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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HABITATGE
16789 Reial decret 1675/2008, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR 
Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació, i es modifica el Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de 
l’edificació.
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El Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, estableix, 
a la disposició transitòria tercera, que durant els 12 mesos posteriors a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret es poden aplicar les exigències bàsiques desplegades en el document 
bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del CTE, sense perjudici del que preveu la 
disposició final tercera sobre l’entrada en vigor del Reial decret esmentat.

Així mateix, assenyala que una vegada finalitzat el període transitori és obligatòria 
l’aplicació de les exigències bàsiques desplegades en el document bàsic «DB-HR Protecció 
contra el soroll», del CTE que s’aprova.

De tal manera, i tenint en compte la data prevista per a la seva entrada en vigor, que 
es va produir el 24 d’octubre de 2007, la finalització del període transitori és el 24 d’octubre 
de 2008, data en la qual resulten de compliment obligatori les exigències bàsiques 
desplegades en el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll», del CTE que es va 
aprovar mitjançant el Reial decret 1371/2007.

En relació amb això, la disposició transitòria segona del Reial decret 1371/2007, sobre 
el règim d’aplicació de la normativa anterior al document bàsic «DB-HR Protecció contra el 
soroll», del CTE, va possibilitar que durant els dotze mesos següents a l’entrada en vigor 
del Reial decret es pogués continuar aplicant la normativa prèvia en la matèria que s’hi 
esmenta, i que durant aquest període transitori es pot optar per aplicar l’anterior norma 
bàsica o les exigències bàsiques desplegades en el document bàsic «DB-HR Protecció 
contra el soroll», del CTE que s’aprova mitjançant el Reial decret.

Aquest període d’aplicació voluntària de la norma ha demostrat ser important i 
fonamental per a la seva assimilació pels agents que l’han d’aplicar, atesa la complexitat 
tècnica de la norma, segons reconeix tot el sector. Igualment aquest període està servint 
perquè els sectors es preparin en aspectes tan fonamentals com la formació dels tècnics i 
la caracterització de les prestacions acústiques de productes i solucions tècniques que 
assegurin el compliment eficaç de la norma.

En aquest sentit, la mateixa Administració ha fet un esforç d’ajuda al sector proporcionant 
un pla de formació sobre la norma acústica, i realitzant una primera versió de catàleg 
d’elements constructius, caracteritzats per les seves prestacions acústiques i d’altre tipus, 
així com igualment preparant una eina informàtica que contribueixi a facilitar-ne l’aplicació 
adequada.

Tots aquests esforços, inclosos els de formació, s’han desenvolupat en el període 
d’aplicació voluntària que preveu la norma que es modifica, el qual ha demostrat que ha fet 
curt en relació amb l’esforç que requereix aquesta norma d’especial complexitat tècnica. 
Per tot això, i amb la finalitat de culminar els esforços formatius i de perfeccionament de 
les eines informàtiques i el catàleg d’elements constructius, sembla oportú estendre durant 
sis mesos més el període d’aplicació voluntària.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han complert els tràmits que estableix la Llei 
50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i ha emès informe el Ministeri d’Administracions 
Públiques, en compliment del seu article 24.3. Així mateix, s’ha sotmès a informe per la 
Comissió del Codi tècnic de l’edificació, del Consell per a la Sostenibilitat, Innovació i 
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Qualitat de l’Edificació, en compliment del que preveu l’article 2 del Reial decret 315/2006, 
de 17 de març, pel qual es crea el Consell per a la Sostenibilitat, Innovació i Qualitat de 
l’Edificació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Habitatge, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 d’octubre de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova 
el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i 
es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic 
de l’edificació.

El Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial 
decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, queda 
modificat de la manera següent:

U. El paràgraf primer de la disposició transitòria segona queda redactat de la manera 
següent:

«Fins al 24 d’abril de 2009, es pot continuar aplicant el Reial decret 1909/1981, 
de 24 de juliol, pel qual s’aprova la norma bàsica de l’edificació NBE CA-81 sobre 
condicions acústiques als edificis, modificada pel Reial decret 2115/1982, de 12 
d’agost, que passa a anomenar-se NBE CA-82, i revisada per l’Ordre de 29 de 
setembre de 1988, que passa a denominar-se NBE CA-88, sense perjudici de la 
seva derogació expressa en la disposició derogatòria única d’aquest Reial decret.»

Dos. El paràgraf primer de la disposició transitòria tercera queda redactat de la 
manera següent:

«Fins al 24 d’abril de 2009 es poden aplicar les exigències bàsiques desplegades 
en el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del CTE, sense perjudici 
del que preveu la disposició final quarta d’aquest Reial decret sobre la seva entrada 
en vigor.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de les competències que 
atribueixen a l’Estat els articles 149.1.16a, 23a i 25a de la Constitució espanyola, en 
matèria de bases i coordinació general de la sanitat, protecció del medi ambient i bases del 
règim miner i energètic, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial d’Estat».

Madrid, 17 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Habitatge,
BEATRIZ CORREDOR SIERRA


