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b) Cando se trate dun novo incumprimento de tipifi-
cación distinta ao cometido con anterioridade, será nece-
saria a instrución do correspondente expediente adminis-
trativo.

4. O incumprimento leve do concerto dará lugar:
a) Apercibimento por parte da Administración edu-

cativa.
b) Se o titular non emendase o incumprimento leve, 

a Administración imporá unha multa de entre a metade e 
o total do importe da partida «outros gastos» do módulo 
económico de concerto educativo vixente no período en 
que se determine a imposición da multa. A Administra-
ción educativa sancionadora determinará o importe da 
multa, dentro dos límites establecidos e poderá proceder 
ao cobramento desta pola vía de compensación contra as 
cantidades que deba aboarlle ao titular do centro en apli-
cación do concerto educativo.

5. O incumprimento grave do concerto educativo 
dará lugar á imposición de multa, que estará compren-
dida entre o total e o dobre do importe da partida «outros 
gastos» do módulo económico de concerto educativo 
vixente no período en que se determine a imposición da 
multa. A Administración educativa sancionadora determi-
nará o importe da multa, dentro dos límites establecidos 
e poderá proceder ao cobramento desta pola vía de com-
pensación contra as cantidades que deba aboarlle ao 
titular do centro en aplicación do concerto educativo.

6. O incumprimento moi grave do concerto dará 
lugar á rescisión do concerto. Neste caso, co fin de non 
prexudicar os alumnos xa escolarizados no centro, as 
administracións educativas poderán impoñer a rescisión 
progresiva do concerto.

7. O incumprimento e a sanción moi grave prescribi-
rán aos tres anos, o grave aos dous anos e o leve ao ano. 
O prazo de prescrición interromperase coa constitución 
da Comisión de Conciliación para a corrección do incum-
primento cometido polo centro concertado.»

Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 
30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da 
función pública.

Engádese unha nova letra ao artigo 29.2 da Lei 
30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da 
función pública, coa seguinte redacción:

«ñ) Cando sexan nomeados para desempeñar pos-
tos nas áreas funcionais da Alta Inspección de Educación 
funcionarios dos corpos docentes ou escalas en que se 
ordena a función pública docente.»

Disposición derradeira terceira. Ensinanzas mínimas.

Todas as referencias contidas nas disposicións vixen-
tes ás ensinanzas comúns, entenderanse realizadas aos 
aspectos básicos do currículo que constitúen as ensinan-
zas mínimas.

Disposición derradeira cuarta. Autonomía de xestión 
económica dos centros docentes públicos non univer-
sitarios.

Continuará en vigor, coas modificacións derivadas 
desta lei, a Lei 12/1987, do 2 de xullo, sobre establece-
mento da gratuidade dos estudos de bacharelato, forma-
ción profesional e artes aplicadas e oficios artísticos nos 
centros públicos e a autonomía de xestión económica dos 
centros docentes públicos non universitarios.

Disposición derradeira quinta. Título competencial.

Esta lei dítase con carácter básico ao abeiro da compe-
tencia que lle corresponde ao Estado conforme o artigo 
149.1.1.ª, 18.ª e 30.ª da Constitución. Exceptúanse do refe-
rido carácter básico os seguintes preceptos: artigos 5.5 e 
5.6; 7; 8.1 e 8.3; 9; 11.1 e 11.3; 14.6; 15.3; 18.4 e 18.5; 22.5; 
26.1 e 26.2; 30.5; 35; 41.5; 42.3; 47; 58.4, 58.5 e 58.6; 60.3 e 
60.4; 66.2 e 66.4; 67.2, 67.3, 67.6, 67.7 e 67.8; 72.4 e 72.5 e 89; 
90; 100.3; 101, 102.2, 102.3 e 102.4; 103.1; 105.2; 106.2 e 
106.3; 112.2, 112.3, 112.4 e 112.5; 113.3 e 113.4; 122.2 e 122.3; 
123.2, 123.3, 123.4 e 123.5; 124; 125; 130.1; 131.2 e 131.5; 
145; 146; 154; disposición adicional décimo quinta, puntos 
1, 4, 5 e 7; e disposición derradeira cuarta.

Disposición derradeira sexta. Desenvolvemento desta lei.

As normas desta lei poderán ser desenvoltas polas 
comunidades autónomas, coa excepción das relativas a 
aquelas materias cuxa regulación a lei lle encomenda ao 
Goberno ou que corresponden ao Estado conforme o esta-
blecido na disposición adicional primeira, número 2, da Lei 
orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á edu-
cación.

Disposición derradeira sétima. Carácter de lei orgánica 
desta lei.

Teñen rango de lei orgánica o capítulo I do título preli-
minar, os artigos 3; 4; 5.1, 5.2; o capítulo III do título prelimi-
nar, os artigos 16; 17; 18.1, 18.2 e 18.3; 19.1; 22; 23; 24; 25; 
27; 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 e 30.6; 38; 68; 71; 74; 78; 80; 81.3 e 
81.4; 82.2; 83; 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8 e 
84.9; 85; 108; 109; 115; o capítulo IV do título IV; os artigos 
118; 119; 126.1 e 126.2; 127; 128; 129; as disposicións adicio-
nais décimo sexta e décimo sétima; a disposición transito-
ria sexta, punto terceiro; a disposición transitoria décima; 
as disposicións derradeiras primeira e sétima, e a disposi-
ción derrogatoria única.

Disposición derradeira oitava. Entrada en vigor.

Esta lei orgánica entrará en vigor aos vinte días da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, 

que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 3 de maio de 2006.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 7900 REAL DECRETO 524/2006, do 28 de abril, polo 

que se modifica o Real decreto 212/2002, do 22 de 
febreiro, polo que se regulan as emisións sonoras 
no ambiente debidas a determinadas máquinas 
de uso ao aire libre. («BOE» 106, do 4-5-2006.)

Mediante o Real decreto 212/2002, do 22 de febreiro, 
polo que se regulan as emisións sonoras no ambiente 
debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre, 
traspúxose ao dereito interno español a Directiva 2000/14/
CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 8 de maio de 
2000, relativa á aproximación das lexislacións dos Esta-
dos membros sobre emisións sonoras no ambiente debi-
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das ás máquinas de uso ao aire libre. Con posterioridade 
foi aprobada a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, 
cuxas disposicións non afectaron o establecido no real 
decreto.

Esta Directiva 2000/14/CE remitíase, no seu artigo 12, 
a unha táboa de valores límite de emisión sonora que 
debían cumprir determinadas máquinas das incluídas no 
seu campo de aplicación, obxectivo que se tiña que cum-
prir en dúas fases: A «fase I» tiña como límite o día 3 de 
xaneiro de 2002 e a «fase II» o 3 de xaneiro de 2006.

Xa no momento de promulgación da directiva pre-
víase unha revisión dos valores límite e valores declara-
dos, coa posibilidade de modificar as listaxes de máqui-
nas suxeitas a uns e outros.

O resultado dun primeiro estudo foi concluír que cer-
tos valores límites establecidos para a fase II resultaban 
tecnicamente inviables. De aí que o Parlamento Europeo 
e o Consello aprobasen a Directiva 2005/88/CE, pola cal se 
modifica a 2000/14/CE, o que, na práctica, se traduce na 
ampliación do período indicativo para varias máquinas, 
en adición ao previsto na táboa do artigo 12 da Directiva 
2000/14/CE. Mediante este real decreto realízase a incor-
poración ao dereito español do disposto na Directiva 
2005/88/CE.

Para a elaboración deste real decreto procedeuse a 
realizar o trámite de audiencia, segundo o disposto polo 
artigo 24.1.c) da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do 
Goberno, e consultáronse as comunidades autónomas e 
os sectores interesados.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Indus-
tria, Turismo e Comercio e de Medio Ambiente, de acordo 
co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello 
de Ministros na súa reunión do día 28 de abril de 2006,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 212/2002, do 
22 de febreiro, polo que se regulan as emisións sono-
ras no ambiente debidas a determinadas máquinas de 
uso ao aire libre.

O Real decreto 212/2002, do 22 de febreiro, queda 
modificado como segue:

Un. O punto 1 do artigo 2 queda redactado nos 
seguintes termos:

«1. O presente real decreto aplicaráselles ás 
máquinas de uso ao aire libre enumeradas nos arti-
gos 11 e 12, e definidas no anexo I, sempre que estas 
máquinas sexan postas no mercado ou postas en 
servizo como unha unidade completa adecuada 

para o uso previsto polo fabricante. Quedan excluí-
dos os accesorios sen motor postos no mercado ou 
postos en servizo por separado, coa excepción dos 
trituradores de formigón, os martelos picadores de 
man e os martelos hidráulicos.»

Dous. Modifícase, no punto 53 da parte B do anexo 
III, a ecuación que proporciona o valor cuadrático medio 
nunha posición de micrófono i, que pasa a ser a que 
expresa a seguir:

«Lpi = 10 lg [(tr 100,1Lri + tf 100,1Lfi)/(tr + tf)]»

Tres. O «Cadro de valores límite» que figura no 
anexo XI substitúese polo que figura no anexo a este 
real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título de competen-
cias.

Este real decreto constitúe unha norma regulamenta-
ria de seguridade industrial, que se dita ao abeiro do 
disposto no artigo 149.1.13.ª da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Incorporación de 
dereito da Unión Europea.

Mediante este real decreto incorpórase ao dereito 
español a Directiva 2005/88/CE, do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 14 de decembro de 2005, pola que se 
modifica a Directiva 2000/14/CE, relativa á aproximación 
das lexislacións dos Estados membros sobre emisións 
sonoras no ambiente debidas ás máquinas de uso ao 
aire libre.

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 28 de abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno

e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

ANEXO

Novo «Cadro de valores límite» do anexo XI do Real decreto 212/2002, do 22 de febreiro

Tipo de máquina

Potencia neta instalada P en kW;
Potencia eléctrica Pel (1) en kW;

Masa do aparato m en kg;
Largura de corte L en cm

Nivel de potencia acústica admisible en dB/l pW

Fase I
a partir do 3.1.2002

Fase II
a partir do 3.1.2006

    

Máquinas compactadoras (rolos vibrantes, pranchas e 
apisoadoras vibratorias).

P ≤ 8 108 105 (2)
8< P ≤ 70 109 106 (2)

P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P (2)
Topadoras, cargadoras e pas cargadoras sobre eiru-

gas.
P ≤ 55 106 103 (2)
P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P (2)

Topadoras, cargadoras e pas cargadoras sobre rodas, 
moto volquetes, niveladoras, compactadoras de lixo 
tipo cargadoras, carretas elevadoras en beiril accio-
nadas por motor de combustión, guindastres móbi-
les, máquinas compactadoras (rolos non vibrantes), 
pavimentadoras, xeradores de enerxía hidráulica.

P ≤ 55 104 101 (2) (3)
P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P (2) (3)
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Montacargas para o transporte de materiais de cons-
trución, tornos de construción, motosachos.

P ≤ 15 96 93
P > 15 83 + 11lg P 80 + 11 lg P

Trituradores de formigón e martelos picadores de 
man.

M ≤ 15 107 105
15 < m < 30 94 + ll lg m 92 + 11 lg m (2)

M ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m
Guindastres de torre  98 + lg P 96 + lg P
Grupos electróxenos de soldadura e de potencia Pel ≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel
Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel

Motocompresores P ≤ 15 99 97
P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P

Cortadoras de céspede, máquinas para o acabado do 
céspede / recortadoras de céspede.

L ≤ 50 96 94 (2)
50 < L ≤ 70 100 98
70 < L ≤ 120 100 98 (2)

L > 120 105 103 (2)

O nivel de potencia admisible debe redondearse no número enteiro máis próximo (se é inferior a 0,5 utilizarase o número 
inferior; se é maior ou igual a 0,5 utilizarase o número superior)

(1)  Pel de grupos electróxenos de soldadura: corrente nominal de soldadura multiplicada pola tensión convencional en 
carga correspondente ao valor máis baixo do factor de marcha que indica o fabricante.

Pel de grupos electróxenos de potencia: enerxía primaria de conformidade coa norma ISO 8528-1:1993, punto 13.3.2.
(2) As cifras correspondentes á fase II son simplemente indicativas para os seguintes tipos de máquinas:

– rolos vibratorios con condutor a pe;
– pranchas vibratorias (> 3 kW);
– apisoadoras vibratorias;
– topadoras (sobre eirugas de aceiro)
– cargadoras (sobre eiruga de aceiro > 55 kW);
– carretas elevadoras en beiril accionadas por motor de combustión;
– pavimentadoras con guía de compactación;
– trituradores de formigón e martelos picadores de man con motor de combustión interna (15 < m < 20);
– cortadoras de céspede, máquinas para o acabado de céspede e recortadoras de céspede.
As cifras definitivas dependerán da modificación da Directiva 2000/14/CE, en función do informe previsto no punto 
1 do artigo 20 da dita directiva. Se non se producise esa modificación, os valores da fase I seguirían aplicándose na 
fase II.

(3)  Para os guindastres móbiles monomotor aplicaranse as cifras correspondentes á fase I até o 3 de xaneiro de 2008. A 
partir desa data aplicaranse as cifras correspondentes á fase II.

Tipo de máquina

Potencia neta instalada P en kW;
Potencia eléctrica Pel (1) en kW;

Masa do aparato m en kg;
Largura de corte L en cm

Nivel de potencia acústica admisible en dB/l pW

Fase I
a partir do 3.1.2002

Fase II
a partir do 3.1.2006

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 7973 CORRECCIÓN de errores da Orde APA/661/2006, 
do 3 de marzo, pola que se substitúe o anexo 
do Real decreto 1682/1997, do 7 de novembro, 
polo que se actualiza o Catálogo Oficial de 
Razas de Gando de España. («BOE» 107,
do 5-5-2006.)

Advertido erro no texto remitido para a súa publica-
ción da Orde APA/661/2006, do 3 de marzo, publicada no 
«Boletín Oficial del Estado», suplemento número 4 en lin-
gua galega, do 1 de abril de 2006, procédese a corrixilo 
mediante a oportuna rectificación:

Na páxina 638, no anexo, punto 1.2 Especie caprina, 
onde di: «… Papoya…»; debe dicir: «… Payoya…». 

 8041 REAL DECRETO 549/2006, do 5 de maio, polo 
que se modifican o Real decreto 1617/2005, do 
30 de decembro, polo que se regula a conce-
sión de dereitos aos agricultores dentro do 
réxime de pagamento único, e o Real decreto 
1618/2005, do 30 de decembro, sobre aplica-
ción do réxime de pagamento único e outros 
réximes de axuda directa á agricultura e a gan-
daría. («BOE» 108, do 6-5-2006, e «BOE» 110, 
do 9-5-2006.)

O Real decreto 1617/2005, do 30 de decembro, polo 
que se regula a concesión de dereitos aos agricultores 
dentro do réxime de pagamento único e o Real decreto 
1618/2005, do 30 de decembro, sobre aplicación do 
réxime de pagamento único, e outros réximes de axuda 
directa á agricultura e á gandaría, estableceron a norma-
tiva de aplicación para España dos regulamentos comuni-
tarios que regulan este réxime e estas axudas.

O elevado número de regulamentos comunitarios 
sobre as axudas á renda dos agricultores, a súa extensión 
e complexidade e o gran número de modificacións que os 


