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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
5055 Correcció d’errades de l’Ordre ICT/397/2020, de 30 d’abril, 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 CEE, 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.

Havent observat errades en la inserció de l’Ordre ICT/397/2020, de 30 d’abril, 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 CEE, 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, publicada en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 129, de data 9 de maig de 2020, i en el seu suplement en català, pàgines 
1 a 69, se’n transcriuen a continuació les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:
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La taula que apareix a la pàgina 7, corresponent a l’annex I, s’ha de substituir per la 
següent:

1 2 3 4 5

Matèria objecte de
reglamentació (H) (D)

Disposicions europees
Art. 3.

Nous
tipus

Art. 4.1

Nova
matrícula
Art. 4.2

Reglamentació
a què es refereix

Art. 4.3 (F) (M)
Observacions

R(UE) 523/2012 (9) (A) (A) (4) Reglament de seguretat general dels vehicles. Recull els actes 
reglamentaris obligatoris per a l’homologació de tipus CE.
(5) Substitueix els annexos V, X, XV i XVI de la Directiva 2007/46/CE.
(6) Només obligatòria per a l’homologació individual.
(7) Desplega la llista de reglaments CEPE/ONU que s’apliquen amb caràcter 
obligatori.
(8) Substitueix l’annex II i modifica els annexos IV, IX i XI de la Directiva 
2007/46/CE.
(8 bis) Excepte per a extensions d’homologació de tipus europea i sèries curtes 
nacionals concedides amb anterioritat al 29-10-12.
(9) Incorpora reglaments CEPE/ONU de caràcter obligatori.
(10) Modifica els annexos IV i XII de la Directiva 2007/46/CE.
(11) Modifica l’annex IX de la Directiva 2007/46/CE.
(12) Modifica els annexos I i IX de la Directiva 2007/46/CE.
(13) Substitueix l’annex VIII i modifica els annexos I i IX de la Directiva 2007/46/
CE.
(14) Modifica els annexos I, III, IV, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE.
(15) Modifica els annexos I, III, IV i IX de la Directiva 2007/46/CE.
(16) Modifica els annexos II, IV, XI i XII i anul·la l’annex XVIII de la Directiva 
2007/46/CE.
(16 bis) Obligatori per a vehicles homologats de tipus amb anterioritat a l’1-11-14, 
amb excepció dels requisits addicionals relatius a ambulància i al sistema 
d’ancoratge de cadires de rodes i de retenció d’ocupants de vehicles accessibles 
en cadira de rodes, els quals han de complir el que especifiquen la Directiva 
2007/46/CE i el Reglament (UE) 678/2011.
(17) Modifica els annexos IV, VI i XI de la Directiva 2007/46/CE. Les dates 
d’aplicació obligatòria segons fases i tipus de vehicles a l’annex III del mateix 
Reglament.
(18) Modifica els annexos I, III, VI, IX, XI i XVII de la Directiva 2007/46/CE.
(19) Modifica els annexos I i IX de la Directiva 2007/46/CE.
(20) Modifica els annexos I, IV, VII, XI, XV i XVI de la Directiva 2007/46/CE. 
Actualitza reglaments CEPE/ONU de caràcter obligatori.
(21) Modifica els annexos I, III, IV i XI de la Directiva 2007/46/CE.
(22) És aplicable a l’homologació de tipus nacional de sèries curtes i homologació 
individual.
(23) Modificació de l’annex IV del Reglament (CE) 661/2009 i noves dates 
d’obligatorietat per a determinats actes reglamentaris.
(24) Corregeix els annexos I, VIII, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE.
(25) Modifica els annexos I, III, IV, IX i XV de la Directiva 2007/46/CE.
(26) Modifica els annexos I, III, VIII, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE.
(27) Modifica els annexos I, III, VIII, IX i XI de la Directiva 2007/46/CE.
(28) Modifica l’annex IV del R (CE) 661/2009 i els annexos I, III i IV de la 
Directiva 2007/46/CE.

R(UE) 1229/2012 (10) (A) (A)
R(UE) 1230/2012 (11) (A) (A)
R(UE) 143/2013 (12) (A) (A)
R(UE) 195/2013 (13) (A) (A)
R(UE) 136/2014 (14) (A) (A)
R(UE) 133/2014 (15) (A) (A)
R(UE) 214/2014 (16) (A) (A) (16 bis)
R(UE) 540/2014 (17) (A) (A1-07-22) 

(A*)
R(UE) 1171/2014 (18) (A) (A)
R(UE) 2015/45 (19) (A) (A)
R(UE) 2015/166 (20) (A) (A)
R(UE) 2015/758 (21) (A) (A*)
R(UE) 2016/1004 (23) (A) (A)
R(UE) 2017/1151 (24) (A) (A)
R(UE) 2017/1347 (25) (A) (A)
R(UE) 2017/2400 (26) (A) (A)
R(UE) 2018/1832 (27) (A) (A)
R(UE) 2019/543 (28) (A) (A)
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A la pàgina 8, la taula corresponent a l’annex I s’ha de substituir per la següent:

1 2 3 4 5

Matèria objecte de
reglamentació (H) (D)

Disposicions europees
Art. 3.

Nous
tipus

Art. 4.1

Nova
matrícula
Art. 4.2

Reglamentació
a què es refereix

Art. 4.3 (F) (M)
Observacions

0B Homologació de tipus UE de vehicles de motor
R(UE) 2018/858 (1) (A* 05-07-20) (A* 05-07-20) Reial decret 

750/2010, de 4 de 
juny (2)

(1) No invalida cap homologació de tipus de vehicle, sistemes, 
components o unitats tècniques independents concedides amb 
anterioritat al 31/8/20. Obligació d’admetre a partir del 5-7-20.
(2) És aplicable a homologació de tipus nacional de sèries curtes i 
h. individual.

(A 1-9-20)

0C Homologació de tipus internacional
(A*) – Reglament núm. 0 

CEPE (1)
(1) Disposicions uniformes relatives a l’homologació de tipus 
internacional de vehicle sencer (IWVTA). Optatiu.

1 Nivell sonor admissible
Directiva 70/157 (–) (–) Reglament CEPE/

ONU 51 (L)
Reglament CEPE/
ONU 138 (L)

(1) Deroga la Directiva 70/157/CEE a partir de l’1-7-27. Les dates 
d’aplicació obligatòria, segons fases i tipus de vehicles per a nous 
tipus i noves matriculacions, s’estableixen a l’annex III del mateix 
Reglament.
(2) Introdueix/modifica requisits del sistema d’avís acústic de 
vehicles (SAAV) per a vehicles elèctrics, híbrids i elèctrics purs, en 
correspondència amb el Reglament CEPE/ONU 138.

Directiva 73/350 (–) (–)
Directiva 77/212 (–) (–)
Directiva 81/334 (–) (–)
Directiva 84/372 (–) (–)
Directiva 84/424 (–) (–)
Directiva 89/491 (–) (–)
Directiva 92/97 (–) (–)
Directiva 96/20 (–) (–)
Directiva 1999/101 (–) (A)
Directiva 2007/34 (–) (A*)
R(UE) 540/2014 (1) (A) (A01-07-22) 

(A*)
R(UE) 2017/1576 (2) (A) (A01-07-21) 

(A*)
R(UE) 2019/839 (2) (A) (A01-07-21) 

(A*)
2 Emissions de vehicles

Directiva 70/220 (–) (–) Reglament CEPE/
ONU 83 (L)Directiva 74/290 (–) (–)

Directiva 77/102 (–) (–)
Directiva 78/665 (–) (–)
Directiva 83/351 (–) (–)
Directiva 88/76 (–) (–)
Directiva 88/436 (–) (–)
Directiva 89/458 (–) (–)
Directiva 89/491 (–) (–)
Directiva 91/441 (–) (–)
Directiva 93/59 (–) (–)
Directiva 94/12 (–) (–)
Directiva 96/44 (–) (–)
Directiva 96/69 (–) (–)
Directiva 98/77 (–) (–)
Directiva 98/69 (–) (–)
Directiva 1999/102 (–) (–)
Directiva 2001/1 (–) (–)
Directiva 2001/100 (–) (–)
Directiva 2002/80 (–) (–)
Directiva 2003/76 (–) (–)
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A la pàgina 9, la taula corresponent a l’annex I s’ha de substituir per la següent:

1 2 3 4 5

Matèria objecte de
reglamentació (H) (D)

Disposicions europees
Art. 3.

Nous
tipus

Art. 4.1

Nova
matrícula
Art. 4.2

Reglamentació
a què es refereix

Art. 4.3 (F) (M)
Observacions

2A Emissions (Euro 5 i Euro 6) dels vehicles lleugers / Accés a la informació
R(CE) 715/2007 (A) (A) Reglament CEPE/

ONU 101 (11) (L)
Reglament CEPE/
ONU 85 (12) (L)

El Reglament (CE) 715/2007 va derogar les directives anteriors a 
partir del 2-1-13 i va derogar la Directiva 80/1269/CEE a partir del 
31-12-13; modifica la Directiva 2007/46/CE. Es complementa amb 
el corresponent reglament de la Comissió si s’escau.
(1) Estableix els annexos tècnics del Reglament (CE) 715/2007 i 
les dates d’aplicació en funció dels límits per a cada categoria.
(2) Només introdueix l’assaig de potència per a vehicles lleugers 
Reglament (CE) 715/2007.
(3) Modifica el Reglament (CE) 715/2007 i el Reglament (CE) 
692/2008.
(4) Modifica requisits tècnics i complementa les dates d’aplicació 
que estableix el Reglament (CE) 692/2008.
(5) Inclou vehicles propulsats per H2 i H2+Gas natural i modifica 
annexos del Reglament (CE) 692/2008.
(6) Categoria N1. Modifica els annexos I i IX de la Directiva 
2007/46/CE.
(7) Ecoinnovacions. Modifica els annexos I, VIII i IX de la 
Directiva 2007/46/CE.
(8) Substitueix l’annex I del Reglament (CE) 595/2009.
(9) Modifica el Reglament (CE) 692/2008. annex XX obligatori a 
partir del 31-08-18.
(10) Modifica el Reglament (CE) 692/2008 pel que fa a 
tecnologies innovadores per reduir les emissions de CO2 de 
vehicles comercials lleugers.
(11) Acceptable per a la mesura de consum de combustible.
(12) Acceptable per a la mesura de potència de motor.
(13) Modifica el Reglament (CE) 692/2008. Estableix condicions 
d’assaig RDE.
(14) Modifica el Reglament (CE) 692/2008.
(15) Complementa el Reglament (CE) núm. 715/2007, modifica la 
Directiva 2007/46/CE i els reglaments (CE) 692/2008 i (UE) 
1230/2012. V
(16) Correlació NEDC/WLTP vehicles comercials.
(17) Correlació NEDC/WLTP vehicles de turisme.
(18) Modifica el Reglament (UE) 2017/1151.
(19) Modifica el Reglament (CE) 692/2008. Nou assaig 
d’evaporació (tipus 4).
(20) Modifica el Reglament (UE) 2017/1153.
(21) Corregeix la Directiva 2007/46/CE, els reglaments (UE) 
582/2011 i 2017/1151.
(22) Modifica el Reglament d’execució (UE) 2017/1153 de la 
Comissió.
(23) Modifica el Reglament d’execució (UE) 2017/1152 de la 
Comissió.
(24) Modifica la Directiva 2007/46/CE, el Reglament (CE) 
692/2008 i el Reglament (UE) 2017/1151. Conformitat en servei i 
monitoratge del consum de combustible.

R(CE) 692/2008 (1) (A) (A)
R(CE) 595/2009 (2) (A) (A)
R(UE) 566/2011(3) (A) (A)
R(UE) 459/2012 (4) (A) (A)
R(UE) 630/2012 (5) (A) (A)
R(UE) 143/2013 (6) (A) (A)
R(UE) 195/2013 (7) (A) (A)
R(UE) 133/2014 (8) (A) (A)
R(UE) 136/2014 (9) (A) (A)
R(UE) 2015/45 (10) (A) (A)
R(UE) 2016/427 (13) (A) (A)
R(UE) 2016/646 (14) (A) (A)
R(UE) 2017/1151 (15) (A) (A)
R(UE) 2017/1152 (16) (A) (A)
R(UE) 2017/1153 (17) (A) (A)
R(UE) 2017/1154 (18) (A) (A)
R(UE) 2017/1221 (19) (A*)

(A1-09-
19)

(A*)
(A1-09-19)

R(UE) 2017/1231 (20) (A) (A)
R(UE) 2017/1347 (21) (A) (A)
R(UE) 2018/1002 (22) (A) (A)
R(UE) 2018/1003 (23) (A) (A)
R(UE) 2018/1832 (24) (A) (A)
R(UE) 2018/2042 (23) (A) (A)
R(UE) 2018/2043 (22) (A) (A)

3 Dipòsits de carburant / Dispositius de protecció del darrere
Directiva 70/221 (–) (–) Reglament CEPE/

ONU 34 (R)
Reglament CEPE/
ONU 58 (R)

(1) No afecta els dipòsits de combustible.
Directiva 79/490 (–) (–)
Directiva 81/333 (1) (–) (–)
Directiva 97/19 annex I (–) (–)
Directiva 2000/8 (–) (–)
Directiva 2006/20 (–) (–)
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