el Consell, la finalitat
de la qual és reduir les emissions de CO2 produïdes
pels turismes i potenciar l’estalvi d’energia mitjançant
una informació precisa, pertinent i comparable sobre el
consum de combustible i emissions CO2.

El Reial decret esmentat, que mitjançant la informació
pretén influir en la decisió del consumidor a adquirir
automòbils que consumeixin menys combustible i per
tant emetin menys CO2 i d’aquesta manera impulsar els
fabricants a fer el necessari per reduir-ne el consum,
estableix a l’annex III un format per als cartells que s’han
d’exhibir en els punts de venda.

Recentment la Comissió Europea ha considerat que
convé preveure la utilització d’eines de comunicació
modernes (pantalles electròniques) i evitar la utilització
de tècniques d’actualització dels cartells que siguin més
complexes per al consumidor, i amb aquesta finalitat
ha aprovat la Directiva 2003/73/CE, de 24 de juliol
de 2003, per la qual es modifica l’annex III de la Directiva
1999/94/CE, que estableix aquest format dels cartells
que s’han d’exhibir en els punts de venda de turismes
nous.

Aquesta Ordre incorpora, en conseqüència, la Directiva
2003/73/CE esmentada a l’ordenament jurídic intern.
I es dicta de conformitat amb l’habilitació que conté la
disposició final primera del Reial decret 837/2002, de 2
d’agost, que faculta els ministres de Sanitat i Consum,
de Medi Ambient i de Ciència i Tecnologia, en l’àmbit
de les seves competències, per modificar-ne i desple-
gar-ne mitjançant una proposta conjunta els annexos.

En la tramitació del procediment s’ha donat audiència
al Consell de Consumidors i Usuaris i a les associacions
empresarials relacionades amb el sector.

En virtut d’això, a proposta de les ministres de Sanitat
i Consum i de Medi Ambient i del ministre de Ciència i
Tecnologia, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex III del Reial decret
837/2002, de 2 d’agost.

Se substitueix l’annex III del Reial decret 837/2002,
de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa
al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels
turismes nous que es posin a la venda o s’ofereixin en
arrendament financer en territori espanyol, pel que figura
a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de gener de 2004.
ARENAS BOCANEGRA

Excmes. Sres. Ministres de Sanitat i Consum i de Medi
Ambient i Excm. Sr. Ministre de Ciència i Tecnologia.

ANNEX

ANNEX III

Descripció del cartell o la pantalla que s’ha
d’exhibir en el punt de venda

El cartell o la pantalla han de respondre, com a mínim,
als requisits següents:

1. Han de tenir una mida mínima de 70 × 50 cm.
2. La informació s’ha de poder llegir fàcilment.
3. Quan la informació es proveeixi mitjançant una

pantalla electrònica, la mida d’aquesta ha de ser com
a mínim de 25 × 32 cm (17 polzades). La informació
es pot mostrar utilitzant una barra de desplaçament
vertical.

4. Els models de turismes s’han d’agrupar i incloure
en llistes a part segons el tipus de combustible (per exem-
ple, gasolina o gasoil, etc.). Dins de cada tipus de com-
bustible, els models han de figurar per ordre creixent
d’emissions de CO2, de manera que el model que ofi-
cialment consumeixi menys combustible aparegui al pri-
mer lloc de la llista.

5. Per a cada model de turisme de la llista s’ha d’in-
dicar la marca, el consum oficial de combustible i les
emissions específiques oficials de CO2. El consum oficial
de combustible s’ha d’expressar en litres per cada 100
quilòmetres (l/100 km), i la xifra s’ha d’arrodonir a un
decimal. Les emissions específiques oficials de CO2 s’han
d’expressar arrodonint-les amb precisió d’una unitat en
grams per quilòmetre (g/km).

La llista ha d’obeir al format següent:

Tipus de
combustible Classificació Model

Emissions
de CO2

Consum de
combustible

Gasolina 1

2

...

Gasoil 1

2

...

6. Han d’incloure el text següent en relació amb
la disponibilitat de la guia de consum de combustible
i emissions de CO2: «En tots els punts de venda es pot
obtenir gratuïtament una guia sobre el consum de com-
bustible i les emissions de CO2 en la qual figuren les
dades de tots els models d’automòbils de turisme nous».
En cas que s’utilitzi una pantalla electrònica, aquest mis-
satge ha de ser visible permanentment.

7. Han d’incloure el text següent: «El consum de
combustible i les emissions de CO2 no només depenen
del rendiment del vehicle; també hi influeixen el com-
portament al volant i altres factors no tècnics. El CO2
és el principal gas d’efecte hivernacle responsable de
l’escalfament del planeta». En cas que s’utilitzi una pan-
talla electrònica, aquest missatge ha de ser visible per-
manentment.

8. El cartell o la pantalla s’ha d’actualitzar almenys
cada sis mesos. Quan s’utilitzi una pantalla electrònica,
la informació s’ha d’actualitzar almenys una vegada cada
tres mesos.

9. La pantalla electrònica pot substituir el cartell de
forma completa i permanent. En aquest cas, la pantalla
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s’ha d’exhibir de manera que atregui l’atenció del con-
sumidor almenys amb la mateixa eficàcia amb què ho
faria el cartell.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

1065 ENTRADA en vigor del Bescanvi de notes cons-
titutiu de l’Acord entre el Regne d’Espanya i
la República de Colòmbia sobre el reconeixe-
ment recíproc i el canvi dels permisos de con-
ducció nacionals, fet a Madrid el 30 i 31 de
juliol de 2003. («BOE» 17, de 20-1-2004.)

El Bescanvi de notes constitutiu de l’Acord entre el
Regne d’Espanya i la República de Colòmbia sobre el
reconeixement recíproc i el canvi dels permisos de con-
ducció nacionals, fet a Madrid el 30 i 31 de juliol
de 2003, va entrar en vigor per a Espanya el 28 de
novembre de 2003, data de comunicació per part espa-
nyola de compliment de requisits legals interns, segons
estableix el paràgraf final de les Notes.

Es fa públic per a coneixement general i es completa
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 240, de 7 d’octubre de 2003.

Madrid, 12 de gener de 2004.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

1301 REIAL DECRET 1741/2003, de 19 de desem-
bre, pel qual es regula la prova general de
batxillerat. («BOE» 19, de 22-1-2004.)

La Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, estableix a l’article 37.1 que per
obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació posi-
tiva de totes les assignatures i la superació d’una prova
general de batxillerat, les condicions bàsiques de la qual
fixa el Govern, amb la consulta prèvia a les comunitats
autònomes.

L’establiment d’una prova general de batxillerat res-
pon a la necessitat d’homologar i garantir uns nivells
bàsics d’igualtat en els requisits exigibles a tots els
alumnes per obtenir una titulació amb efectes acadè-
mics i professionals vàlids a tot el territori espanyol
i, alhora, homologar el nostre sistema educatiu amb
el dels països del nostre entorn. En la mateixa mesura,
i d’acord amb el que estableix l’article 104.1.f) de la
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, el Reial
decret recull la participació de l’alta inspecció educativa
als efectes de vetllar pel compliment de les condicions
bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espa-
nyols en l’exercici dels seus drets i deures en matèria
d’educació, així com dels seus drets lingüístics i, en
particular, el de rebre ensenyament en la llengua oficial
de l’Estat, d’acord amb les disposicions aplicables.

La implantació dels ensenyaments nous que estableix
la Llei orgànica esmentada es du a terme d’acord amb

el calendari d’aplicació del nou ordenament del sistema
educatiu aprovat pel Reial decret 827/2003, de 27 de
juny.

El Reial decret esmentat estableix que durant l’any
acadèmic 2004-2005 s’ha d’implantar, amb caràcter
general, la nova ordenació dels ensenyaments en el pri-
mer curs de batxillerat, i durant l’any acadèmic
2005-2006, els ensenyaments del segon curs de batxi-
llerat i la prova general de batxillerat per obtenir el títol
de batxiller.

Una vegada publicat el Reial decret 832/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general i els ense-
nyaments comuns del batxillerat, és necessari fixar les
condicions bàsiques que regulin la prova general de
batxillerat la superació de la qual permeti obtenir el títol
de batxiller.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han
consultat les comunitats autònomes i el Consell Escolar
de l’Estat ha emès un informe.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 19 de desembre de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Finalitat.

1. L’objecte d’aquest Reial decret és regular la prova
general de batxillerat i establir els requisits per poder
participar en la prova esmentada i, si s’escau, obtenir
el títol de batxiller a tot el territori nacional.

2. La prova general de batxillerat té com a finalitat
valorar amb caràcter objectiu la maduresa acadèmica
dels alumnes i els coneixements adquirits.

Article 2. Requisits.

1. Poden fer la prova general de batxillerat els alum-
nes que tinguin avaluació positiva en totes les assig-
natures compreses en els dos cursos de la modalitat
de batxillerat cursada, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 37 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre,
de qualitat de l’educació.

Per als alumnes que, en virtut del que estableix l’article
17 del Reial decret 832/2003, de 27 de juny, pel qual
s’estableixen l’ordenació general i els ensenyaments
comuns del batxillerat, canviïn de modalitat després de
finalitzar el primer curs, la nova modalitat elegida en
el segon curs es considera cursada.

2. Així mateix, poden fer la prova general de batxi-
llerat els alumnes que han superat les assignatures comu-
nes del batxillerat i el tercer cicle del grau mitjà de música
o dansa, en les condicions que estableix l’article 10.

Article 3. Contingut de la prova.

1. La prova general es basa en els objectius generals
del batxillerat i en els objectius, continguts i criteris d’a-
valuació de les assignatures comunes i específiques de
modalitat, que determinen el Reial decret 832/2003,
de 27 de juny, pel qual s’estableixen l’ordenació i els
ensenyaments comuns del batxillerat, i les normes que
estableixen els currículums de batxillerat respectius.

2. Els exercicis de la prova general versen sobre
continguts dels currículums respectius i inclouen con-
tinguts corresponents als ensenyaments comuns d’a-
cord amb el que estableix l’article 8.2 de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.


