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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 3152 ORDE ITC/445/2006, do 14 de febreiro, 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» 46, do 23-2-2006.)

A disposición derradeira primeira do Real decreto 
2028/1986, do 6 de xuño, sobre as normas para a aplica-
ción de determinadas directivas da CE, relativas á homo-
logación de tipos de vehículos automóbiles, remolques, 
semirremolques, motocicletas, ciclomotores e vehículos 
agrícolas, así como de partes e pezas destes vehículos, 
faculta o Ministerio de Industria e Enerxía, hoxe Ministe-
rio de Industria, Turismo e Comercio, para modificar os 
seus anexos I e II, co fin de os adaptar á evolución produ-
cida pola publicación de novas directivas e regulamen-
tos.

Os preceptos en vigor do Real decreto 2028/1986 con-
teñen numerosas funcións cuxa regulamentación está 
prevista que entre en vigor durante o primeiro semestre 
do ano 2006 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 consolidación de determinadas datas e incluí-
las 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 de-
cembro 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 decem-
bro de 2002, 8 de outubro de 2003, 10 de febreiro e 23 de 
setembro de 2004, e do 3 de outubro de 2005, traspuxé-
ronse as directivas e regulamentos aparecidos ata fin do 
segundo semestre do ano 2005.

A publicación, desde a última data de modificación 
dos anexos, de nove novas directivas, de especial impor-
tancia sobre a seguranza viaria e o ambiente, aconsella a 
aprobación dunha nova disposición modificando nova-
mente estes anexos.

Mediante esta orde incorpóranse ao ordenamento 
xurídico español as seguintes normas:

Directiva 2005/39/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 7 de setembro de 2005, pola que se modifica 
a Directiva 74/408/CEE, do Consello, relativa á aproxima-
ción das lexislacións dos Estados membros sobre os 
asentos, as súas ancoraxes e os repousacabezas dos vehí-
culos de motor.

Directiva 2005/40/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 7 de setembro de 2005, pola que se modifica 
a Directiva 77/541/CEE, do Consello, relativa á aproxima-
ción das lexislacións dos Estados membros sobre os cin-

tos de seguranza e os sistemas de retención dos vehícu-
los de motor.

Directiva 2005/41/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 7 de setembro de 2005, pola que se modifica 
a Directiva 76/115/CE, do Consello, relativa á aproxima-
ción das lexislacións dos Estados membros sobre anco-
raxes dos cintos de seguranza dos vehículos de motor.

Directiva 2005/55/CE, do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 28 de setembro de 2005, relativa á aproximación 
das lexislacións dos Estados membros sobre as medidas 
que se deben adoptar contra a emisión de gases e partícu-
las contaminantes procedentes de motores de acendido 
por compresión e de motores de acendido por chispa ali-
mentados con gas natural (GN) ou gas licuado do petróleo 
(GLP), destinados á propulsión de vehículos.

Directiva 2005/64/CE, do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 26 de outubro de 2005, relativa á homologación 
de tipo dos vehículos de motor no que concirne á súa apti-
tude para a reutilización, a reciclaxe e a valorización e pola 
que se modifica a Directiva 70/156/CEE, do Consello.

Directiva 2005/66/CE, do Parlamento Europeo e do Con-
sello, do 26 de outubro de 2005, relativa ao uso de siste-
mas de protección dianteira en vehículos de motor e pola 
que se modifica a Directiva 70/156/CEE, do Consello.

Directiva 2005/67/CE, da Comisión, do 18 de outubro de 
2005, pola que se modifican, para a súa adaptación, os 
anexos I e II da Directiva 86/298/CEE, do Consello, os 
anexos I e II da Directiva 87/402/CEE, do Consello e os 
anexos I, II e III da Directiva 2003/37/CE, do Parlamento 
Europeo e do Consello, no relativo á homologación dos 
tractores agrícolas e forestais.

Directiva 2005/78/CE, da Comisión, do 14 de novembro 
de 2005, pola que se aplica a Directiva 2005/55/CE, do Par-
lamento Europeo e do Consello, relativa ás medidas que se 
deben adoptar contra a emisión de gases e partículas con-
taminantes procedentes de motores de acendido por com-
presión destinados á propulsión de vehículos, e contra a 
emisión de gases contaminantes procedentes de motores 
de acendido por chispa alimentados con gas natural ou gas 
licuado do petróleo destinados á propulsión de vehículos, 
e se modifican os seus anexos I, II, III, IV e VI.

Directiva 2005/83/CE, da Comisión, do 23 de novembro 
de 2005, pola que modifican, para a súa adaptación ao pro-
greso técnico, os anexos I, VI, VII, VIII, IX e X, da Directiva 
72/245/CEE, do Consello, relativa ás interferencias de radio 
(compatibilidade electromagnética) dos vehículos.

Por outra parte, convén consolidar todas as datas de 
entrada en vigor das regulamentacións e que na anterior 
versión aparecían 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 automóbiles, 
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomoto-
res e vehículos agrícolas, así como de partes e pezas 
destes vehículos.

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

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de febreiro de 2006.

MONTILLA AGUILERA 
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