
Suplement núm. 19 Dilluns 17 d’octubre 2005 2437

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 16489 REIAL DECRET 1123/2005, de 26 de setembre, 

pel qual es declara, per a incendis esdevinguts 
en diverses comunitats autònomes, l’aplicació 
de les disposicions que conté el Reial decret 
llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria d’incendis fores-
tals. («BOE» 239, de 6-10-2005.)

El Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis fores-
tals, establia, a l’article 1.2, que el Govern de la Nació, 
mitjançant un reial decret, pot declarar l’aplicació de les 
mesures que preveu el seu capítol I («Mesures de suport 
als damnificats») a altres incendis de característiques 
similars que s’hagin esdevingut o s’esdevinguin en un 
futur des de l’1 d’abril fins a l’1 de novembre de 2005, 
amb la determinació dels municipis i nuclis de població 
afectats.

En compliment d’aquesta previsió normativa es va 
aprovar el Reial decret 949/2005, de 29 de juliol, mitjan-
çant el qual es delimitaven els nuclis de població als quals 
eren aplicables les mesures del Reial decret llei 11/2005, 
de 22 de juliol, i s’establia, així mateix, una sèrie de nor-
mes de desplegament.

L’article 1 de l’esmentat Reial decret 949/2005, de 29 de 
juliol, establia els municipis afectats pels greus incendis 
forestals de Guadalajara, Càceres i Badajoz. Així mateix, 
deixava oberta la possibilitat d’aplicar les mesures del 
Reial decret a altres municipis que determinés el Govern, 
en línia amb el que determina el Reial decret llei 11/2005, 
de 22 de juliol.

En aquest sentit, en el període comprès entre l’1 
d’abril de 2005 i el dia d’avui, s’han produït multitud de 
sinistres en els més diversos punts d’Espanya, que si bé 
no arriben a la magnitud dels incendis esdevinguts a 
Guadalajara i Extremadura, han produït una afecció a les 
zones que es recullen en aquest Reial decret, les quals, 
per les característiques i la gravetat dels danys produïts, 
poden ser susceptibles de beneficiar-se de l’aplicació de 
la normativa esmentada. És destacable l’afectació d’una 
important superfície agrària i, amb menys incidència, 
però no menys rellevant, danys en infraestructures muni-
cipals i béns de titularitat privada.

Finalment, atès l’ampli catàleg de mesures desenvolu-
pades de manera detallada pel Reial decret 949/2005, de 
29 de juliol, i per tal d’aconseguir més igualtat de tracte en 
la concessió d’ajudes a totes les entitats i ciutadans dam-
nificats, s’ha considerat convenient estendre les mesures 
que preveuen els articles 2 a 12, tots dos inclusivament, 
del dit Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, a aquest 
Reial decret.

Així mateix, s’inclou una disposició addicional en la 
qual es determina que els municipis previstos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reial decret són inclosos amb caràc-
ter preferent al Programa d’extensió de telefonia mòbil i 
de la banda ampla que actualment gestiona el Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme.

Finalment, s’inclou una habilitació al Ministeri de 
Medi Ambient perquè, dins els paràmetres que fixa el 
mateix Reial decret, pugui declarar zona d’actuació espe-
cial als efectes de la seva restauració forestal i mediam-
biental les zones incendiades, així com l’emergència de 
les obres que s’hagin d’executar a l’efecte.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior i 
dels ministres de Defensa, d’Economia i Hisenda, de Tre-
ball i Afers Socials, d’Indústria, Turisme i Comerç, d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, de la Presidència, d’Adminis-
tracions Públiques i de Medi Ambient, i amb la deliberació 

prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 de 
setembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. En ús de l’habilitació que conté l’article 1.2 del 
Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria d’incendis forestals, aquest 
Reial decret té per objecte declarar l’aplicació del dit Reial 
decret llei als municipis i nuclis de població que hagin 
patit incendis forestals de característiques semblants.

2. Les mesures que preveu el capítol I del Reial 
decret llei 11/2005, de 22 de juliol, en els articles 2 a 12, 
tots dos inclusivament, i desplegades pels articles 2 a 10, 
tots dos inclusivament, del Reial decret 949/2005, de 29 de 
juliol, pel qual s’aproven mesures en relació amb les que 
adopta el Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, són apli-
cables als municipis i nuclis de població que preveu l’an-
nex d’aquest Reial decret.

Disposició addicional primera. Establiment d’una línia 
prioritària d’actuació per proporcionar servei de tele-
fonia mòbil i accés preferent al Programa d’extensió 
de la banda ampla als municipis i nuclis de població 
afectats pels incendis.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’incor-
porar amb caràcter prioritari els municipis i nuclis de 
població afectats pels incendis forestals que preveu l’an-
nex, en què s’hagi constatat l’existència de deficiències 
en matèria de comunicacions telefòniques i telemàtiques, 
al Pla d’extensió de la telefonia mòbil. De la mateixa 
manera, sense perjudici de les actuacions de les comuni-
tats autònomes en l’àmbit de les seves competències, ha 
de determinar la inclusió d’aquestes zones amb caràcter 
preferent en el Programa d’extensió de la banda ampla 
del dit Ministeri per a zones rurals i aïllades.

Disposició addicional segona. Habilitació al Ministeri de 
Medi Ambient.

1. Es faculta la titular del Ministeri de Medi Ambient, 
en l’exercici de les seves competències i dins de l’àmbit 
d’aplicació del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, per 
declarar zona d’actuació especial per a la restauració 
forestal i mediambiental les zones incendiades, i es decla-
ren d’emergència les obres executades pel departament 
esmentat amb aquesta finalitat.

2. Als efectes de les declaracions de l’apartat ante-
rior, és necessari que la superfície forestal afectada per 
l’incendi compleixi alguna de les característiques 
següents:

a) Que sigui superior a 5.000 hectàrees.
b) Que sigui superior a 1.000 hectàrees, de les quals 

més del 70 per cent sigui de superfície forestal arbrada.
c) Que sigui superior a 500 hectàrees que estiguin 

incloses en llocs de la Xarxa Natura 2000 i que afectin 
municipis que aportin almenys el 50 per cent del seu 
terme municipal a la Xarxa.

d) En el territori insular, les superfícies exigides ante-
riorment són les següents: en el paràgraf a), 2.500 hectà-
rees; en el paràgraf b), 500 hectàrees, i en el paràgraf c), 
250 hectàrees.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

Els diferents titulars dels departaments ministerials, 
en l’àmbit de les seves competències, han de dictar les 
disposicions necessàries per al desplegament d’aquest 
Reial decret.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de setembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX

Comunitat Autònoma d’Andalusia

Província de Jaén: Hornos de Segura; Iznatoraf; 
Orcera; Santiago-Pontones; Segura de la Sierra; Siles; 
Sorihuela de Guadalimar; Villacarrillo; Villanueva del 
Arzobispo.

Comunitat Autònoma de Canàries

Província de las Palmas: Artenara; Moya; Tejeda; Valle-
seco; Vega de San Mateo.

Província de Santa Cruz de Tenerife: Barlovento; Gara-
fía.

Comunitat de Castella i Lleó

Província d’Àvila: Casavieja.

Comunitat Autònoma de Catalunya

Província de Barcelona: Cardona; Montmajor; Navàs; 
Viver i Serrateix.

Província de Lleida: Pinós.

Comunitat Autònoma de Galícia

Província d’A Coruña: Carnota; Lousame; Muros; 
Neda; Ribeira.

Província d’Ourense: Avión; A Bola; Cualedro; Laza; 
Monterrei; Muíños; Oímbra; Porqueira; Taboadela; Verín; 
Vilardevós.

Província de Pontevedra: Caldas de Reis; Campo 
Lameiro; Fornelos de Montes; Gondomar; Mondariz; Mos; 
As Neves; Pazos de Borbén; Poio; Ponteareas; O Porriño; 
Salceda de Caselas. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 16583 ORDRE ITC/3079/2005, de 3 d’octubre, per la 
qual s’actualitzen els annexos I i II del Reial 
decret 2028/1986, de 6 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» 240, de 7-10-2005.)

La disposició final primera del Reial decret 2028/1986, 
de 6 de juny, sobre les normes per a l’aplicació de deter-
minades 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’In-
dústria i Energia, avui Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, per modificar els seus annexos I i II, a fi d’adap-
tar-los a l’evolució produïda per la publicació de noves 
directives i reglaments.

Els preceptes en vigor del Reial decret 2028/1986 con-
tenen nombroses funcions la reglamentació de les quals 
està prevista que entri en vigor durant el primer semestre 
de l’any 2005 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 
necessària la consolidació de 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, 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, 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, 27 de desembre de 2000, 23 de 
juliol de 2001, 25 de juny i 26 de desembre de 2002, 8 
d’octubre de 2003, 10 de febrer i 23 de setembre de 2004, 
es van transposar les directives i els reglaments apare-
guts fins al final del primer semestre de l’any 2004.

La publicació, des de l’última data de modificació dels 
annexos, de set noves directives, una decisió del Consell i 
sis reglaments CEPE/ONU, d’especial importància sobre 
la seguretat viària i el medi ambient, aconsella dictar una 
nova disposició que modifiqui una altra vegada aquests 
annexos.

Mitjançant la present Ordre s’incorporen a l’ordena-
ment jurídic espanyol les normes següents:

Directiva 2004/104/CE de la Comissió, de 14 d’octubre 
de 2004, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 
72/245/CEE del Consell, relatives a la compatibilitat elec-
tromagnètica dels vehicles.

Directiva 2005/11/CE de la Comissió, de 16 de febrer de 
2005, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 
92/23/CE del Consell sobre els pneumàtics dels vehicles 
de motor i dels seus remolcs, així com el seu muntatge.

Directiva 2005/13/CE de la Comissió, de 21 de febrer 
de 2005, per la qual es modifica la Directiva 2000/25/CE, 
relativa a les emissions de gasos contaminants i de partí-
cules procedents dels motors destinats a propulsar trac-
tors agrícoles o forestals i per la qual es modifica la Direc-
tiva 2003/37/CE, relativa a l’homologació de tipus dels 
tractors agrícoles i forestals.

Directiva 2005/21/CE de la Comissió, de 7 de març de 
2005, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 
72/306/CEE, relativa a les emissions de contaminants 
(fums dièsel) procedents dels motors dièsel destinats a la 
propulsió de vehicles.

Directiva 2005/27/CE de la Comissió, de 29 de març de 
2005, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 
2003/97/CEE, relativa a l’homologació dels dispositius de 
visió indirecta i dels vehicles equipats amb aquests dispo-
sitius.

Directiva 2005/30/CE de la Comissió, de 22 d’abril de 
2005, per la qual es modifiquen, per tal d’adaptar-les al 
progrés tècnic, les directives 97/24/CE i 2002/24/CE del 
Parlament i del Consell, relatives a l’homologació dels 
vehicles de motor de dues o tres rodes.

Directiva 2005/49/CE de la Comissió, de 25 de juliol de 
2005, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 
72/245/CEE, relativa a la compatibilitat electromagnètica 
dels vehicles, i es modifica la Directiva 70/156/CEE, rela-
tiva a l’homologació de tipus dels vehicles de motor i els 
seus remolcs.

Decisió del Consell 2005/614/CE, de 18 de juliol de 
2005, relativa a l’adhesió de la Unió Europea al Reglament 


