
Suplement núm. 4 Dijous 9 febrer 2006 391

I.    Disposicions generals

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 1521 ACORD marc entre el Regne d’Espanya i el Pro-

grama de les Nacions Unides per al Desenvo-
lupament (PNUD), fet a Nova York el 13 d’abril 
de 2005. («BOE» 27, d’1-2-2006.)

ACORD MARC ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I EL PRO-
GRAMA DE LES NACIONS UNIDES PER AL DESENVOLU-

PAMENT (PNUD)

PREÀMBUL

El Regne d’Espanya i el Programa de Nacions Unides 
per al Desenvolupament (PNUD), d’ara endavant denomi-
nats «les parts».

Tenint en compte l’interès mutu a reforçar la coopera-
ció internacional per aconseguir l’eradicació de la pobresa, 
com a meta central de les seves polítiques de cooperació 
en el desenvolupament, i els avantatges recíprocs que 
resulten de cooperar conjuntament en aquest sentit.

Convençuts de la importància d’establir mecanismes 
que contribueixin a aconseguir aquest fi.

Tenint en compte que el PNUD es finança totalment 
mitjançant contribucions voluntàries i que els seus recur-
sos bàsics li permeten mantenir el caràcter multilateral de 
la seva presència i el seu treball en els països respectius, 
i, així mateix, concorren als seus objectius els recursos 
d’altra índole.

Han acordat concloure el següent Acord marc:

Article I. Objecte de l’Acord.

1. L’objecte del present Acord marc és impulsar les 
relacions entre Espanya i el Programa de Nacions Unides 
per al Desenvolupament en tots els seus àmbits, i amb 
aquest fi col·laborar, entre d’altres, en l’execució de pro-
grames, projectes i activitats de cooperació.

2. Les parts es comprometen a estudiar, elaborar i 
realitzar, de mutu acord, programes i activitats en 
assumptes de cooperació en el desenvolupament de con-
formitat amb les condicions del present Acord marc.

3. Les parts es comprometen a intercanviar regular-
ment punts de vista sobre les seves polítiques de coope-
ració en el desenvolupament amb la finalitat d’augmen-
tar-ne l’efectivitat.

4. Les parts, quan ho considerin necessari, poden esta-
blir acords complementaris de cooperació en tots els temes 
relacionats amb la cooperació en el desenvolupament.

5. El present Acord marc es refereix a tots els progra-
mes, projectes i activitats que el PNUD dugui a terme amb 
finançament que provingui de l’Administració espanyola 
en conjunt (central, autonòmica o local) en qualsevol dels 
àmbits esmentats en el preàmbul antecedent, sota els 
principis de coordinació, concertació i col·laboració que 
estableix la legislació espanyola.

Article II. Comissió Mixta.
1. Les dues parts acorden establir una Comissió 

Mixta per desenvolupar el compliment dels objectius del 
present Acord marc.

2. La Comissió Mixta assegura l’intercanvi d’infor-
mació i el degut seguiment i avaluació dels programes, 
projectes i activitats en curs.

3. En la Comissió Mixta es delibera sobre possibles 
noves àrees de cooperació i sobre les propostes que pre-
sentin les dues parts, amb vista a la seva eventual aprova-
ció i, en aquest cas, es determinen les característiques de 
les accions per dur a terme, el finançament que aportaria 
cadascuna de les parts i totes les qüestions de tipus admi-
nistratiu que es considerin pertinents.

4. La Comissió Mixta té una composició paritària. La 
presidència del Comitè l’exerceix de manera alternativa el 
president de les delegacions, que correspon:

a) Pel que fa a Espanya, al Ministeri d’Afers Exteriors 
i de Cooperació.

b) Per part del PNUD, a la Direcció de Recursos i 
Aliances Estratègiques.

5. La Comissió Mixta es reuneix amb periodicitat 
anual alternativament a Madrid i a Nova York.

Article III. Finançament.
En relació amb el finançament dels projectes, progra-

mes o activitats que emanin del present Acord, pel que fa 
a la part que correspongui a l’Administració espanyola en 
conjunt (central, autonòmica o local), es fa amb càrrec al 
pressupost ordinari del ministeri, organisme o ens territo-
rial corresponent.

Pel que fa al PNUD, aquests projectes, programes i 
activitats s’apliquen tenint degudament en compte el seu 
mandat, reglament i reglamentació.

Les contribucions d’Espanya, que així mateix tenen 
degudament en compte la normativa espanyola correspo-
nent, es poden adreçar als diferents tipus de finançament 
del PNUD.

Article IV. Privilegis i immunitats.
Quan sigui necessari per dur a terme els projectes, 

programes o activitats del present Acord marc, Espanya 
ha d’atorgar al PNUD, als seus béns, fons, actius, funcio-
naris i experts, els privilegis i immunitats que preveu la 
Convenció sobre privilegis i immunitats de les Nacions 
Unides de 13 de febrer de 1946. En cas que un organisme 
especialitzat de Nacions Unides sigui l’encarregat de dur 
a terme els programes, projectes i activitats objecte del 
present Acord marc, Espanya ha d’aplicar a aquest orga-
nisme especialitzat i als seus béns, fons, actius, funciona-
ris i experts, la Convenció sobre privilegis i immunitats 
dels organismes especialitzats de les Nacions Unides de 
21 de novembre de 1947.

Quan així ho exigeixi la naturalesa de la presència del 
PNUD a Espanya, s’ha de negociar i establir un «acord de 
seu» específic entre Espanya i el PNUD.

Article V. Solució de controvèrsies.
Qualsevol controvèrsia en la interpretació o aplicació 

del present Acord marc es resol amistosament mitjançant 
la consulta i la negociació entre les parts.
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Article VI. Esmenes.
El present Acord marc es pot esmenar mitjançant un 

consentiment per escrit de les parts a sol·licitud de qual-
sevol d’aquestes. Les esmenes entren en vigor en la data 
de recepció de l’última notificació d’una de les parts a 
l’altra d’haver complert els requisits legals i procedimen-
tals corresponents.

Article VII. Denúncia.
Qualsevol de les parts pot denunciar el present Acord 

marc, i ha de notificar per escrit la seva decisió a l’altra 
Part. La denúncia és efectiva transcorregut un termini de 
sis mesos després de la data en què l’altra Part rebi la 
notificació de denúncia.

En aquest cas, els programes, projectes i activitats 
finançats per Espanya no s’interrompen fins a la conclu-
sió d’acord amb el que estableix el corresponent projecte 
o acord a aquest efecte.

Article VIII. Durada.
El present Acord marc està en vigor per temps indefinit, 

llevat que es denunciï segons el que disposa l’article VII.

Article IX. Entrada en vigor.
El present Acord marc entra en vigor en la data de 

recepció de l’última notificació d’una de les parts a l’altra 
d’haver complert els requisits jurídics i de procediment 
corresponents.

Per donar fe de tot això, els sotasignats, representants 
de les parts, degudament autoritzats, signen aquest Acord 
marc a Nova York, a tretze d’abril de 2005, en dos exem-
plars en espanyol. 

Pel Regne d’Espanya, Pel Programa de les Nacions 
Unides per al Desenvolupament,

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Zéphirin Diabré,

Ministre d’Afers Exteriors
i de Cooperació

Administrador associat

 El present Acord va entrar en vigor el 9 de gener de 
2006, data de la recepció de l’última notificació, encreuada 
entre les parts, de compliment dels requisits jurídics i de 
procediment corresponents, segons estableix l’article IX.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 23 de gener de 2006.–El secretari general tèc-
nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 1523 ORDRE TAS/131/2006, de 26 de gener, en rela-
ció amb la transferència a les comunitats autò-
nomes de l’import corresponent a la prestació 
d’assistència sanitària a l’empara de la norma-
tiva internacional i el pagament als serveis 
públics de salut del cost de l’assistència sanità-
ria derivada de contingències professionals. 
(«BOE» 27, d’1-2-2006.)

La disposició addicional cinquanta-vuitena de la Llei 
30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos generals de 

l’Estat per a l’any 2006, estableix la fórmula per calcular 
l’import que ha de transferir l’Institut Nacional de la Segu-
retat Social a les comunitats autònomes en compensació 
per la despesa de l’assistència sanitària prestada a l’em-
para de les normes internacionals a beneficiaris residents 
a Espanya i determina el criteri de distribució d’aquest 
import entre les diferents comunitats autònomes. Per a 
l’aplicació d’aquesta norma és necessari fixar els terminis 
en què aquesta entitat gestora ha de calcular el saldo net 
positiu que s’ha d’abonar, en concepte de quota global, 
dur a terme les operacions de distribució territorial i efec-
tuar-ne la transferència corresponent.

Al seu torn, la disposició addicional cinquanta-novena 
de la dita Llei 30/2005 estableix que «La Seguretat Social 
ha de procedir al pagament de les prestacions sanitàries, 
farmacèutiques i recuperadores derivades de contingèn-
cies professionals pels afiliats amb cobertura per aques-
tes contingències a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social i a l’Institut Social de la Marina, als serveis públics 
de salut de les comunitats autònomes. A aquests efectes 
es consignen en els pressupostos d’aquestes entitats ges-
tores les dotacions corresponents per un import total de 
100 milions d’euros». L’aplicació d’aquesta disposició 
addicional per part de les entitats gestores esmentades de 
la Seguretat Social requereix, entre d’altres aspectes, 
definir l’òrgan territorialment competent per efectuar els 
pagaments que escaiguin als serveis públics de salut de 
les comunitats autònomes, així com aprovar el model en 
què s’han de reflectir les despeses efectuades per aquests 
últims, determinar els mitjans en què s’han de remetre les 
dades relatives a la facturació efectuada i regular els 
mecanismes de l’aplicació i execució pressupostària per a 
l’efectivitat del pagament.

Aquestes matèries es precisen en aquesta Ordre, i es 
dissenya un esquema àgil, de manera que, sense perju-
dici de garantir l’acreditació necessària de les despeses 
fetes, les entitats gestores de la Seguretat Social puguin 
efectuar la transferència del seu import amb molta més 
rapidesa.

En virtut d’això i en ús de les atribucions conferides 
per l’article 5 del text refós de la Llei general de la Segure-
tat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, he disposat:

CAPÍTOL I

Transferència a les comunitats autònomes de l’import 
corresponent a l’assistència sanitària prestada a l’empara 

de la normativa internacional

Article 1. Determinació i liquidació de l’import que s’ha 
de transferir.

En aplicació del que estableix la disposició addicional 
cinquanta-vuitena de la Llei 30/2005, de 29 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006, l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social ha de dur a terme, 
durant el primer semestre de cada any, les operacions de 
tancament i liquidació necessàries per distribuir el saldo 
net positiu en l’àmbit nacional, corresponent a l’exercici 
anterior, en concepte de quotes globals per la cobertura 
de l’assistència sanitària en els supòsits a què es refereix 
la dita disposició.

El saldo net positiu que s’ha de distribuir entre les 
comunitats autònomes el determina la diferència, en l’àm-
bit nacional, entre l’import recaptat en concepte de quotes 
globals per la cobertura de l’assistència sanitària als mem-
bres de la família d’un treballador assegurat en un altre 
Estat que resideixin en el territori espanyol, així com els 
titulars d’una pensió i membres de la seva família assegu-
rats en un altre Estat que resideixin a Espanya, i l’import 
abonat a altres estats pels familiars d’un treballador asse-


