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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
14422 Reial decret 1430/2008, de 29 d’agost, pel qual es modifica la disposició final 

única del Reial decret 64/2008, de 25 de gener, pel qual es modifica el 
Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de 
maig.

El Reial decret 64/2008, de 25 de gener, pel qual es modifica el Reglament general de 
conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, ha modificat, entre altres 
preceptes, l’article 12.1.a) de l’esmentat Reglament, i eleva de catorze a quinze anys 
complerts l’edat mínima necessària per obtenir la llicència de conducció de ciclomotors,i 
en difereix l’entrada en vigor fins al dia 1 de setembre de 2008. Tanmateix, a través de la 
disposició transitòria primera del Reial decret esmentat, es mantenen els drets adquirits 
dels qui, al moment de l’entrada en vigor, fossin titulars d’una llicència de conducció de 
ciclomotors, i s’estableix que aquestes segueixen sent vàlides en les mateixes condicions 
que van ser expedides.

No obstant això, tal com s’ha posat de manifest a través de les intervencions de 
diferents grups parlamentaris i del Govern de la Generalitat de Catalunya, s’ha apreciat 
que aquest termini no és suficient perquè es puguin portar a terme les adaptacions 
necessàries en els sectors econòmics afectats.

Per això, és oportú ampliar el termini d’entrada en vigor de la modificació de l’arti- 
cle 12.1.a) del Reglament general de conductors, únicament i exclusivament pel que fa a 
l’elevació a quinze anys de l’edat necessària per obtenir la llicència de conducció, mantenint 
el requisit que exigeix l’article 12.2 del Reglament esmentat, de manera que fins que el 
titular no tingui divuit anys complerts no està autoritzat per portar passatgers en els vehicles 
esmentats.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 d’agost 
de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 64/2008, de 25 de gener, pel qual es modifica el 
Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig.

La disposició final única del Reial decret 64/2008, de 25 de gener, pel qual es modifica 
el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997, de 30 de maig, 
queda redactada de la manera següent:

«Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia 1 de setembre de 2008, excepte 
la modificació de l’article 17.3, que ho fa l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat». La modificació de l’article 12.1.a) entra en vigor el dia 1 de 
setembre de 2010.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa aquest Reial decret.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 29 d’agost de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 210 • Dissabte 30 d’agost de 2008 • Secc. I. Pàg. 2

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

14
42

2

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


