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 14191 ORDE APA/2556/2006, do 3 de agosto, pola que 
se modifica a Orde APA/2442/2006, do 27 de 
xullo, pola que se establecen medidas específi-
cas de protección en relación coa influenza 
aviaria. («BOE» 185, do 4-8-2006.)

A Orde APA/2442/2006, do 27 de xullo, pola que se esta-
blecen medidas específicas de protección en relación coa 
influenza aviaria, regula as medidas de prevención, segui-
mento e control desta enfermidade animal.

A análise do risco realizada polas autoridades compe-
tentes do Goberno Vasco despois da detección da influenza 
aviaria nunha ave silvestre concluíu que determinadas 
zonas húmidas poderían estar máis expostas, polas súas 
condicións, ao contaxio deste virus.

Por esta razón, esta orde inclúe novas zonas húmidas 
e municipios na relación de zonas de especial risco deli-
mitadas na Orde APA/2442/2006, do 27 de xullo, ao 
tempo que modifica a súa disposición transitoria para 
adecuar o seu contido á ampliación do ámbito de aplica-
ción da orde.

Na súa virtude, e ao abeiro do establecido no artigo 8 
da Lei 8/2003, do 24 de abril, de sanidade animal, e na dis-
posición derradeira primeira do Real decreto 1025/1993, do 
25 de xuño, polo que se establecen medidas para a loita 
contra a influenza aviaria, dispoño:

Artigo único. Modificación da Orde APA/2442/2006, do 27 
de xullo, pola que se establecen medidas específicas 
de protección en relación coa influenza aviaria.

A Orde APA/2442/2006, do 27 de xullo, pola que se esta-
blecen medidas específicas de protección en relación coa 
influenza aviaria, queda modificada como segue:

Un. A disposición transitoria única queda redactada 
do seguinte modo:

«Disposición transitoria única. Zonas transitorias de 
especial vixilancia.

Finalizada a duración das medidas a aplicar nas zonas 
de protección e vixilancia ante a declaración dun foco, nas 
zonas e municipios incluídos en ambas as zonas que non 
estivesen recollidos nos anexos I y II desta orde, aplica-
ranse, durante polo menos os tres meses seguintes á dita 
finalización, as medidas previstas nesta orde para as zonas 
e municipios incluídos no anexo III.»

Dous. Engádese un punto ao anexo I co seguinte con-
tido:

«Comunidade Autónoma do País Vasco:
1. Balsas de Salburúa. Provincia de Álava.
2. Encoro de Zadorra. Provincia de Álava.
3. Encoro de Santa Engracia. Provincia de Álava.»

Tres. Engádese un punto ao anexo II co seguinte con-
tido:

«Comunidade Autónoma do País Vasco:
Provincia de Álava: municipios de Arrazua-Ubarrundia, 

Barrundia, Elburgo, Legutiano, Vitoria-Gasteiz e Zigoitia.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publica-
ción no «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 3 de agosto de 2006.–A ministra de Agricultura, 
Pesca e Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 14312 REAL DECRETO 846/2006, do 7 de xullo, polo 
que se derrogan diferentes disposicións en 
materia de normalización e homologación de 
produtos industriais. («BOE» 186, do 5-8-2006.)

O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, no 
ámbito das súas competencias, veu elaborando disposi-
cións de seguranza industrial tendentes a previr os usua-
rios contra os riscos derivados da utilización de aparellos 
e produtos industriais e disposicións para a defensa dos 
intereses do usuario ou consumidor, mediante o estable-
cemento de especificacións técnicas adecuadas.

Conforme estes criterios promulgouse o Real decreto 
2584/1981, do 18 de setembro, polo que se aprobou o 
Regulamento de actuacións do Ministerio de Industria e 
Enerxía no campo da normalización e homologación e 
posteriormente, tras a situación derivada da integración 
de España na Comunidade Económica Europea, púxose 
de manifesto a conveniencia de complementar, modificar 
e actualizar este regulamento mediante o Real decreto 
105/1988, do 12 de febreiro, en cuxo anexo II se recolle 
unha listaxe de disposicións entre as cales se inclúen o 
Real decreto 2705/1985, do 27 de decembro, polo que se 
declaran de obrigado cumprimento as especificacións 
técnicas de determinados produtos metálicos básicos e a 
súa homologación polo Ministerio de Industria e Enerxía; 
o Real decreto 2708/1985, do 27 de decembro, polo que se 
declaran de obrigado cumprimento as especificacións 
técnicas das soldaduras brandas de estaño/prata e a súa 
homologación polo Ministerio de Industria e Enerxía; que 
se pretenden derrogar mediante esta disposición, unha 
vez regularizada a situación do sector e considerando que 
o seu mantemento constituiría un obstáculo ao libre 
comercio intracomunitario; así mesmo, considérase pre-
ciso derrogar o Real decreto 2649/1985, do 18 de decem-
bro, polo que se declaran de obrigado cumprimento as 
especificacións técnicas das cociñas económicas con 
paila para uso doméstico e a súa homologación polo 
Ministerio de Industria e Enerxía por considerar obsoleta 
a súa fabricación e uso.

O Real decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo 
que se aproba o Regulamento da infraestrutura para a 
calidade e a seguranza industrial, veu derrogar as disposi-
cións que serviron de marco para o establecemento das 
homologacións do Ministerio de Industria e Enerxía, 
aínda que se mantiña a vixencia dos regulamentos espe-
cíficos, e con eles os certificados de conformidade substi-
tutivos das homologacións mentres non se promulgasen 
novas disposicións que expresamente os derrogasen ou 
modificasen.

Debido á entrada en vigor da marcación CE para 
algúns produtos, como desenvolvemento do Real decreto 
1630/1992, do 29 de decembro, en aplicación da Directiva 
89/106/CEE do Consello, do 21 de decembro de 1988, rela-
tiva á aproximación das disposicións legais, regulamenta-
rias e administrativas dos Estados membros sobre os 
produtos de construción, modificado polo Real decreto 
1328/1995, do 28 de xullo, resulta necesaria a derrogación 
total das seguintes disposicións de homologación: Real 
decreto 2532/1985, do 18 de decembro, polo que se decla-
ran de obrigado cumprimento as especificacións técnicas 
de chemineas modulares metálicas e a súa homologa-
ción polo Ministerio de Industria e Enerxía; Real decreto 
3089/1982, do 15 de outubro, polo que se establece a 
suxeición a normas técnicas dos tipos de radiadores e 
convectores de calefacción por medio de fluídos e a súa 


