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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-
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gurat a Espanya que resideixin en el territori d’un altre 
Estat, així com pels titulars d’una pensió i els seus famili-
ars assegurats a Espanya que resideixin en el territori d’un 
altre Estat, tot això a l’empara de la normativa internacio-
nal. Del saldo net positiu resultant s’han de deduir les 
despeses de gestió suportades per l’entitat gestora.

Per distribuir la quantia resultant, l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social calcula el percentatge del saldo net 
positiu que correspon a cadascuna de les comunitats 
autònomes, en funció del nombre de mesos de residència 
efectiva, durant l’exercici a què es refereix el saldo, dels 
assegurats amb cobertura sanitària derivada d’un certifi-
cat emès per l’organisme assegurador i degudament ins-
crit en les direccions provincials corresponents de l’entitat 
gestora en la comunitat autònoma de què es tracti.

L’import del saldo net positiu, a què fa referència el parà-
graf anterior, el transfereix la Tresoreria General de la Segure-
tat Social, a proposta de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, durant el tercer trimestre de cada exercici.

CAPÍTOL II

Pagament a les comunitats autònomes del cost de l’assis-
tència sanitària derivada de contingències professionals

Article 2. Objecte.

Aquest capítol, de conformitat amb el que estableix la 
disposició addicional cinquanta-novena de la Llei de pres-
supostos generals d’Estat per a l’any 2006, regula el pro-
cediment per pagar a les comunitats autònomes el cost 
de les prestacions sanitàries, farmacèutiques i recupera-
dores dispensades pels serveis públics de salut correspo-
nents com a conseqüència de contingències professio-
nals, quan la protecció dels beneficiaris, respecte 
d’aquestes contingències, s’hagi formalitzat amb les enti-
tats gestores de la Seguretat Social.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

Les normes incloses en aquest capítol són aplicables a 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social i a l’Institut Social 
de la Marina per a l’abonament, amb càrrec a les dota-
cions aprovades en els pressupostos respectius, del cost 
de les prestacions sanitàries, farmacèutiques i recupera-
dores, a què es refereix l’article 2, dispensades durant 
l’exercici objecte de liquidació.

Article 4. Competència.

Les direccions provincials de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social i de l’Institut Social de la Marina són 
competents per reconèixer les obligacions i executar les 
despeses pressupostàries corresponents al cost de les 
prestacions sanitàries, farmacèutiques i recuperadores 
dispensades en l’àmbit territorial respectiu, i cursen a les 
direccions provincials de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social les oportunes propostes de pagament.

Article 5. Liquidació de la despesa.

1. Els serveis públics de salut de les comunitats autò-
nomes han de remetre mensualment a les direccions 
provincials de les entitats gestores, en exemplar duplicat, 
una certificació del cost de les prestacions sanitàries, far-
macèutiques i recuperadores dispensades el mes ante-
rior, en el model que figura com annex a aquesta Ordre.

Juntament amb la certificació s’ha de remetre, en 
suport informàtic, el detall de les prestacions dispensades 
a cada beneficiari.

2. Les direccions provincials de les entitats gestores 
han de comprovar que les despeses consignades corres-
ponen a treballadors la protecció dels quals, respecte de 
les contingències professionals, s’ha formalitzat amb 
aquestes, i que els imports de les prestacions dispensa-

des coincideixen amb les quanties de les tarifes oficials 
aprovades i publicades per cada comunitat autònoma, i 
han de consignar, en la mateixa certificació del servei 
públic de salut, la conformitat pel que fa al seu contingut. 
Efectuat aquest tràmit, s’ha de remetre una còpia de la 
certificació degudament diligenciada al servei esmentat.

No obstant això, quan hi hagi divergències en la iden-
titat dels treballadors o errors en els imports detallats, les 
direccions provincials de les entitats gestores, si s’escau, 
han de consignar en la notificació la seva conformitat 
amb les dades que considerin correctes, i n’han de retor-
nar al servei públic de salut una còpia per rectificar les 
dades que no hagin estat objecte de la diligència de con-
formitat i, si és procedent, per enviar una nova certifica-
ció. Aquesta certificació és complementària de la presen-
tada i només inclou els imports corresponents a les 
liquidacions rectificades.

Article 6. Imputació pressupostària i proposta de paga-
ment.

El reconeixement de les obligacions i la proposta de 
pagament de les obligacions es fa en relació amb els tres 
primers trimestres de l’any per trimestres vençuts, i amb 
inclusió de les despeses degudament facturades, liquida-
des i reconegudes en els tres mesos immediatament 
anteriors. Les facturacions i liquidacions dels mesos d’oc-
tubre i novembre es reconeixen i abonen al llarg del mes 
de desembre i les facturacions i liquidacions correspo-
nents a l’últim mes de l’any es tramiten, es reconeixen i es 
proposen al pagament amb càrrec a l’exercici pressupos-
tari següent, durant el primer trimestre.

Article 7. Aplicació pressupostària.

La despesa que derivi de les obligacions que es reco-
neguin com a conseqüència de la prestació d’assistència 
sanitària, farmacèutica i recuperadora derivada de contin-
gències professionals, a què es refereix aquest capítol, 
s’imputa al concepte pressupostari 459 «A comunitats 
autònomes. Altres transferències corrents» del programa 
1102 «Incapacitat temporal i altres prestacions» del pres-
supost de despeses de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social o de l’Institut Social de la Marina, segons sigui 
competent l’un o l’altre per al seu reconeixement.

Article 8. Remissió de dades.

El disseny de registre i el format tècnic de remissió de 
les dades que avalen les certificacions emeses pels ser-
veis públics de salut s’han de determinar, a proposta de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social i de l’Institut 
Social de la Marina, mitjançant una resolució del secretari 
d’Estat de la Seguretat Social, la qual s’ha de comunicar a 
les comunitats autònomes.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

El capítol I s’aplica per a les liquidacions de quotes 
globals efectuades a partir de l’any 2006, en els termes 
que assenyala l’article 1.

El que estableix el capítol II té efectes respecte de les 
prestacions dispensades a partir de l’1 de gener de 2006.

Madrid, 26 de gener de 2006.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sr. Secretari d’Estat de la Seguretat Social. 
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