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 onde Ppico é o valor máximo da presión acústica instantá-
nea (en pascais) a que está exposto o traballador, deter-
minado co filtro de ponderación frecuencial C e Po é a 
presión de referencia (2·10-5 pascais).

7. Ruído estable: aquel cuxo nivel de presión acústica 
ponderado A permanece esencialmente constante. Consi-
derarase que se cumpre tal condición cando a diferenza 
entre os valores máximos e mínimo de LpA, medido utili-
zando as características SLOW de acordo coa norma UNE-
EN 60651:1996, é inferior a 5 dB.

ANEXO II

Medición do ruído

1. As medicións deberán realizarse, sempre que sexa 
posible, en ausencia do traballador afectado, colocando o 
micrófono á altura onde se atoparía o seu oído. Se a pre-
senza do traballador é necesaria, o micrófono colocarase, 
preferentemente, fronte ao oído, a uns 10 centímetros de 
distancia; cando o micrófono se teña que situar moi preto 
do corpo, deberanse efectuar os axustes apropiados para 
que o resultado da medición sexa equivalente a aquel que 
se obtería de se realizar nun campo sonoro non pertur-
bado.

2. Número e duración das medicións: o número, a 
duración e o momento de realización das medicións terán 
que elixirse tendo en conta que o obxectivo básico destas 
é o de posibilitar a toma de decisión sobre o tipo de actua-
ción preventiva que deberá emprenderse en virtude do 
disposto neste real decreto. Por iso, cando un dos límites 
ou niveis establecidos nel se sitúe dentro do intervalo de 
incerteza do resultado da medición poderá optarse: a) por 
supor que se supera o devandito límite ou nivel, ou b) por 
incrementar (segundo o instrumental utilizado) o número 
das medicións (tratando estatisticamente os correspon-
dentes resultados) e/ou a súa duración (chegando, no 
límite, a que o tempo de medición coincida co de exposi-
ción), ata conseguir a necesaria redución do intervalo de 
incerteza correspondente.

No caso da comparación cos valores límites de expo-
sición, o devandito intervalo de incerteza deberá esti-
marse tendo en conta a incerteza asociada á atenuación 
dos protectores auditivos.

3. As incertezas de medición ás cales se fai referen-
cia no punto anterior determinaranse de conformidade 
coa práctica metrolóxica.

ANEXO III

Instrumentos de medición e condicións de aplicación

1. Medición do nivel de exposición diario 
equivalente (LAeq,d)

Sonómetros: os sonómetros (non integradores-pro-
mediadores) poderán empregarse unicamente para a 
medición de nivel de presión acústica ponderado A (LpA) 
do ruído estable. A lectura media considerarase igual ao 
nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado 

A (LAeq,T) do devandito ruído. O nivel de exposición diario 
equivalente (LAeq,d) calcularase coas expresións dadas no 
punto 4 do anexo 1.

Os sonómetros deberán axustarse, como mínimo, ás 
especificacións da norma UNE-EN 60651:1996 para os 
instrumentos de «clase 2» (dispondo, polo menos, da 
característica SLOW e da ponderación frecuencial A) ou ás 
de calquera versión posterior da devandita norma e 
mesma clase.

Sonómetros integradores-(pro)mediadores: os sonó-
metros integradores-(pro)mediadores poderán empre-
garse para a medición do nivel de presión acústica conti-
nuo equivalente ponderado A (LAeq,T) de calquera tipo de 
ruído. O nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d) cal-
cularase mediante as expresións dadas no punto 4 do 
anexo 1.

Os sonómetros integradores-(pro)mediadores debe-
rán axustarse, como mínimo, ás especificacións da norma 
UNE-EN 60804:1996 para os instrumentos de «clase 2» ou 
ás de calquera versión posterior da devandita norma e 
mesma clase.

Dosímetros: os medidores persoais de exposición ao 
ruído (dosímetros) poderán ser utilizados para a medición 
do nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d) de cal-
quera tipo de ruído.

Os medidores persoais de exposición ao ruído debe-
rán axustarse ás especificacións da norma UNE-EN 61252:
1998 ou ás de calquera versión posterior da devandita 
norma.

2. Medición do nivel de pico (Lpico)

Os sonómetros empregados para medir o nivel de 
pico ou para determinar directamente se se superan os 
límites ou niveis indicados no artigo 4 deberán dispor dos 
circuítos específicos axeitados para a medida de valores 
de pico. Deberán ter unha constante de tempo no ascenso 
igual ou inferior a 100 microsegundos, ou axustarse ás 
especificacións establecidas para este tipo de medición 
na norma UNE-EN 61672:2005 ou versión posterior dela.

(Este real decreto publícase tendo en conta as correccións de erros 
publicadas no BOE núm. 62, do 14-03-2006, e mais no BOE núm. 71, do 
24-03-2006.) 

 4415 REAL DECRETO 287/2006, do 10 de marzo, 
polo que se regulan as obras urxentes de 
mellora e consolidación de regadíos, co 
obxecto de obter un adecuado aforro de auga 
que palíe os danos producidos pola seca. 
(«BOE» 60, do 11-3-2006.)

A auga constitúe nos nosos días o recurso máis 
importante para o desenvolvemento económico. As limi-
tacións ou restricións ao seu consumo condicionan gran 
parte das actividades económicas. Porén, o ano hidroló-
xico 2004-2005 foi o máis seco desde que se ten informa-
ción sistematizada. Adicionalmente, os catro primeiros 
meses do ano hidrolóxico 2005-2006 están manifestando 
un mantemento das condicións de seca que afectan prac-
ticamente a máis do 80 por cento do territorio nacional, o 
que levou a que a reserva hídrica a mediados de xaneiro 
de 2006 se sitúe en 14.340 Hm3; esta cifra representa 
unha diminución das reservas próxima ao 40 por cento da 
capacidade total dos encoros (fronte ao 58 por cento na 
mesma data de 2005) e a só o 32 por cento da dita capaci-
dade (fronte ao 43 por cento de hai un ano) para os enco-
ros das bacías mediterráneas. Esta situación supón unha 

6. Nivel de pico, Lpico: é o nivel, en decibelios, dado 
pola expresión: 
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diminución de cerca de vinte puntos porcentuais nos 
recursos dispoñibles sobre a media dos últimos dez anos, 
o que dá unha idea da gravidade da situación e da súa 
repercusión potencial sobre o sector agrario.

Aínda que as precipitacións de primavera poidan sig-
nificar unha mellora se se modifica a negativa tendencia 
manifestada ao longo dos últimos meses, é practicamente 
imposible que sexan tan abundantes como para recupe-
rar o déficit acumulado e evitar que durante o presente 
ano hidrolóxico se produzan graves insuficiencias para 
atender as próximas campañas de rega. Mesmo se se 
mantén a tendencia de diminución das achegas respecto 
ao mínimo histórico da campaña 2004-2005, dificilmente 
se poderán evitar os problemas nalgúns abastecementos 
a poboacións.

O usuario agrario constitúe, pola natureza das súas 
producións e as tecnoloxías de utilización da auga aplica-
das a estas, o maior consumidor de auga dentro do 
Estado, indo para o regadío cerca dun 75 por cento do 
total da auga consumida. Polo tanto, o maior potencial de 
aforro está, sempre que as posibilidades técnicas o per-
mitan, en conseguir diminuír a cantidade de auga necesa-
ria para a rega.

Ante esta situación, faise imprescindible actuar da 
maneira máis urxente posible na mellora, consolidación e 
modernización de regadíos con obxecto de conseguir 
unha redución dos consumos unitarios asociados e, com-
plementariamente, conseguir que a incidencia agregada 
sobre o sector da redución na dispoñibilidade de auga 
sexa a menor posible.

Correspondendo a distribución en alta ao Ministerio 
de Medio Ambiente e en baixa ao Ministerio de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, a sincronización das actua-
cións produce, sen dúbida, unha sinerxia que incrementa 
notablemente a eficacia das medidas tomadas. Neste 
contexto, o Ministerio de Medio Ambiente e o Ministerio 
de Agricultura, Pesca e Alimentación, tendo en conta 
estes criterios de coordinación e eficacia, propoñen unha 
serie de actuacións que se desenvolven neste real decreto 
encamiñadas a maximizar, cada un na súa esfera de com-
petencias, pero coordinadamente, o aforro de auga nunha 
parte importante do sistema de regadío, o que afecta 
tanto a rede de distribución en alta, como a rede de distri-
bución en baixa.

Por outra parte, o Plan Nacional de Regadíos constitúe 
un instrumento básico para o desenvolvemento da polí-
tica de regadíos. Dado o tempo transcorrido desde a súa 
posta en marcha, faise necesaria unha nova orientación 
máis acorde coas necesidades e sensibilidades actuais e, 
en particular, coa situación de seca, que puxo non só o 
sector agrario, senón  toda a sociedade nunha situación 
de escaseza de auga, que nalgunhas comunidades autó-
nomas xerou situacións dramáticas. Por isto, a necesi-
dade imperiosa de aforrar auga á hora de modernizar os 
nosos regadíos convértese nunha cuestión prioritaria.

O obxectivo destas actuacións non só se reduce a 
obter un aforro de auga na zona obxecto de actuación, 
senón que tamén trata de incorporar recursos non con-
vencionais ao sistema de rega, como son as augas proce-
dentes de desalgadura e de depuración de augas resi-
duais de núcleos urbanos, facendo especial fincapé nas 
actuacións nas comunidades autónomas de Canarias e de 
Illes Balears.

Todos estes esforzos realizados desde a Administra-
ción compleméntanse co interese mostrado polos pro-
pios regantes en alcanzar a máxima eficiencia hídrica, 
controlando que a subministración de auga aos seus cul-
tivos sexa a necesaria para satisfacer as necesidades 
netas da planta, impulsando, polo tanto, técnicas de rega 
que optimicen as producións e permitan a competitivi-
dade das nosas explotacións de regadío, no marco dun 
sistema produtivo cada vez máis globalizado.

Os obxectivos de optimizar o uso de auga dispoñible 
mediante actuacións como son a modernización dos sis-
temas de transporte, distribución e aplicación da auga en 
parcela, a elección de cultivos con variedades menos 
exixentes en auga, ou o emprego de recursos hídricos 
alternativos aos convencionais, son aspectos ampla-
mente compartidos e apoiados por todos os axentes 
implicados. Pero cómpre dar un paso máis na moderniza-
ción dos nosos regadíos, como é a incorporación dos 
regantes á sociedade da información, a través da implan-
tación de modernas tecnoloxías de comunicacións para 
alcanzar unha maior eficiencia global do sistema de rega 
á vez que se crea emprego de calidade capaz de xestionar 
doutra maneira a auga de rega, o que supón o desenvol-
vemento dun potente sector de servizos ligado á moder-
nización de regadío que, sen dúbida, contribúe a consoli-
dar o sistema agroindustrial asociado ao regadío, fixando 
pola súa vez poboación e mellorando a calidade de vida 
en todas as zonas de influencia.

Para alcanzar estes obxectivos débense seleccionar 
aquelas zonas de rega cunha menor eficiencia hídrica 
que, pola súa vez, afecten un maior número de agriculto-
res pero sen deixar de lado outras superficies con caracte-
rísticas similares.

Para conseguir os obxectivos sinalados é imprescindi-
ble contar cos recursos financeiros previstos no Plan 
Nacional de Regadíos e no Plan Hidrolóxico Nacional 
pero, ao non seren estes suficientes, cómpre utilizar 
novos mecanismos financeiros como a mobilización sin-
gularizada dos recursos dispoñibles por TRAGSA, con-
forme o previsto na súa lei reguladora, por ser TRAGSA 
un medio público instrumental da Administración.

En definitiva, o que se persegue é a posta en marcha 
dun plan de urxencia co ano 2007 como horizonte, que 
permita actuar nunha superficie de 866.898 hectáreas, 
obtendo pola súa vez un aforro de auga anual estimado 
en 1.162 hm3.

Pola súa vez, as obras que se inclúen no Programa de 
Actuacións (anexo), terán a consideración de urxentes 
para efectos de contratación e tramitación administrativa, 
sobre todo no referente á tramitación da avaliación de 
impacto ambiental, reducíndose substancialmente os 
prazos previstos nela.

A este respecto, cómpre sinalar que as comunidades 
de regantes cuxas zonas de rega sexan obxecto dun pro-
ceso de modernización ao amparo deste real decreto, 
levarán a cabo un rigoroso e completo programa de vixi-
lancia ambiental, sobre todo no referente ao control de 
verteduras e contaminación difusa ocasionada polo 
emprego de inadecuados produtos fitosanitarios, obri-
gándose ao cumprimento dos distintos códigos de boas 
prácticas agrarias e facilitando á administración ambien-
tal que o requira información ao respecto obtida polos 
técnicos que realicen o seguimento ambiental do rega-
dío.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación e de Medio Ambiente e logo da 
deliberación do Consello de Ministros, na súa reunión do 
día 10 de marzo de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto regular o financia-
mento e a execución das actuacións urxentes de mellora 
e consolidación de regadíos que se recollen no anexo 
como «Programa de Actuacións», coa finalidade de obter 
un aforro de auga capaz de mitigar os efectos da seca no 
regadío.
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Artigo 2. Declaración de utilidade pública e necesidade 
de ocupación.

Todas as actuacións referidas no anexo están declara-
das de interese xeral ou incorporadas nos plans hidrolóxi-
cos da correspondente bacía.

En consecuencia, levarán implícita a declaración de 
utilidade pública e, nos supostos previstos no texto refun-
dido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexisla-
tivo 1/2001, do 20 de xullo, a de necesidade de ocupación 
dos bens e adquisición de dereitos, para os fins de expro-
piación forzosa e ocupación temporal.

Artigo 3. Financiamento das obras.

Para a execución do programa de actuacións establé-
cense os seguintes mecanismos de financiamento:

a) Fondos propios do Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación previstos nas correspondentes par-
tidas orzamentarias recollidas no capítulo VI da Dirección 
Xeral de Desenvolvemento Rural.

b) Financiamento e execución polas Sociedades 
Estatais de Infraestruturas Agrarias, mediante subscrición 
de convenios específicos cos usuarios das infraestrutu-
ras.

c) Financiamento a través dun acordo coa Empresa 
de Transformación Agraria, S. A. (en diante, TRAGSA), 
pola que esta procede á execución e prefinanciamento 
das actuacións relativas á construción de obras de mellora 
e consolidación de regadíos.

d) Fondos propios do Ministerio de Medio Ambiente 
previstos nas correspondentes partidas orzamentarias do 
capítulo VI da Dirección Xeral da Auga e das Confedera-
cións Hidrográficas. O réxime de financiamento destas 
actuacións estará suxeito ao establecido no artigo 114.2 
do texto refundido da Lei de augas.

e) Financiamento e execución polas Sociedades 
Estatais de Auga, conforme o establecido no seu conve-
nio de xestión directa e coa subscrición previa de conve-
nios específicos cos usuarios das infraestruturas.

Artigo 4. Contías máximas de financiamento público.

As contías máximas para financiar a través dos meca-
nismos sinalados no artigo anterior serán as seguintes:

a) O investimento con cargo ao capítulo VI do Minis-
terio de Agricultura, Pesca e Alimentación, non superará 
os 55,2 millóns de euros, que pola súa vez xera un inves-
timento adicional dos usuarios de 55,2 millóns de euros.

b) As Sociedades Estatais de Infraestruturas Agra-
rias investirán até 519 millóns de euros cun financiamento 
máximo de 394,4 millóns de euros procedentes de fondos 
propios achegados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación con cargo ao capítulo VIII da Dirección Xeral 
de Desenvolvemento Rural e coa correspondente partici-
pación, de ser o caso, das comunidades autónomas e da 
Unión Europea, que xerará unha achega inicial dos usua-
rios cifrada en 124,6 millóns de euros.

c) O investimento financiado a través dun acordo 
coa empresa pública TRAGSA, medio propio instrumental 
da Administración, non superará os 196,9 millóns de 
euros de obra executada, a que se engadirán 65 millóns 
de desviacións e gastos financeiros, o cal xerará, pola súa 
vez, 125,3 millóns de investimento adicional dos usua-
rios.

d) O investimento con cargo a orzamento propio do 
Ministerio de Medio Ambiente ou dos seus organismos 
autónomos non superará os 880 millóns de euros; esti-
mándose unha achega dos usuarios de 41 millóns de 
euros.

e) As Sociedades Estatais de Auga investirán até 472 
millóns de euros, cun máximo de 237 millóns de euros de 
fondos propios e 45 millóns de euros procedentes de fon-
dos da Unión Europea, xerando unha achega dos usua-
rios que se cifra en 190 millóns de euros.

Artigo 5. Réxime de contratación e reprogramación.

1. Os expedientes de contratación precisos para o 
desenvolvemento das actuacións previstas neste real 
decreto terán a consideración de urxentes para os efectos 
previstos no artigo 71 do texto refundido da Lei de contra-
tos das administracións públicas, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño.

2. Se, por circunstancias que fixesen inviable a reali-
zación dalgunha infraestrutura, fose necesario modificar 
o programa de actuacións que se inclúe no anexo, o cen-
tro xestor correspondente formulará a oportuna proposta 
ao ministerio competente, o cal resolverá sobre a substi-
tución dunha infraestrutura por outra xa declarada de 
interese xeral ou incluída no correspondente plan de 
bacía, e de similares características, sempre que asegure 
o cumprimento dos mesmos obxectivos.

Artigo 6. Acordos de encomenda de xestión.

1. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
encomendaralle á sociedade pública instrumental 
TRAGSA a execución e o financiamento das actuacións 
relativas á construción de obras de mellora e consolida-
ción de regadíos que figuran no anexo, até un importe 
máximo de 196,9 millóns de euros de obra executada.

2. O Ministerio de Medio Ambiente e os seus orga-
nismos autónomos poderanlle encomendar a TRAGSA o 
desenvolvemento de actuacións previstas neste real 
decreto nas cales sexa necesario, por razóns de funciona-
lidade, coordinar a execución das distintas infraestruturas 
de regadío.

Artigo 7. Tramitación ambiental.

1. A tramitación dos proxectos das actuacións 
obxecto deste real decreto someterase ao Real decreto 
lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de 
impacto ambiental, modificado pola Lei 6/2001, do 8 de 
maio.

2. Os proxectos promovidos e autorizados polo 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación incluídos 
no anexo II do Real decreto lexislativo 1302/1986 deberán 
presentarse ante a Dirección Xeral de Calidade e Avalia-
ción Ambiental do Ministerio de Medio Ambiente, como 
órgano ambiental, incluíndo un documento ambiental do 
proxecto con, polo menos, o seguinte contido:

a) A definición, características e localización do 
proxecto.

b) As principais alternativas estudadas.
c) Unha análise de impactos potenciais no 

ambiente.
d) As medidas preventivas, correctoras ou compen-

satorias para a adecuada protección do ambiente.
e) A forma de realizar o seguimento que garanta o 

cumprimento das indicacións e medidas protectoras e 
correctoras contidas no documento ambiental.

O órgano ambiental resolverá se os proxectos debe-
rán someterse ou non a avaliación de impacto ambiental, 
consultando preceptivamente, polo menos, o correspon-
dente órgano ambiental das comunidades autónomas 
afectadas.

3. Tomando en consideración as especiais circuns-
tancias deste real decreto, aplicarase unha tramitación de 
urxencia pola cal se reducirán á metade os prazos estable-
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cidos no procedemento ordinario de avaliación de 
impacto ambiental.

Non obstante, no caso de ter que someter o proxecto 
a información pública, o prazo para formular alegacións 
non poderá ser inferior a vinte días.

Artigo 8. Actuacións ambientais.

1. Os proxectos das actuacións obxecto deste real 
decreto preverán unha partida orzamentaria para actua-
cións ambientais que permita realizar as medidas de pro-
tección, corrección ou compensación ambiental que se 
establezan como consecuencia das resolucións ditadas 
en cada caso polo órgano ambiental. Para aqueles supos-
tos non previstos no anexo I do Real decreto lexislativo 
1302/1986, do 28 de xuño, preverase, así mesmo, unha 
partida orzamentaria para actuacións de recuperación 
ambiental.

2. As comunidades de regantes beneficiarias destas 
obras efectuarán ás súas expensas o seguimento ambien-
tal da zona que se mellora e consolida, sobre todo no 
referente a verteduras e contaminación difusa producida 
polo uso de produtos fitosanitarios, facilitando á Adminis-
tración ambiental toda a información que esta lle 
requira.

Artigo 9. Aforro de auga.

O aforro de auga producido poderase utilizar para 
consolidar a superficie regable existente ou a garantía de 
rega nos termos que se establezan, de ser o caso, no 
correspondente convenio cos concesionarios-investido-
res privados da área e de acordo coas determinacións do 
texto refundido da Lei de augas.

En ningún caso se poderá aumentar a delimitación 
dos polígonos e superficies de rega existentes, aplicán-
dose, así mesmo, o aforro producido á satisfacción das 

necesidades ambientais no ámbito considerado e na 
mellora da garantía do abastecemento ás poboacións.

Disposición derradeira primeira. Título de competen-
cias.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª, 
22.ª, 23.ª e 24.ª da Constitución española, que lle atribúe 
ao Estado, respectivamente, a competencia exclusiva en 
materia de bases e coordinación da planificación xeral da 
actividade económica; lexislación, ordenación e conce-
sión de recursos e aproveitamentos hidráulicos cando as 
augas discorran por máis dunha comunidade autónoma; 
lexislación básica sobre protección do ambiente e obras 
públicas de interese xeral ou cuxa realización afecte máis 
dunha comunidade autónoma.

Disposición derradeira segunda. Facultades de desen-
volvemento.

Os ministros de Agricultura, Pesca e Alimentación e 
de Medio Ambiente, no ámbito das súas competencias, 
ditarán as disposicións necesarias e establecerán os pra-
zos para a execución do establecido neste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o mesmo día 
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 10 de marzo de 2006.

JUAN CARLOS R.

 A vicepresidenta primeira do Goberno
 e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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