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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
1250 Resolució de 30 de gener de 2017, de la Secretaria General d’Indústria i de la 

Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’actualitza l’annex I.2 del Reial decret 
837/2002, de 2 d’agost, pel que fa als paràmetres que determinen la mitjana 
del consum dels vehicles de turisme nous que es posin a la venda o s’ofereixin 
en arrendament financer en el territori espanyol.

L’annex I.2 del Reial decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació 
relativa al consum de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es 
posin en venda o s’ofereixin en arrendament financer en territori espanyol, estableix, l’últim 
paràgraf, que l’actualització de les equacions i dels valors dels coeficients a, a´ i b, b´ s’ha 
de fer, quan sigui procedent, per resolució de la Secretaria d’Estat de Política Científica i 
Tecnològica, les funcions de la qual ha assumit la Secretaria General d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.

Els valors dels coeficients a i b i a´ i b´ varien anualment a mesura que varien les 
característiques dels vehicles de benzina i gasoil comercialitzats. Entre aquestes 
característiques s’han de destacar els consums homologats i la superfície que ocupen els 
vehicles. Atès que es tracta d’un sistema comparatiu de classificació energètica entre els 
vehicles de cada categoria, es fa necessària l’actualització dels valors dels coeficients 
esmentats per evitar que es desvirtuï la classificació energètica i que es produeixin 
desplaçaments ficticis dels nous vehicles analitzats cap a classes d’eficiències 
energètiques superiors, a causa de la progressiva disminució dels consums mixtos dels 
vehicles comercialitzats.

Aquesta Resolució continua el procés iniciat amb la Resolució de la Secretaria General 
d’Indústria de 27 de juliol de 2007, publicada en el BOE de 8 d’agost de 2007, i continuat 
per la Resolució de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa de 24 
de setembre de 2012.

En virtut d’això, resolc:

Primer.

Substituir per als vehicles de categoria M1, per actualització, els valors dels coeficients 
a i b per a vehicles amb motor de benzina, i a´ i b´ per a vehicles amb motor de gasoil, 
utilitzats per determinar el càlcul de la mitjana del consum per a cada vehicle de turisme en 
funció de la seva superfície, i que es determinen a l’annex I.2 del Reial decret 837/2002, 
de 2 d’agost, pels valors que s’esmenten a continuació:

Motors de benzina, valor a = 1,94; valor b = 0,163.
Motors de gasoil, valor a´= 1,70; valor b´= 0,146.

Segon.

Aquesta Resolució té efectes des de l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de gener de 2017.– La secretària general d’Indústria i de la Petita i Mitjana 
Empresa, Begoña Cristeto Blasco.
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