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4. Os contratistas quedarán obrigados só ante o 
beneficiario, que asumirá a total responsabilidade da 
execución da actividade cofinanciada fronte ao órgano 
intermedio e a autoridade de xestión.

Artigo 13. Subvencionabilidade segundo o lugar en que 
se execute a operación.

As operacións cofinanciadas polo Fondo Social 
Europeo deberanse efectuar na rexión ou zona subvencio-
nable definida no programa operativo.

Unha operación subvencionada polo Fondo Social 
Europeo só se poderá executar excepcionalmente fóra do 
ámbito territorial de actuación do programa operativo 
cando así o autorice previamente a autoridade de xestión 
ou o órgano intermedio dando conta á autoridade de xes-
tión e coas condicións e requisitos que, para o efecto, se 
establezan na resolución de autorización.

Artigo 14. Financiamento complementario.

De acordo co disposto no artigo 34 do Regulamento 
(CE) n.º 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, o 
Fondo Social Europeo poderá financiar de forma comple-
mentaria medidas comprendidas no ámbito de interven-
ción do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 
(FEDER) de acordo cos seguintes requisitos:

a) Este financiamento complementario non exce-
derá o límite do 10% da axuda comunitaria correspon-
dente a cada eixe prioritario do programa operativo. 
Excepcionalmente, de acordo co disposto no artigo 3 
número 7 do Regulamento (CE) n.º 1081/2006 do Parla-
mento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, 
relativo ao Fondo Social Europeo, esta porcentaxe pode-
rase incrementar ata o 15% do eixe prioritario de que se 
trate, cando se financien medidas de acordo coa priori-
dade de inclusión social e se encontren incluídos no 
ámbito de aplicación do Fondo Europeo de Desenvolve-
mento Rexional.

b) Estes gastos serán subvencionables se cumpren os 
criterios de intervención do Fondo Europeo de Desenvolve-
mento Rexional establecidos no artigo 3 do Regulamento 
(CE) n. º 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 5 de xullo de 2006, relativo ao Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional e polo que se derroga o Regulamento 
(CE) n.º 1783/1999.

c) Serán aplicables a estes gastos as normas nacio-
nais establecidas en cumprimento do artigo 56.4 do 
Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello, do 11 de 
xullo de 2006.

Disposición transitoria única. Emenda de deficiencias.

As deficiencias existentes na documentación xustifica-
tiva dos gastos subvencionables producidos con anteriori-
dade ao momento da entrada en vigor desta norma serán 
emendables no prazo dun mes desde a dita entrada en 
vigor.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta disposición entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado». Non obs-
tante, as normas sobre gastos subvencionables que se 
establecen nela serán de aplicación aos gastos efectiva-
mente pagados a partir do 1 de xaneiro de 2007.

Madrid, 14 de outubro de 2008.–O ministro de Traballo 
e Inmigración, Celestino Corbacho Chaves. 

MINISTERIO DA VIVENDA
 16789 REAL DECRETO 1675/2008, do 17 de outubro, 

polo que se modifica o Real decreto 1371/2007, 
do 19 de outubro, polo que se aproba o docu-
mento básico «DB-HR Protección contra o 
ruído» do Código técnico da edificación e se 
modifica o Real decreto 314/2006, do 17 de 
marzo, polo que se aproba o Código técnico da 
edificación. («BOE» 252, do 18-10-2008.)

O Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que 
se aproba o documento básico «DB-HR Protección contra 
o ruído», do Código técnico da edificación e se modifica o 
Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se 
aproba o Código técnico da edificación, establece, na súa 
disposición transitoria terceira, que durante os 12 meses 
posteriores ao momento da entrada en vigor deste real 
decreto poderanse aplicar as exixencias básicas desen-
volvidas no documento básico «DB-HR Protección contra 
o ruído» do CTE, sen prexuízo do previsto na disposición 
derradeira terceira sobre a entrada en vigor do referido 
real decreto.

Así mesmo, sinala que unha vez finalizado o dito 
período transitorio, será obrigatoria a aplicación das 
exixencias básicas desenvolvidas no documento básico 
«DB-HR Protección contra o ruído», do CTE que se aproba.

De tal modo, e tendo en conta a data prevista para a 
súa entrada en vigor, que se produciu o 24 de outubro de 
2007, a finalización do período transitorio producirase o 24 
de outubro de 2008, data en que resultarán de obrigado 
cumprimento as exixencias básicas desenvolvidas no 
documento básico «DB-HR Protección contra o ruído», do 
CTE que se aprobou mediante o Real decreto 1371/2007.

En relación con iso, a disposición transitoria segunda 
do Real decreto 1371/2007, sobre o réxime de aplicación da 
normativa anterior ao documento básico «DB-HR Protec-
ción contra o ruído», do CTE, posibilitou que durante os 
doce meses seguintes ao momento da entrada en vigor do 
real decreto se puidese continuar aplicando a normativa 
previa na materia que se cita nela, e que durante este 
período transitorio se puidese optar por aplicar a anterior 
norma básica ou as exixencias básicas desenvolvidas no 
documento básico «DB-HR Protección contra o ruído», do 
CTE que se aprobou mediante o real decreto.

Este período de aplicación voluntaria da norma 
demostrou ser importante e fundamental para que a asi-
milasen os axentes que a han de aplicar, dada a complexi-
dade técnica da norma, segundo recoñece todo o sector. 
Igualmente, este período está servindo para que os secto-
res se preparen en aspectos tan fundamentais como a 
formación dos técnicos e a caracterización das presta-
cións acústicas de produtos e solucións técnicas que ase-
guren o eficaz cumprimento da norma.

Neste sentido, a propia Administración fixo un 
esforzo de axuda ao sector proporcionando un plan de 
formación sobre a norma acústica, e realizando unha 
primeira versión de catálogo de elementos construtivos, 
caracterizados polas súas prestacións acústicas e doutro 
tipo, así como igualmente, preparando unha ferramenta 
informática que contribúa a facilitar a súa adecuada apli-
cación.

Todos estes esforzos, incluídos os de formación, des-
envolvéronse no período de aplicación voluntaria pre-
visto na norma que se modifica, o cal demostrou que 
quedou curto en relación co esforzo que require esta 
norma de especial complexidade técnica. Por todo iso, e 
co fin de culminar os esforzos formativos e de perfeccio-
namento das ferramentas informáticas e o catálogo de 
elementos construtivos, parece oportuno prorrogar 
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durante seis meses máis o período de aplicación volun-
taria.

Na tramitación deste real decreto cumpríronse os trá-
mites establecidos na Lei 50/1997, do 27 de novembro, do 
Goberno, e o Ministerio de Administracións Públicas emi-
tiu informe, en cumprimento do seu artigo 24.3. Así 
mesmo, someteuse ao informe da Comisión do Código 
técnico da edificación, do Consello para a Sustentabili-
dade, Innovación e Calidade da Edificación, en cumpri-
mento do previsto no artigo 2 do Real decreto 315/2006, do 
17 de marzo, polo que se crea o Consello para a Sustenta-
bilidade, Innovación e Calidade da Edificación.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Vivenda, de 
acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do 
Consello de Ministros na súa reunión do día 17 de outubro 
de 2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 1371/2007, do 
19 de outubro, polo que se aproba o documento básico 
«DB-HR Protección contra o ruído» do Código técnico 
da edificación e se modifica o Real decreto 314/2006, do 
17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da 
edificación.

O Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se 
aproba o documento básico «DB-HR Protección contra o 
ruído» do Código técnico da edificación e se modifica o 
Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba 
o Código técnico da edificación, queda modificado como 
segue:

Un. O parágrafo primeiro da disposición transitoria 
segunda queda redactado do seguinte modo:

«Ata o 24 de abril de 2009, poderá continuar apli-
cándose o Real decreto 1909/1981, do 24 de xullo, 
polo que se aproba a norma básica da edificación 
NBE CA-81 sobre condicións acústicas nos edificios, 
modificada polo Real decreto 2115/1982, do 12 de 
agosto, pasando a chamarse NBE CA-82, e revisada 
pola Orde do 29 de setembro de 1988, pasando a se 
denominar NBE CA-88, sen prexuízo da súa derroga-
ción expresa na disposición derrogatoria única deste 
real decreto.»

Dous. O parágrafo primeiro da disposición transitoria 
terceira queda redactado do seguinte modo:

«Ata o 24 de abril de 2009 poderanse aplicar as 
exixencias básicas desenvolvidas no documento 
básico «DB-HR Protección contra o ruído» do CTE, 
sen prexuízo do previsto na disposición derradeira 
cuarta deste real decreto sobre a súa entrada en 
vigor.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico e dítase ao abeiro 
das competencias que se atribúen ao Estado nos artigos 
149.1.16.ª, 23.ª e 25.ª da Constitución española, en materia 
de bases e coordinación xeral da sanidade, protección do 
ambiente e bases do réxime mineiro e enerxético, respec-
tivamente.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 17 de outubro de 2008.

JUAN CARLOS R.

A ministra da Vivenda,
BEATRIZ CORREDOR SIERRA 

XEFATURA DO ESTADO
 17079 REAL DECRETO LEI 8/2008, do 24 de outubro, 

polo que se adoptan medidas urxentes para 
paliar os efectos producidos pola seca en 
determinados ámbitos das bacías hidrográfi-
cas. («BOE» 258, do 25-10-2008.)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

As condicións meteorolóxicas adversas deron como 
resultado que algunhas bacías hidrográficas continúen 
con acusados problemas para a subministración de auga, 
tanto para os abastecementos ás poboacións como para 
as explotacións agrícolas e gandeiras, polo que é necesa-
rio adoptar determinadas medidas extraordinarias e de 
urxente necesidade para paliar os efectos da seca.

O ano hidrolóxico 2004/2005 comezou cun bo nivel de 
reservas (o 31 de setembro de 2004 dispoñíase de dez 
puntos porcentuais por riba da media dos últimos dez 
anos), pero tivo unha evolución marcadamente atípica e 
deficitaria, con precipitacións moi inferiores á media his-
tórica. Este ano hidrolóxico foi o máis seco en España 
desde que se comezaron a rexistrar as series sistematiza-
das de chuvias en 1947, cunha precipitación media inferior 
nun 40 por cento ao valor medio normal. Isto, pola súa 
vez, supuxo un punto de partida excepcional para o 
seguinte ano hidrolóxico 2005/2006, no sentido do baixo 
nivel de reservas.

Durante o transcurso do ano hidrolóxico 2005/2006 
produciuse un réxime de precipitacións no país superior 
ao ano precedente pero aínda inferior á media. Este feito 
supuxo un aumento das reservas que foi, non obstante, 
insuficiente para paliar a situación de partida. É máis, 
unha vez finalizado o ano hidrolóxico 2005/2006, o estado 
das reservas foi mesmo algo inferior ao que había nesa 
mesma data do pasado ano hidrolóxico.

O ano hidrolóxico 2006-2007 evolucionou, en termos 
xerais, con precipitacións superiores á media histórica 
nos meses de febreiro, abril e maio, o que permitiu que 
remitise parcialmente a intensidade da seca meteoroló-
xica do ano precedente. Non obstante, o carácter seco 
seguiuse mantendo nas bacías do sueste da Península, na 
bacía do Segura, no sistema Xúcar, e nalgúns sistemas do 
Guadiana e do Guadalquivir, así como na marxe esquerda 
do Ebro. Cando rematou o ano hidrolóxico 2006/2007 as 
reservas encoradas non acadaron uns niveis que permiti-
sen atender todas as demandas con normalidade.

No que levamos de ano hidrolóxico 2007-2008, a pre-
cipitación media nacional estivo marcada por se situar un 
9 por cento por debaixo da media normal, polo que non é 
suficiente para solucionar o déficit acumulado polos anos 
anteriores nalgunhas bacías. Este déficit de precipitacións 
foi máis acusado na bacía do Guadalquivir, onde as reser-
vas actuais están un 32 por cento por debaixo da media 
dos 5 anos anteriores, mentres que na bacía do Segura as 
achegas do actual ano hidrolóxico son as terceiras máis 
baixas das series de achegas históricas rexistradas (77 
anos), cun nivel de reservas de auga encorada (sen conta-
bilizar as achegas do transvasamento Texo-Segura) tamén 
inferior nun 25 por cento á media dos últimos 5 anos, o 
que agrava o desastre natural que afecta estas zonas. A 
situación xeral das reservas hidráulicas da bacía do Gua-
diana para usos consuntivos está ao mesmo nivel que ao 
comezo do ano hidrolóxico 2005-2006 e un 23 por cento 
por debaixo da media dos últimos 10 anos. As reservas de 
auga encorada do sistema Xúcar están un 14 por cento 
por debaixo con respecto á media dos últimos cinco 
anos.

Polo anterior, é conveniente conceder un ano máis a 
exención das exaccións relativas á dispoñibilidade de 


