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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
3747 Reial decret 165/2010, de 19 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 

d’homologació de productes d’utilització específica en l’àmbit de la defensa.

Mitjançant el Reial decret 324/1995, de 3 de març, es va aprovar el Reglament 
d’homologació de la defensa.

Posteriorment, la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, va establir una sèrie de 
principis d’aplicació general per a la normativa reguladora de l’accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici dins de la Unió Europea. La transposició de la Directiva ha implicat 
l’elaboració de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, que va entrar en vigor el 27 de desembre de 2009, que incorpora 
parcialment al dret espanyol la Directiva esmentada.

L’adaptació de les normes jurídiques ja vigents ha exigit un procés de revisió, per 
determinar les normes que calia modificar i adaptar a la Directiva. Amb aquest objectiu, 
s’ha elaborat la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la 
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En relació amb l’adaptació de la normativa reglamentària, el 12 de juny de 2009, el 
Consell de Ministres va adoptar un Acord que contenia les directrius i el calendari de 
tramitació d’aquestes modificacions.

L’experiència acumulada en el camp de l’homologació ha demostrat la necessitat de 
dotar-se d’un nou instrument juridicoadministratiu que reguli les actuacions en aquest 
camp, per assolir més eficàcia i un millor aprofitament dels recursos disponibles.

Per això, a més d’introduir les modificacions necessàries exigides per l’esmentada 
Directiva 2006/123/CE en el Reglament d’homologació de la defensa que modernitzi el 
que existeix actualment, sembla procedent fer-ne una actualització que afecta els articles 
11, 12 i 15, i presentar en un sol cos normatiu les disposicions que regulen la seva aplicació; 
es considera que tot això ha d’estar recollit en el Reglament d’homologació de productes 
d’utilització específica en l’àmbit de la defensa que ara s’aprova, a l’efecte d’obtenir més 
claredat i seguretat jurídica.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, amb la conformitat del ministre 
de l’Interior en el que afecta la Guàrdia Civil, amb l’aprovació prèvia de la ministra de la 
Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 19 de febrer de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament d’homologació de productes d’utilització específica 
en l’àmbit de la defensa.

S’aprova el Reglament d’homologació de productes d’utilització específica en l’àmbit 
de la defensa que s’insereix a continuació.

Disposició transitòria única. Àmbit d’aplicació temporal.

Els processos d’homologació de productes i acreditació de laboratoris d’assaig iniciats 
a l’empara del Reglament d’homologació de la defensa que deroga el present Reial decret 
es continuen tramitant fins a la conclusió d’acord amb aquest.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 324/1995, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
d’homologació de la defensa.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior en el 
que s’oposin a aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.4a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre defensa i Forces 
Armades.

Disposició final segona. Autorització de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per a l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 19 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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REGLAMENT D’HOMOLOGACIÓ DE PRODUCTES D’UTILITZACIÓ ESPECÍFICA EN 
L’ÀMBIT DE LA DEFENSA

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Homologació.

1. Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per homologació la certificació per part del 
Ministeri de Defensa que un determinat sistema d’armes, equip, producte o procés tècnic 
compleix les normes o especificacions que es determinin com a aplicables.

2. L’homologació implica un conjunt d’activitats que inclouen proves, assajos, controls, 
càlculs, anàlisis i avaluacions tècniques, per demostrar el compliment de les normes o 
especificacions, i el procés culmina amb l’expedició d’un certificat d’homologació; s’entén 
com a tal el document emès pel director general d’Armament i Material del Ministeri de 
Defensa, en què es garanteix que un determinat sistema d’armes, equip, producte o procés 
tècnic compleix els requisits prèviament establerts.

3. Per mitjà de l’homologació es dóna fe del compliment per un producte dels requisits 
establerts en normes o especificacions, se l’eximeix de noves proves per comprovar-los i, 
si s’estableix així d’acord amb el que especifica l’article 4, se n’autoritza l’ús en l’àmbit del 
Ministeri de Defensa.

Article 2. Producte.

1. Als efectes d’aquest Reglament s’entén per producte el sistema d’armes, equip, 
producte pròpiament dit o procés tècnic, i inclou materials, articles, elements, components, 
conjunts i subconjunts. També s’utilitza per referir-se a famílies de productes.

2. El terme producte es pot aplicar a prototips amb el tractament adequat a la seva 
singularitat.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reglament és aplicable únicament als productes que siguin d’utilització 
específica en l’àmbit de la defensa d’acord amb el que especifica l’article 346 del Tractat 
de funcionament de la Unió Europea.

Article 4. Productes d’homologació obligatòria.

1. Han de ser homologats obligatòriament abans de la seva adquisició pels diversos 
organismes del Ministeri de Defensa els productes que es determinin mitjançant resolució 
del director general d’Armament i Material. Aquests productes s’han de seleccionar aplicant 
els criteris d’homologació acordats per la Comissió d’Homologació, d’acord amb el present 
Reglament.

2. Aquesta obligatorietat es justifica quan el producte es pugui englobar en alguns 
dels grups següents:

a) Productes la fallada dels quals podria fer perillar el compliment d’una missió, o el 
funcionament dels quals s’ha de considerar segur, tant des del punt de vista operatiu com 
respecte a la seguretat i supervivència de les persones i coses.

b) Productes que per necessitats operatives o requeriments logístics siguin proposats 
pels Exèrcits.

c) Productes per als quals es requereixi una qualitat i fiabilitat especials pels 
requeriments dels serveis que presten o per la importància intrínseca del sistema d’armes, 
equip, etc., al qual serveixen.

d) Productes en què certes proves de comprovació dels seus requisits tècnics siguin 
complexes, costoses o de llarga durada.
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e) Productes l’homologació obligatòria dels quals es derivi de l’aplicació d’acords 
establerts entre el Ministeri de Defensa i organismes internacionals.

3. Els fabricants poden sol·licitar l’homologació dels seus productes d’acord amb el 
que estipula aquest Reglament, encara que aquesta no hagi estat declarada obligatòria. 
Després de l’estudi de la sol·licitud i una vegada efectuades les oportunes consultes, la 
Comissió Tecnicoassessora d’Homologació pot proposar la inclusió d’aquests productes 
entre els d’homologació obligatòria.

Article 5. Normativa aplicable.

1. Amb caràcter general, les normes o especificacions utilitzades en els processos 
d’homologació poden pertànyer a col·leccions de normes o especificacions tècniques 
militars i civils, tant nacionals com estrangeres, de solvència reconeguda en el camp 
tecnològic al qual pertanyi el producte objecte d’homologació.

2. En el cas de productes d’homologació obligatòria, la resolució que estableix 
l’obligatorietat de la seva homologació ha d’incloure la relació de les normes o especificacions 
que, en cada cas, han de regir el procés, prèviament a la seva iniciació, llevat que raons 
de confidencialitat aconsellin una altra cosa.

3. En els casos no inclosos a l’apartat anterior, la relació de normes o especificacions 
que serveixin per desenvolupar el procés d’homologació han d’estar incloses en la resolució 
amb què culmini aquest.

CAPÍTOL II

Autoritats i òrgans competents

Article 6. Autoritats i òrgans.

Les autoritats i els òrgans que intervenen en les diverses activitats d’homologació en 
l’àmbit de la defensa són els següents:

a) El director general d’Armament i Material, que és l’autoritat nacional d’homologació 
en l’àmbit d’actuació del Ministeri de Defensa.

b) La Comissió d’Homologació de la Defensa, que, com a òrgan col·legiat i sota la 
presidència del director general d’Armament i Material, acorda la política d’homologació 
del Ministeri de Defensa.

c) La Comissió Tecnicoassessora d’Homologació, que és l’òrgan col·legiat de treball 
per a les activitats d’homologació i d’assessorament i suport de les actuacions de la 
Comissió d’Homologació i del director general d’Armament i Material.

d) La Unitat d’Homologació de la Direcció General d’Armament i Material, que 
exerceix les funcions de Secretaria Permanent de les comissions d’Homologació de la 
Defensa i Tecnicoassessora d’Homologació.

e) L’Estat Major de la Defensa, els Exèrcits, els òrgans centrals del Ministeri de 
Defensa, la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil (àmbit del cos de la Guàrdia 
Civil), l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) i el Canal d’Experiències 
Hidrodinàmiques d’El Pardo (CEHIPAR), que actuen en l’homologació en l’àmbit de la 
defensa d’acord amb l’article 10.

Article 7. Director general d’Armament i Material.

El director general d’Armament i Material té les atribucions següents:

a) Presidir la Comissió d’Homologació de la Defensa.
b) Aprovar els expedients d’homologació mitjançant la signatura de la resolució i del 

certificat d’homologació corresponent, com també les seves pròrrogues.
c) Determinar els productes d’homologació obligatòria mitjançant la signatura de la 

resolució corresponent.
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d) Deixar sense efecte els certificats d’homologació quan es determini així.
e) Resoldre les sol·licituds d’extensions dels certificats d’homologació que es 

requereixin.
f) Aprovar els expedients de designació de centres mitjançant la signatura de la 

resolució corresponent.
g) Actuar com a punt focal, dins el Ministeri de Defensa, de les autoritats nacionals 

d’homologació d’altres països integrats a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord 
(OTAN), per a l’acceptació de productes homologats en aquests països, per l’aplicació dels 
Acords de normalització OTAN (STANAG), que hagin estat ratificats i implantats a 
Espanya.

Article 8. Comissió d’Homologació de la Defensa.

1. La Comissió d’Homologació de la Defensa, adscrita a la Direcció General 
d’Armament i Material, té les atribucions següents:

a) Establir, modificar o suprimir criteris d’homologació obligatòria de productes.
b) Elaborar els plans o programes sobre homologació que es considerin necessaris, 

i establir les necessitats, prioritats i àrees d’interès.
c) Fixar i unificar criteris per a la resolució d’expedients relatius a l’homologació de 

productes.
d) Emetre informe previ dels projectes de reglaments, normes i especificacions 

relatius a l’homologació de productes.
e) Emetre els informes que en matèria d’homologació siguin sol·licitats pels òrgans 

superiors del Ministeri de Defensa o per la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia 
Civil (àmbit del cos de la Guàrdia Civil).

2. La Comissió d’Homologació de Defensa té la composició següent:

a) President: director general d’Armament i Material.
b) Vicepresident: subdirector general d’Inspecció i Serveis Tècnics de la Direcció 

General d’ Armament i Material.
c) Vocals:

1r Subdirectors generals de la Direcció General d’Armament i Material.
2n Director de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA).
3r Director del Canal d’Experiències Hidrodinàmiques d’El Pardo (CEHIPAR).
4t Generals i almiralls en cap de la Divisió de Logística de l’Estat Major Conjunt de la 

Defensa i de les divisions de Logística dels Estats Majors dels Exèrcits.
5è Subdirector general de Suport de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia 

Civil.

d) Secretari: cap de la Unitat d’Homologació de la Direcció General d’Armament i 
Material.

3. Els membres de la Comissió d’Homologació han de rebre a través de la Secretaria 
Permanent informació sobre les actuacions de la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació 
per declarar productes a homologar, i s’entén que, llevat d’objecció expressa, són de 
conformitat.

4. La Comissió es pot reunir en sessions ordinàries i extraordinàries. Les reunions 
ordinàries són dues l’any i es convoquen cada sis mesos. La Comissió d’Homologació de 
la Defensa es pot reunir en sessions extraordinàries sempre que les circumstàncies ho 
requereixin i tantes vegades com calgui.

5. Les actuacions de la Comissió s’han d’ajustar al que preveu el títol II, capítol II, de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.
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Article 9. Comissió Tecnicoassessora d’Homologació.

1. La Comissió Tecnicoassessora d’Homologació, adscrita a la Direcció General 
d’Armament i Material, té les funcions que s’exposen a continuació:

a) Vetllar per l’aplicació dels criteris establerts per a l’homologació de productes i pel 
compliment dels programes prèviament planificats.

b) Decidir sobre la normativa a aplicar i requisits a complir en cada procés 
d’homologació.

c) Elaborar els informes i realitzar els treballs que li siguin encomanats per la 
Comissió d’Homologació de la Defensa o el director general d’Armament i Material.

d) Seleccionar, d’acord amb els criteris d’homologació establerts, els productes 
l’homologació dels quals sigui obligatòria abans d’adquirir-los i proposar-ne l’aprovació al 
director general d’Armament i Material.

e) Informar els membres de la Comissió d’Homologació a través de la Secretaria 
Permanent sobre les actuacions per a la determinació de productes a homologar.

f) Dirigir els processos d’homologació a través de la informació que presenti sobre el 
seu seguiment i la seva coordinació la Unitat d’Homologació.

g) Fer el seguiment i la vigilància de les actuacions dels centres i laboratoris en els 
processos d’homologació.

h) Resoldre les discrepàncies i conflictes que puguin sorgir durant els processos 
d’homologació.

i) Proposar les resolucions i certificacions d’homologació al director general 
d’Armament i Material.

j) Proposar la designació de centres d’activitat tècnica per als processos 
d’homologació.

2. La Comissió Tecnicoassessora d’Homologació està composta per:

a) President: el subdirector general d’Inspecció i Serveis Tècnics.
b) Vicepresident: el cap de l’Àrea de Regulació Industrial de la Subdirecció General 

d’Inspecció i Serveis Tècnics.
c) Vocals: un representant, com a mínim, de cadascuna de les subdireccions 

generals de la Direcció General d’Armament i Material, dels òrgans logístics dels 
Exèrcits, de l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial, del Canal d’Experiències 
Hidrodinàmiques d’El Pardo, de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil 
(àmbit del cos de la Guàrdia Civil), del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i de 
l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

d) Vocal secretari: el cap de la Unitat d’Homologació de la Direcció General 
d’ Armament i Material.

3. El director general d’Armament i Material, a proposta del president de la Comissió 
Tecnicoassessora d’Homologació, pot convocar experts que intervinguin a la Comissió 
amb veu però sense vot.

4. Les actuacions de la Comissió s’han d’ajustar al que preveu el capítol II del títol 
II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

5. Per exercir millor les seves funcions, la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació, 
amb el suport de la Unitat d’Homologació pot decidir la creació de grups de treball per 
branques o agrupacions de branques de productes, amb la participació, quan sigui 
necessària, dels centres i laboratoris oficials per a la defensa i amb la col·laboració, si 
s’escau, de les persones que, per la seva experiència i coneixements, es consideri 
oportú.
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Article 10. Organismes promotors d’homologació.

1. L’Estat Major de la Defensa, els Exèrcits, els òrgans centrals del Ministeri de 
Defensa, la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil (àmbit del cos de la Guàrdia 
Civil), l’INTA i el CEHIPAR tenen, en l’àmbit d’aquest Reglament, les competències 
següents:

a) Proposar l’establiment, modificació o supressió de criteris d’homologació 
obligatòria.

b) Proposar els productes l’homologació dels quals hagi de ser obligatòria, d’acord 
amb els criteris d’homologació establerts.

2. Les propostes indicades a l’apartat anterior s’han d’adreçar al director general 
d’Armament i Material per les vies reglamentàries.

3. Quan es tracti de l’establiment, modificació o supressió de criteris d’homologació 
obligatòria de productes, les propostes han d’anar acompanyades de la justificació raonada 
del seu interès.

4. Les propostes de declaració de productes d’homologació obligatòria han de 
justificar la necessitat de l’homologació per l’aplicació dels criteris establerts.

Així mateix han de contenir les consideracions adequades respecte a la incidència que 
l’homologació pugui provocar sobre els costos, termini de lliurament, fiabilitat i qualitat del 
producte.

A més, juntament amb els escrits, els organismes originadors han d’indicar les normes 
o especificacions en què s’ha de basar el procés d’homologació o, si manquen, informació 
suficient de les característiques del producte per a l’elaboració de la corresponent norma 
o especificació.

Finalment, les propostes poden contenir qualsevol altra informació que es consideri 
adequada.

5. Les actuacions assenyalades a l’apartat 1 d’aquest article també les poden efectuar 
els altres òrgans i autoritats especificats a l’article 6.

CAPÍTOL III

Centres i laboratoris

Article 11. Designació de centres i acreditació de laboratoris.

1. El reconeixement de la capacitat de centres per realitzar les activitats tècniques 
requerides per a l’homologació de productes, així com de la seva imparcialitat en els judicis 
sobre els resultats obtinguts, s’ha de fer mitjançant la designació de centres d’activitat 
tècnica.

2. La designació de centres l’efectua el director general d’Armament i Material, a 
proposta de la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació, i es publica en els butlletins 
oficials de l’Estat i de Defensa.

3. Poden ser designats centres d’activitat tècnica als efectes d’homologació els que 
depenguin de les administracions públiques i reuneixin, a criteri de la Comissió 
Tecnicoassessora d’Homologació, les condicions adequades de capacitat i competència.

4. Així mateix, també poden ser designats els centres públics que tinguin reconeguda 
la seva competència mitjançant una disposició reglamentària.

5. Els centres que no depenguin del Ministeri de Defensa poden ser designats com a 
conseqüència de la seva sol·licitud a aquest Departament o a iniciativa d’aquest, prèvia 
autorització de l’autoritat de qui depenguin.

6. Els assajos necessaris per verificar el compliment de les normes o especificacions 
de referència en el procés d’homologació s’han de portar a terme en laboratoris d’assaig 
acreditats per l’Entitat Nacional d’Acreditació de conformitat amb el que disposa la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025 «Requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig 
i calibratge» o la que la substitueixi.
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Article 12. Convenis de col·laboració i cooperació.

1. Per al millor desenvolupament de les competències de la Direcció General 
d’Armament i Material en el camp de l’homologació, es poden establir convenis de 
cooperació i col·laboració amb entitats públiques o privades. Aquests convenis han de 
tenir per objecte l’exercici d’actuacions parcials en el camp de l’homologació que 
complementin les actuacions de la Direcció General d’Armament i Material o realitzin les 
que aquesta no pugui verificar directament.

2. El conveni ha de recollir, quan escaigui, les inversions necessàries per al seu 
desenvolupament, així com la utilització o cessió de mitjans materials i instal·lacions de 
l’Administració per acomplir els fins del conveni, sense que aquesta cessió o utilització 
n’afecti la titularitat.

3. Així mateix el conveni ha de recollir, entre altres aspectes, el programa de treball a 
realitzar, com també els mitjans humans i materials que s’utilitzaran per fer-ho.

4. Finalment, en virtut del conveni, la Direcció General d’Armament i Material pot 
formar part de l’òrgan rector del laboratori objecte del conveni.

CAPÍTOL IV

Homologació de producte

Article 13. Aspectes generals.

1. El procés d’homologació d’un producte es regeix pel procediment descrit en aquest 
capítol.

2. En qualsevol cas, el reconeixement oficial concedit a l’empara d’aquest Reglament 
no eximeix el fabricant o importador de les responsabilitats en què incorri, si la resta de la 
seva producció no és conforme a la del producte homologat, així com aquelles altres de tot 
ordre derivades de la utilització del producte.

3. La documentació que serveixi de base per a l’homologació, degudament segellada 
i, si s’escau, protegida, ha d’estar en tot moment a disposició dels organismes oficials 
competents, i ha de quedar dipositada a les dependències d’aquests o bé a les del 
sol·licitant, a criteri de la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació, sempre amb les 
degudes garanties de seguretat i confidencialitat, garanties que han d’incloure el control de 
configuració.

4. El model o models utilitzats en l’homologació també s’han de dipositar, quan 
s’estableixi, degudament identificats i salvaguardats, a les dependències del fabricant.

5. No obstant això, en funció dels requisits específics de cada homologació, es poden 
seguir altres procediments.

6. Per a construccions úniques, prototips o productes de característiques funcionals 
o d’aplicació especials, la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació ha de fixar criteris 
en funció de les peculiaritats de cada cas.

7. Les sol·licituds d’homologació, modificació i renovació establertes en els articles 
14, 17 i 20, respectivament, es poden efectuar per mitjans electrònics, conforme a la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Article 14. Sol·licitud.

1. La sol·licitud d’homologació l’ha d’adreçar al director general d’Armament i Material 
el fabricant nacional o el representant o importador, si s’escau. S’hi ha de fer constar:

a) Denominació i descripció general del producte, identificant la procedència dels 
seus components bàsics i el detall de la tecnologia específica emprada, amb indicació de 
si és espanyola, estrangera o mixta, cas en què s’han de fer constar els percentatges 
corresponents.

b) La identitat i nacionalitat del peticionari incloent almenys les dades següents:

1r Nom complet (raó social).
2n Nom abreujat o sigles (si n’hi ha).
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3r Número d’identificació fiscal (NIF).
4t Certificat d’inscripció del fabricant en els registres d’empreses de la Direcció 

General d’Armament i Material.
5è Localització de la seu social i de la planta de fabricació.
6è Localització d’altres establiments (factories, delegacions, sucursals, etc.).
7è Relació dels subcontractistes que intervenen en la fabricació del producte a 

homologar en què s’indiqui la localització de les seves factories.
8è Proposta del laboratori d’assaig acreditat per efectuar els assajos previstos en les 

normes o especificacions de referència, per a l’homologació que sol·licita.

2. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud, per triplicat, la documentació següent:

a) Per a productes de fabricació nacional:

1r Normes o especificacions que han servit de base per al disseny, la fabricació i 
l’assaig del producte, o el compliment de les quals es pretén.

2n Descripció dels assajos realitzats i certificats o informes dels centres i laboratoris 
en què s’hagin efectuat.

3r Avaluació del sistema d’assegurament de la qualitat, d’acord amb la corresponent 
Publicació Espanyola de Qualitat del Ministeri de Defensa (PECAL), certificada per la 
Direcció General d’Armament i Material.

4t Documentació de projecte i fabricació, que ha d’incloure memòria tècnica del 
projecte, plànols i procés de fabricació del producte a homologar.

5è Pla de qualitat i manuals de manteniment i utilització.
6è Relació de models disponibles i la seva ubicació.

b) Per a productes d’importació s’exigeix la mateixa documentació que a l’apartat a), 
amb l’excepció de la documentació corresponent al paràgraf 3r del mateix apartat, que 
s’ha de substituir per la següent: avaluació del sistema d’assegurament de la qualitat, 
segons la corresponent «Allied Quality Assurance Publication» (AQAP), certificada per 
l’organisme oficial de qualitat de la nació de què es tracti o acreditació del compliment de 
les PECAL en el cas de països no membres de l’OTAN.

3. En cas que un producte d’importació estigui homologat al seu país d’origen, 
l’homologació pot ser convalidada després d’estudiar la documentació que la sustenta. A 
aquests efectes es pot tenir en compte l’existència d’acords de reciprocitat.

Article 15. Avaluació.

1. La Comissió Tecnicoassessora d’Homologació, una vegada examinada la sol·licitud 
per la Unitat d’Homologació, ha d’avaluar el contingut dels documents aportats, comprovant 
que es compleixen els requisits de disseny, fabricació, funcionament i proves, així com de 
qualitat que siguin exigits per les normes o especificacions aplicables. Després d’aquestes 
anàlisis admet, si és procedent, la sol·licitud.

2. Contra la inadmissió de la sol·licitud es pot interposar recurs d’alçada davant el 
director general d’Armament i Material, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

3. Les deficiències documentals que es trobin a la sol·licitud s’han de comunicar al 
sol·licitant perquè les esmeni, d’acord amb el que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre.

4. Una vegada acceptada la sol·licitud la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació 
ha d’adoptar una de les decisions següents:

a) Proposar sense cap altre tràmit l’homologació del producte en cas que la 
documentació aportada ho permeti.

b) Realitzar les activitats tècniques que siguin procedents (proves, assajos, etc.), per a la 
qual cosa ha de designar el centre o laboratori competent per a la seva realització, la qual ha 
de finalitzar amb un informe tècnic preceptiu que és determinant per a la resolució del 
procediment, als efectes que preveu l’article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
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manera que si no s’emet en el termini escaient el dit informe, queda interromput el termini per 
dictar resolució.

5. Quan calguin activitats tècniques, el sol·licitant, una vegada se l’hi hagi notificat, ha 
de presentar al centre o laboratori designat una proposta de programa d’homologació que 
cobreixi, almenys, els aspectes següents:

a) Assignació de responsabilitats dins de l’empresa.
b) Pla d’activitats o assajos.
c) Terminis.

El centre o laboratori ha d’elaborar a partir d’aquesta proposta el programa d’homologació 
definitiu i l’ha de remetre a la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació per a la seva 
aprovació.

6. La Comissió Tecnicoassessora d’Homologació ha d’exercir les seves funcions 
durant les actuacions provinents de l’execució del programa d’homologació, des del 
començament fins a la seva finalització, i pot designar representants per assistir a la 
realització dels assajos que consideri convenients.

7. El centre o laboratori finalitza les seves actuacions amb la remissió a la Comissió 
Tecnicoassessora d’Homologació d’un informe preceptiu, tal com s’indica a l’apartat 4, 
paràgraf b) d’aquest article, que ha d’incloure si s’escau una atestació de conformitat, en 
què s’especifiqui el resultat dels treballs duts a terme i la seva avaluació.

8. La Comissió Tecnicoassessora d’Homologació pot constituir un grup de treball que 
dirigeixi i coordini la realització de les actuacions descrites en els apartats anteriors quan 
no sigui possible designar un centre o laboratori amb capacitat i competència suficient per 
a això.

Article 16. Resolució.

1. El director general d’Armament i Material resol la sol·licitud, amb la proposta prèvia 
de la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació. En aquest sentit, la Comissió 
Tecnicoassessora d’Homologació ha de tenir en compte, a més del resultat de les 
actuacions d’homologació, els antecedents del sol·licitant, si n’hi ha, en relació amb 
homologacions ja concedides.

2. La resolució ha de contenir les dades d’identificació del producte, de les normes o 
especificacions que han servit de base en el procés d’homologació, així com el període de 
vigència d’aquesta.

3. La resolució s’ha de notificar a l’empresa sol·licitant i s’ha de publicar en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» i en el «Butlletí Oficial del Ministeri de Defensa» i s’ha d’atorgar un 
número a l’homologació concedida. Addicionalment s’ha d’emetre el corresponent certificat 
d’homologació, en què s’han d’incloure, com a mínim, les dades ressenyades 
anteriorment.

4. Per a un control i una utilització adequats dels productes homologats, la Comissió 
Tecnicoassessora d’Homologació ha d’editar llistes de productes homologats.

5. La resolució pot ser objecte de recurs d’alçada davant el secretari d’Estat de la 
Defensa, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

6. Quan s’observi un incompliment dolós per part del fabricant de les condicions que 
van permetre l’homologació, aquesta pot quedar sense efecte després d’incoar-se el 
corresponent expedient contradictori, sense perjudici de les altres responsabilitats 
l’exigència de les quals sigui procedent.

7. També pot quedar sense efecte quan s’observin defectes ocults de disseny o 
fabricació que puguin alterar les condicions d’homologació, o quan el fabricant dificulti 
les actuacions de comprovació dels representants dels organismes oficials. Amb aquesta 
finalitat, abans de prendre una decisió s’ha de tramitar l’expedient contradictori oportú.
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Article 17. Modificacions.

1. Quan el fabricant vulgui introduir qualsevol modificació en el producte homologat 
o en el seu procés productiu, mantenint la validesa del certificat d’homologació concedit, 
ho ha de sol·licitar al director general d’Armament i Material.

2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació detallada que reculli 
els canvis pretesos. La Comissió Tecnicoassessora d’Homologació ha de designar el 
grup de treball, centre o laboratori perquè emeti l’informe corresponent en què es 
dictamini sobre el grau en què les modificacions afecten el compliment dels requisits 
amb què es va obtenir l’homologació. L’informe té caràcter preceptiu i és determinant per 
resoldre el procediment, de manera que queda interromput el termini per dictar resolució 
d’acord amb el que preveu l’article 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. Si les modificacions són rellevants, es pot exigir, prèviament a l’emissió d’aquest 
informe preceptiu, la realització d’activitats tècniques complementàries per obtenir una 
extensió del certificat d’homologació.

4. El director general d’Armament i Material, prèvia proposta de la Comissió 
Tecnicoassessora d’Homologació, ha d’autoritzar, si és procedent, la modificació mantenint 
la validesa del certificat d’homologació.

5. Contra la denegació de la sol·licitud es pot interposar recurs d’alçada davant el 
secretari d’Estat de la Defensa, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Article 18. Seguiment de la producció.

1. El seguiment de la producció l’efectua la Direcció General d’Armament i Material a 
través de l’Àrea d’Inspeccions Industrials.

2. Quan després de la recepció dels productes l’usuari observi desviacions 
significatives de les seves característiques amb les resultants de l’homologació, ho ha de 
notificar a la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació.

Article 19. Vigència de l’homologació.

Amb caràcter general l’homologació es concedeix per períodes de dos anys, termini 
que pot variar a criteri de la Comissió Tecnicoassessora d’Homologació, de forma justificada, 
en funció de la complexitat i les peculiaritats del producte.

Article 20. Renovació de l’homologació.

1. L’homologació concedida es pot renovar per períodes iguals a l’inicial, tantes 
vegades com es consideri convenient.

2. La renovació l’ha de sol·licitar el fabricant i està condicionada al manteniment 
de les característiques del producte, de la vigència de les normes o especificacions 
utilitzades durant l’homologació i del procés productiu.

3. Contra la denegació de la renovació es pot interposar recurs d’alçada davant el 
secretari d’Estat de la Defensa, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

CAPÍTOL V

Terminis i actes presumptes

Article 21. Terminis.

1. El termini per dictar i notificar la resolució per a la designació de centres regulada 
en el capítol III és de sis mesos.

2. El termini per dictar i notificar la resolució expressa en el cas d’homologació de 
productes prevista en el capítol IV és de sis mesos.

3. El termini per dictar i notificar la resolució sobre les sol·licituds de modificacions 
previstes a l’article 17 és de sis mesos.
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4. El termini per dictar i notificar la resolució sobre la renovació d’homologacions és 
de sis mesos.

5. Els terminis per dictar i notificar la resolució dels diferents procediments que 
regula aquest Reglament es compten a partir de l’entrada de la sol·licitud en algun dels 
registres generals del Ministeri de Defensa, amb independència del mitjà utilitzat per 
cursar la sol·licitud d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Article 22. Actes presumptes.

Als efectes que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les sol·licituds 
previstes i regulades en aquest Reglament es poden entendre estimades si no recau 
resolució expressa en els terminis establerts en cada cas.
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