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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
749 Reial decret 22/2014, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 

836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les característiques tècniques, 
l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari 
per carretera.

El Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les característiques 
tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari 
per carretera, de recent aprovació, ha adequat les característiques i les condicions 
exigides als vehicles i el personal destinat al transport sanitari, als avenços tècnics i al 
desenvolupament de les ofertes formatives actuals en l’àmbit de la formació professional.

Amb aquest propòsit, el Reial decret anteriorment esmentat exigeix que el personal 
mínim que ha d’anar a bord dels vehicles destinats al transport sanitari disposi d’un 
determinat nivell de formació, o bé el certificat de professionalitat de transport sanitari o 
bé el títol de formació professional de tècnic en emergències sanitàries, per al cas 
d’ambulàncies no assistencials o assistencials, respectivament.

Així mateix, aquesta norma exigeix que les empreses que efectuïn transport sanitari 
disposin d’una dotació mínima de personal, a determinar per mitjà d’una ordre ministerial 
de desenvolupament, i han de pertànyer, en tot cas, a la plantilla de l’empresa o entitat 
titular de l’autorització de transport sanitari. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar, tal 
com exposa el Reial decret en qüestió, per mitjà de la documentació acreditativa d’alta i 
cotització al règim que correspongui de la Seguretat Social.

Tenint en compte l’existència, actualment, d’entitats benèfiques que duen a terme una 
tasca important en l’àmbit del transport sanitari, com és el cas de la Creu Roja Espanyola 
i en què hi participa un ampli nombre de personal voluntari, és adequat modificar el Reial 
decret 836/2012 afegint una nova disposició que reguli el règim jurídic d’aquest personal 
voluntari, amb la previsió d’especialitats en matèria de formació i pel que fa a la forma 
d’acreditació de la relació desinteressada que tenen amb l’entitat.

D’altra banda, aprofitant aquesta modificació, sembla convenient donar el mateix 
tractament jurídic al transport sanitari efectuat per les forces i els cossos de seguretat de 
l’Estat que el que preveu el Reial decret 836/2012 per al transport sanitari efectuat per les 
Forces Armades.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Foment i de la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 17 de gener de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen 
les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels 
vehicles de transport sanitari per carretera.

El Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen les característiques 
tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari 
per carretera, queda redactat en els termes següents:

U. La disposició addicional quarta queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional quarta. Transports oficials de les Forces Armades i de les 
forces i els cossos de seguretat de l’Estat.

El que estableix aquest Reial decret no és aplicable als transports oficials 
sanitaris efectuats per les Forces Armades i per les forces i els cossos de seguretat 
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de l’Estat quan el transport s’efectuï dins la seva activitat específica, amb 
ambulàncies de les seves dotacions i conduïdes pel personal de les seves pròpies 
plantilles, els quals es regeixen per les seves normes específiques, que s’han 
d’ajustar, quan les seves peculiars característiques ho permetin, a les condicions 
tecnicosanitàries establertes amb caràcter general.»

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional sisena, amb el text següent:

«Disposició addicional sisena. Personal voluntari d’entitats benèfiques.

1. El personal voluntari que exerceixi les funcions de conductor o de conductor 
en funcions d’ajudant en les ambulàncies destinades a la prestació dels serveis de 
transport sanitari de Creu Roja Espanyola o d’altres entitats l’activitat principal de 
les quals sigui la prestació de serveis d’assistència sanitària amb una finalitat 
humanitària i social de caràcter general, ha de tenir, com a mínim, el certificat de 
professionalitat de transport sanitari que preveu el Reial decret 710/2011, de 20 de 
maig, pel qual s’estableixen dos certificats de professionalitat de la família 
professional sanitat que s’inclouen en el Repertori nacional de certificats de 
professionalitat, sense que li siguin aplicables els requisits de formació que 
estableix l’article 4.1 d’aquest Reial decret.

2. Creu Roja Espanyola i altres entitats benèfiques a les quals es refereix 
l’apartat anterior han d’acreditar, als efectes del que disposa sobre la dotació 
mínima de personal l’article 4.2 d’aquest Reial decret, la condició de voluntaris dels 
qui exerceixin les funcions de conductor o de conductor en funcions d’ajudant en 
les ambulàncies destinades a la prestació dels serveis de transport sanitari per 
carretera d’acord amb el que preveuen la Llei 6/1996, de 15 de gener, del 
voluntariat, i altra legislació de desplegament que hi sigui aplicable.»

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculten la ministra de Foment i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per 
aprovar, en l’àmbit de les seves competències, mitjançant una ordre conjunta, les 
disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 17 de gener de 2014.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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