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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 16583 ORDE ITC/3079/2005, do 3 de outubro, pola 
que se actualizan os anexos I e II do Real 
decreto 2028/1986, do 6 xuño, sobre as normas 
para a aplicación de determinadas directivas 
da CE, relativas á homologación de tipo de 
vehículos automóbiles, remolques, semirre-
molques, motocicletas, ciclomotores e vehícu-
los agrícolas, así como de partes e pezas des-
tes vehículos. («BOE» 240, do 7-10-2005.)

A disposición derradeira primera do Real decreto 2028/
1986, do 6 de xuño, sobre as normas para a aplicación de 
determinadas directivas da CE relativas á homologación 
de tipos de vehículos automóbiles, remolques, semirre-
molques, motocicletas, ciclomotores e vehículos agríco-
las, así como de partes e pezas destes vehículos, faculta o 
Ministerio de Industria e Enerxía, hoxe Ministerio de 
Industria, Turismo e Comercio para modificar os seus 
anexos I e II, co fin de os adaptar á evolución producida 
pola publicación de novas directivas e regulamentos.

Os preceptos en vigor do Real decreto 2028/1986 conte-
ñen numerosas funcións cuxa regulamentación está pre-
visto que entre en vigor durante o primeiro semestre do ano 
2005 ou en datas posteriores, sen que consten algunhas das 
súas datas particulares de entrada en vigor para novos tipos 
ou novas matriculacións. Por isto resulta necesaria a conso-
lidación de determinadas datas e incluílas no anexo I.

Mediante as ordes do 4 de febreiro de 1988, 10 de abril 
e 24 de novembro de 1989, 16 de xullo de 1991, 24 de 
xaneiro, 24 de xullo e 29 de decembro de 1992, 10 de xuño 
e 15 de outubro de 1993, 22 de febreiro de 1994, 9 de marzo 
de 1995, 24 de abril de 1996, 25 de abril e 9 de decembro 
de 1997, 28 de xullo de 1998, 17 de febreiro e 14 de xuño de 
1999, 4 de febreiro, 14 de xullo, 27 de decembro de 2000, 23 
de xullo de 2001, 25 de xuño e 26 de decembro de 2002, 8 
de outubro de 2003, 10 de febreiro e 23 de setembro de 
2004, traspuxéronse as directivas e regulamentos apareci-
dos até a fin do primeiro semestre do ano 2004.

A publicación, desde a última data de modificación 
dos anexos, de sete novas directivas, unha decisión do 
Consello e seis regulamentos CEPE/ONU, de especial 
importancia sobre a seguranza vial e o ambiente, aconse-
lla ditar unha nova disposición que modifique novamente 
estes anexos.

Mediante a presente orde incorpóranse ao ordena-
mento xurídico español as seguintes normas:

Directiva 2004/104/CE da Comisión, do 14 de outubro 
de 2004, pola que se adapta ao progreso técnico a Direc-
tiva 72/245/CEE do Consello relativa á compatibilidade 
electromagnética dos vehículos.

Directiva 2005/11/CE da Comisión, do 16 de febreiro de 
2005, pola que se adapta ao progreso técnico a Directiva 
92/23/CE do Consello sobre os pneumáticos dos vehículos 
de motor e dos dos seus remolques así como a súa mon-
taxe.

Directiva 2005/13/CE da Comisión, do 21 de febreiro 
de 2005, pola que se modifica a Directiva 2000/25/CE, 
relativa ás emisións de gases contaminantes e de partícu-
las procedentes dos motores destinados a propulsar trac-
tores agrícolas ou forestais e pola que se modifica a Direc-
tiva 2003/37/CE relativa á homologación de tipo dos 
tractores agrícolas e forestais.

Directiva 2005/21/CE da Comisión, do 7 de marzo de 
2005, pola que se adapta ao progreso técnico a Directiva 
72/306/CEE, relativa ás emisións de contaminantes (fumes 
diésel) procedentes dos motores diésel destinados á pro-
pulsión de vehículos.

Directiva 2005/27/CE da Comisión, do 29 de marzo 
de 2005, pola que se adapta ao progreso técnico a Direc-
tiva 2003/97/CEE, relativa á homologación dos dispositi-
vos de visión indirecta e dos vehículos equipados con 
estes dispositivos.

Directiva 2005/30/CE da Comisión, do 22 de abril de 
2005, pola que se modifican, con obxecto de as adaptar 
ao progreso técnico, as directivas 97/24/CE e 2002/24/CE 
do Parlamento e do Consello, relativas á homologación 
dos vehículos de motor de dúas ou tres rodas.

Directiva 2005/49/CE da Comisión, do 25 de xullo de 
2005, pola que se adapta ao progreso técnico a Directiva 
72/245/CEE relativa á compatibilidade electromagnética 
dos vehículos e se modifica a Directiva 70/156/CEE rela-
tiva á homologación de tipo dos vehículos de motor e os 
seus remolques.

Decisión do Consello 2005/614/CE, do 18 de xullo de 
2005, relativa á adhesión da Unión Europea ao Regula-
mento da CEPE/ONU 94, sobre a homologación dos vehí-
culos no que respecta á protección dos seus ocupantes en 
caso de colisión frontal, e ao Regulamento da CEPE/ONU 
95 sobre a homologación dos vehículos no que respecta á 
protección dos seus ocupantes en caso de colisión lateral.

Regulamento CEPE/ONU 114R00 sobre prescricións uni-
formes relativas á homologación dos módulos de coxíns 
inflables («airbags») para recambios; á homologación dos 
volantes de dirección para recambios equipados con módu-
los de coxíns inflables dun tipo homologado e á homologa-
ción dos sistemas de coxíns inflables para recambios distin-
tos dos instalados nos volantes de dirección.

Regulamento CEPE/ONU 116R00 sobre prescricións 
uniformes relativas á homologación dos vehículos de 
motor no que concirne á súa protección contra a utiliza-
ción non autorizada.

Regulamento CEPE/ONU 117R00 sobre prescricións 
uniformes relativas á homologación dos pneumáticos no 
que concirne a emisións sonoras de rodadura.

Regulamento CEPE/ONU 118R00 sobre prescricións 
uniformes relativas á homologación no que concirne ao 
comportamento fronte ao lume dos materiais utilizados 
no interior de determinadas categorías de vehículos de 
motor.

Regulamento CEPE/ONU 119R00 sobre prescricións 
uniformes relativas á homologación dos proxectores 
angulares dos vehículos de motor.

Regulamento CEPE/ONU 120R00 sobre prescricións 
uniformes relativas á homologación dos motores de com-
bustión interna no que concirne á medida da súa potencia 
neta, para seren instalados nos tractores agrícolas e 
forestais e nas máquinas móbiles non de estrada.

Doutra parte, convén consolidar todas as datas de entrada 
en vigor das regulamentacións e que na anterior versión apa-
recían sen datas determinadas pero que na actualidade xa 
entraron en vigor ou están moi próximas a facelo.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Substitución dos anexos I e II do Real 
decreto 2028/1986, do 6 de xuño, sobre as normas 
para a aplicación de determinadas directivas da CE, 
relativas á homologación de tipo de vehículos auto-
móbiles, remolques, semirremolques, motocicletas, 
ciclomotores e vehículos agrícolas, así como de par-
tes e pezas destes vehículos.

Os anexos I e II do Real decreto 2028/1986, do 6 de 
xuño, substitúense polos que se insiren a seguir.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de outubro de 2005.

MONTILLA AGUILERA 
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