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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 
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de la CEPE/ONU 94, sobre l’homologació dels vehicles pel 
que fa a la protecció dels seus ocupants en cas de col·lisió 
frontal, i al Reglament de la CEPE/ONU 95 sobre l’homo-
logació dels vehicles pel que fa a la protecció dels seus 
ocupants en cas de col·lisió lateral.

Reglament CEPE/ONU 114R00 sobre prescripcions uni-
formes relatives a l’homologació dels mòduls de coixins de 
seguretat (airbags) per a recanvis; a l’homologació dels 
volants de direcció per a recanvis equipats amb mòduls de 
coixins de seguretat d’un tipus homologat i a l’homologa-
ció dels sistemes de coixins de seguretat per a recanvis 
diferents dels instal·lats en els volants de direcció.

Reglament CEPE/ONU 116R00 sobre prescripcions 
uniformes relatives a l’homologació dels vehicles de 
motor pel que fa a la seva protecció contra la utilització no 
autoritzada.

Reglament CEPE/ONU 117R00 sobre prescripcions 
uniformes relatives a l’homologació dels pneumàtics pel 
que fa a emissions sonores de rodament.

Reglament CEPE/ONU 118R00 sobre prescripcions 
uniformes relatives a l’homologació pel que fa al compor-
tament davant del foc dels materials utilitzats a l’interior 
de determinades categories de vehicles de motor.

Reglament CEPE/ONU 119R00 sobre prescripcions 
uniformes relatives a l’homologació dels projectors angu-
lars dels vehicles de motor.

Reglament CEPE/ONU 120R00 sobre prescripcions 
uniformes relatives a l’homologació dels motors de com-

bustió interna pel que fa a la mesura de la seva potència 
neta, per ser instal·lats als tractors agrícoles i forestals i a 
les màquines mòbils no de carretera.

D’altra banda, convé consolidar totes les dates d’en-
trada en vigor de les reglamentacions i que en la versió 
anterior apareixien sense dates determinades però que en 
l’actualitat ja han entrat en vigor o estan a punt de ferho.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Substitució dels 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, relati-
ves a l’homologació de tipus de vehicles automòbils, 
remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i 
vehicles agrícoles, així com de parts i peces d’aquests 
vehicles.

Els annexos I i II del Reial decret 2028/1986, de 6 de 
juny, se substitueixen pels que s’insereixen a continuació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 d’octubre de 2005.

MONTILLA AGUILERA 
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