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Planta desalgadora para garantir os regadíos do trans-
vasamento Texo-Segura.

Nova desalgadora de Águilas/Guadalentín. Amplia-
ción da desalgadora de Águilas (planta desalgadora para 
rega en Murcia).

Ampliación da estación desalgadora de augas salo-
bres do Mojón e os seus colectores (Murcia).

Modernización das infraestruturas hidráulicas dos 
regadíos da Vega Alta. Ojós-Contraparada.

Interceptores de augas pluviais dos barrios norte e 
oeste de Cartagena (Murcia).

Desalga e obras complementarias para a Marina Alta. 
Termo municipal de Denia (Alacant).

Desalga e obras complementarias para a Marina Alta. 
Termo municipal de Campello (Alacant).

Desenvolvemento de programas de augas subterrá-
neas e desalga para abastecementos e regadíos en Caste-
llón.

Obras de regulación para recarga dos excedentes 
invernais do río Belcaire (Castellón).

Reforzo do sistema de abastecemento da área metro-
politana de Valencia.

Reforzo do sistema de abastecemento do Camp de 
Morvedre. Desalgadora de Sagunto (Valencia).

Laminación e mellora da drenaxe da bacía da Rambla 
Gallinera (Valencia).

Prevención contra avenidas do Barranco de Benimodo 
(Valencia).

Abastecemento a Alcañiz, Calanda, Torrecilla, Valdeal-
gorfa e Castelserás (Teruel). 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 20787 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
1309/2005, do 4 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 35/2003, do 4 de 
novembro, de institucións de investimento 
colectivo, e se adapta o réxime tributario das 
institucións de investimento colectivo. 
(«BOE» 301, do 17-12-2005.)

Advertidos erros no Real decreto 1309/2005, do 4 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 35/2003, do 4 de novembro, de institucións de investi-
mento colectivo, e se adapta o réxime tributario das insti-
tucións de investimento colectivo, publicado no «Boletín 
Oficial del Estado», suplemento número 12 en lingua 
galega, do 2 de decembro 2005, procédese a efectuar as 
oportunas rectificacións:

Na páxina 1590, primeira columna, disposición derra-
deira primeira, Tres, liña segunda, onde di: «… artigo 
95.1.a).2.°…», debe dicir: «… artigo 95.1.a), segundo pará-
grafo…».

Na páxina 1592, primeira columna, disposición derra-
deira terceira, Dous, 5, liña quinta, onde di: «… remitir á 
entidade xestora ou á sociedade de investimento, respec-
tivamente, e á Administración …», debe decir: «… remitir, 
respectivamente, á entidade xestora ou á sociedade de 
investimento e á Administración…».

Na páxina 1592, segunda columna, disposición derra-
deira cuarta, Un, 4, liña oitava, onde di: «… disposición 
adicional primeira…», debe dicir: «… disposición adicio-
nal única…». 

MINISTERIO DE TRABALLO
 E ASUNTOS SOCIAIS

 20788 REAL DECRETO 1452/2005, do 2 de decembro, 
polo que se regula a axuda económica estable-
cida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 
de decembro, de medidas de protección inte-
gral contra a violencia de xénero. («BOE» 301, 
do 17-12-2005.)

A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 
de protección integral contra a violencia de xénero, no 
seu artigo 27, establece o dereito a percibir unha axuda 
económica ás mulleres vítimas de violencia de xénero 
que se sitúen nun determinado nivel de rendas e respecto 
das que se presuma que, debido á súa idade, falta de pre-
paración xeral ou especializada e circunstancias sociais, 
terán especiais dificultades para obter un emprego. Trá-
tase dun dereito subxectivo mediante o cal a citada lei 
orgánica asegura un dos seus principios reitores, reco-
llido no seu artigo 2, alínea e), como é o de garantir derei-
tos económicos para as mulleres vítimas de violencia de 
xénero, co fin de facilitar a súa integración social.

O recoñecemento deste dereito requirirá a acredita-
ción por parte da vítima de insuficiencia de recursos eco-
nómicos, situados nuns ingresos iguais ou inferiores 
ao 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a 
parte proporcional das pagas extraordinarias; así como 
un informe do Servizo Público de Emprego competente 
no cal se prevexa, fundadamente, e durante o deseño do 
seu itinerario persoal de inserción laboral, que a súa 
inclusión nos programas de emprego específicos que se 
establezan para estas vítimas, previsión recollida no 
artigo 22 da referida lei orgánica, non vai mellorar subs-
tancialmente a súa empregabilidade.

Este informe, necesario para o recoñecemento deste 
dereito, será emitido polo Servizo Público de Emprego 
competente con carácter excepcional e para o momento 
en que se tramite a concesión da axuda, pois deben que-
dar salvagardados os obxectivos principais perseguidos 
pola política de emprego, un dos cales é asegurar políti-
cas adecuadas de integración laboral para aqueles colec-
tivos que presentan maiores dificultades, garantíndolles a 
aplicación de políticas activas de emprego, garantía que 
constitúe, pola súa vez, un dos fins do Sistema Nacional 
de Emprego, polo que, no caso de desapareceren ou de 
se modificaren as circunstancias que fagan prever a non 
empregabilidade da vítima, o itinerario de inserción pro-
fesional debe ser retomado.

As axudas consisten nun pagamento único que se 
modulará en función das responsabilidades familiares ou 
do grao de minusvalidez da vítima ou dalgún dos familia-
res ao seu cargo, ou por ambos os conceptos. O procede-
mento de concesión e pagamento das axudas correspón-
delles ás administracións competentes en materia de 
servizos sociais e serán financiadas con cargo aos orza-
mentos xerais do Estado.

A posibilidade de modulación da contía da axuda eco-
nómica en atención ás circunstancias anteriormente men-
cionadas, así como a necesidade de efectuar unha maior 
concreción dos factores que inflúen na capacidade de 
inserción profesional da muller vítima de violencia de 
xénero, aconsella o desenvolvemento regulamentario do 
artigo 27, co fin de asegurar a correcta aplicación da 
norma e garantir o principio de seguridade xurídica e a 
igualdade no acceso ao dereito recoñecido, deixando a 
salvo as competencias exclusivas das comunidades autó-
nomas para establecer o procedemento de concesión da 
axuda.


