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3. Lectors de radiofreqüència transportables: lector destinat a ser instal·lat com a fix amb caràcter temporal, que es pot desinstal·lar i transportar a un altre
lloc per realitzar la seva funció com a fix en diferents
ubicacions.
El fabricant ha d’assenyalar quins tipus de gestors
de dades requereix o permet el sistema.
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CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 62/2006,
de 27 de gener, pel qual es modifica el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial
decret 772/1997, de 30 de maig. («BOE» 43,
de 20-2-2006.)

Havent observat una errada en el Reial decret 62/2006,
de 27 de gener, pel qual es modifica el Reglament general
de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de
maig, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 28,
de 2 de febrer de 2006, i en el suplement en català número 4, de 9 de febrer de 2006, se’n fa la rectificació oportuna
referida a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 403, primera columna, apartat catorze,
l’annex III s’ha de substituir pel següent:
«ANNEX III
Proves que han de fer els sol.licitants del permís o
llicència de conducció segons la classe de permís o
llicència sol.licitats
Proves
Classe de
permís

A1
A
B
B+E
C1
C1+E
C
C+E
D1
D1+E
D
D+E
BTP (1)
LCC (2)
LCM (3)
LVA (4)

Aptitud
psicofísica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Control de coneixements

Control d´aptituds
i comportaments

circuit
Comuna Especíﬁca Entancat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

En circulació

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

(1) BTP: Autorització per conduir els vehicles a què es
refereix l´article 7.3 d´aquest Reglament.
(2) LCC: Llicència per conduir ciclomotors.
(3) LCM: Llicència per conduir vehicles per a persones
amb mobilitat reduïda (cotxes de minusvàlid).
(4) LVA: Llicència per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i conjunts d´aquests vehicles d´una
massa o unes dimensions màximes autoritzades que no
excedeixin els límits establerts per als vehicles ordinaris.»
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ORDRE PRE/407/2006, de 14 de febrer, per la qual
es modifica l’Ordre PRE/1377/2005, de 16 de
maig, per la qual s’estableixen mesures de vigilància i control de determinades salmonel·losis
en explotacions de gallines ponedores, a efectes
de l’establiment d’un programa nacional, pel
que fa a la vacunació. («BOE» 44, de 21-2-2006.)

A l’article 8.1 de l’Ordre PRE/1377/2005, de 16 de maig,
per la qual s’estableixen mesures de vigilància i control
de determinades salmonel·losis en explotacions de gallines ponedores, a efectes de l’establiment d’un programa
nacional, es disposa que és obligatòria la vacunació preventiva de les futures ponedores davant les salmonellosis d’importància per a la salut pública, de totes les
explotacions d’aus ponedores que no tinguin completament implantat un pla de vigilància i autocontrol de
salmonel·losis, o que tenint-lo completament implantat
aquest no hagi demostrat la seva eficàcia amb anàlisis
negatives a «S. enteritidis» i «S. typhimurium» durant,
almenys, sis mesos.
Atesa l’experiència en l’aplicació d’aquesta norma,
en funció de les actuacions que s’estan seguint en l’àmbit comunitari, i per a una millor garantia de l’adequat
estat sanitari dels animals i productes, és necessari en
aquests moments procedir a una modificació parcial
d’aquest precepte i ampliar la vacunació obligatòria a
tots els casos, llevat del de les explotacions que, tenint
completament implantat un pla de vigilància i autocontrol de salmonel·losis, aquest hagi demostrat la seva
eficàcia amb anàlisis negatives a «S. enteritidis» i «S.
typhimurium» durant, almenys, sis mesos, tant en els
autocontrols del ramader com en els controls oficials.
No obstant això, aquesta excepció no és aplicable a les
explotacions que facin intercanvis intracomunitaris, en
què la vacunació és sempre obligatòria.
En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors implicats, i n’ha emès informe la
Comissió Interministerial d’Ordenació Alimentària.
Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté la disposició final primera del Reial decret
2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els
programes nacionals d’eradicació de malalties dels animals, per la qual es faculta el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació per dictar les disposicions necessàries per al compliment del que disposa l’esmentat Reial
decret, i d’acord amb la competència del Ministeri de
Sanitat i Consum en casos de zoonosis transmeses per
aliments.
En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de Sanitat i Consum, disposo:
Article únic. Modificació de l’Ordre PRE/1377/2005, de
16 de maig, per la qual s’estableixen mesures de
vigilància i control de determinades salmonel·losis
en explotacions de gallines ponedores, a efectes de
l’establiment d’un programa nacional.
L’article 8.1 de l’Ordre PRE/1377/2005, de 16 de
maig, per la qual s’estableixen mesures de vigilància i
control de determinades salmonel·losis en explotacions de gallines ponedores, a efectes de l’establiment
d’un programa nacional, se substitueix pel següent:
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«1. És obligatòria la vacunació preventiva de les
futures ponedores davant les salmonel·losis d’importància per a la salut pública, llevat de les explotacions
d’aus ponedores que tinguin completament implantat
un pla de vigilància i autocontrol de salmonel·losis que
hagi demostrat la seva eficàcia amb anàlisis negatives,
en els autocontrols del ramader, a “S. enteritidis” i
“S. typhimurium” durant, almenys, sis mesos, i sempre
que s’hagin portat a terme, així mateix, anàlisis oficials
amb resultats negatius a “S. enteritidis” i “S. typhimurium” en aquests sis mesos i amb la mateixa periodicitat que els dels autocontrols del ramader. No obstant
això, la vacunació és obligatòria, en tot cas, en les
explotacions d’aus ponedores que facin intercanvis
intracomunitaris d’aus vives o d’ous destinats al consum humà.
La vacunació és a càrrec del titular de l’explotació.»
Disposició final única.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 14 de febrer de 2006.
FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
Sres. Ministres d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de
Sanitat i Consum.

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME
I COMERÇ
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ORDRE ITC/445/2006, de 14 de febrer, 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» 46, de 23-2-2006.)

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, avui Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per modificar els seus annexos I
i II, a fi d’adaptar-los a l’evolució produïda per la publicació de noves directives i reglaments.
Els preceptes en vigor del Reial decret 2028/1986
contenen nombroses funcions la reglamentació de les
quals està prevista que entri en vigor durant el primer
semestre de l’any 2006 o en dates posteriors sense que
constin algunes de les seves dates particulars d’entrada en vigor per a nous tipus o noves matriculacions.
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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,
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 i 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, i 3 d’octubre de 2005, es van
transposar les directives i els reglaments apareguts
fins al final del segon semestre de l’any 2005.
La publicació, des de l’última data de modificació
dels annexos, de nou directives noves especialment
importants sobre la seguretat viària i el medi ambient,
aconsella l’aprovació d’una nova disposició que torni a
modificar aquests annexos.
Mitjançant la present Ordre s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les normes següents:
Directiva 2005/39/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de setembre de 2005, per la qual es modifica la Directiva 74/408/CEE, del Consell, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres
sobre els seients, els seus ancoratges i els reposacaps
dels vehicles de motor.
Directiva 2005/40/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de setembre de 2005, per la qual es modifica la Directiva 77/541/CEE, del Consell, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres
sobre els cinturons de seguretat i els sistemes de
retenció dels vehicles de motor.
Directiva 2005/41/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 7 de setembre de 2005, per la qual es modifica la Directiva 76/115/CE, del Consell, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre
ancoratges dels cinturons de seguretat dels vehicles de
motor.
Directiva 2005/55/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 28 de setembre de 2005, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre
les mesures que s’han d’adoptar contra l’emissió de
gasos i partícules contaminants procedents de motors
d’encesa per compressió i de motors d’encesa per guspira alimentats amb gas natural (GN) o gas liquat del
petroli (GLP), destinats a la propulsió de vehicles.
Directiva 2005/64/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 d’octubre de 2005, relativa a l’homologació de tipus dels vehicles de motor pel que fa a la
seva aptitud per a la reutilització, el reciclatge i la valorització i per la qual es modifica la Directiva 70/156/
CEE, del Consell.
Directiva 2005/66/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 d’octubre de 2005, relativa a l’ús de sistemes de protecció davantera en vehicles de motor i
per la qual es modifica la Directiva 70/156/CEE, del
Consell.
Directiva 2005/67/CE, de la Comissió, de 18 d’octubre de 2005, per la qual es modifiquen, per a la seva
adaptació, els annexos I i II de la Directiva 86/298/CEE,
del Consell; els annexos I i II de la Directiva 87/402/CEE,
del Consell, i els annexos I, II i III de la Directiva 2003/
37/CE, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa
a l’homologació dels tractors agrícoles i forestals.
Directiva 2005/78/CE, de la Comissió, de 14 de
novembre de 2005, per la qual s’aplica la Directiva
2005/55/CE, del Parlament Europeu i del Consell, rela-

