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Disposició final primera.
S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè
en l’exercici durant el qual entri en vigor aquesta Llei
acordi les modificacions pressupostàries necessàries per
a l’aplicació d’aquesta Llei.
Disposició final segona.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 5 de juny de 2006.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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ORDRE SCO/1741/2006, de 29 de maig, per la
qual es modifiquen els annexos del Reial
decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual
s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. («BOE» 134, de 6-6-2006.)

La disposició final segona del Reial decret 1277/2003,
de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals
sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, habilita el ministre de Sanitat i Consum per al desplegament normatiu de les seves previsions incloent-hi
expressament «l’actualització de la classificació i de les
definicions dels centres, serveis, establiments i unitats
assistencials a què es refereixen els seus annexos».
L’exercici professional de la psicologia, que des de
sempre ha tingut un marcat caràcter polivalent manifestat
en els seus plans d’estudi i en les diverses opcions i fins i
tot itineraris curriculars específics de la llicenciatura, està
immersa, des de fa temps, en un procés de profunds canvis que en l’àmbit sanitari ha tingut les seves pròpies
manifestacions, com les derivades de la creació de l’especialitat de psicologia clínica mitjançant el Reial decret
2490/1998, de 20 de novembre, pel qual es crea i regula el
títol oficial de psicòleg especialista en psicologia clínica, i
la posterior consideració d’aquesta com una «professió
sanitària titulada i regulada», en els termes que preveu
l’article 36 de la Constitució, per la Llei 44/2003, de 21 de
novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, que,
no obstant això, no considera com a tal el llicenciat en
psicologia sense aquesta especialitat.
Aquesta situació aconsella incorporar algunes modificacions al Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, mitjançant
les quals es pretén, d’una banda, adequar algunes de les
seves definicions als continguts de la psicologia clínica
segons la doctrina científica i professional més consolidada, i
possibilitar, d’altra banda, que l’elevat nombre de llicenciats
en psicologia sense especialitat es puguin acollir al règim
d’autoritzacions en els termes que preveu aquesta Ordre,
quan es pretengui que els centres o gabinets on exerceixen la
seva professió tinguin la consideració de centres sanitaris.
Això no impedeix que, tot i que no s’acullin a aquest
règim, puguin seguir exercint la professió col·legiada de

Suplement núm. 13

«psicòleg» en totes les seves facetes, inclosa la relacionada
amb la salut, com ho feien amb anterioritat a la Llei 44/2003,
de 21 de novembre, sense que l’objectiu d’aquesta norma
sigui, com tampoc ho és del Reial decret 1277/2003, de 10
d’octubre, modificar, ni directament ni indirectament, el disseny de les professions sanitàries regulades i titulades que
efectua la Llei esmentada, sinó establir criteris de qualitat i
seguretat respecte als centres sanitaris que autoritzen les
diferents administracions sanitàries a les quals correspon
legalment aquesta competència.
Les modificacions que incorpora aquesta Ordre als
annexos del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, han
estat objecte d’informe per la Comissió de Recursos
Humans del Sistema Nacional de Salut, en la qual, a més
dels ministeris de Sanitat i Consum i d’Educació i Ciència,
entre altres, estan representades totes les administracions sanitàries, pel Consell Assessor de Sanitat, per l’Organització Col·legial de Psicòlegs, per la Conferència de
Degans de les Facultats de Psicologia i per diverses associacions cientificoprofessionals, les aportacions de les
quals s’han tingut en compte en el procés d’elaboració
d’aquesta norma.
Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb la disposició
final segona del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre.
En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, disposo:
Article únic. Modificació dels annexos del Reial decret
1277/2003, de 10 d’octubre.
El Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual
s’estableixen les bases generals sobre autorització de
centres, serveis i establiments sanitaris, queda modificat
de la manera següent:
U. La referència C.2.5.10 de l’annex I queda redactada de la manera següent:
«C.2.5.10 Centres de reconeixement.»
Dos. La referència C.2.5.10 de l’annex II queda redactada de la manera següent:
«C.2.5.10 Centres de reconeixement: centres
sanitaris on, d’acord amb el que preveu la normativa específica, es porten a terme reconeixements
mèdics i psicològics per determinar les condicions
físiques i psicològiques dels aspirants o titulars de
permisos o llicències, o per a la realització de determinades activitats i per a la seva renovació.»
Tres. La referència C.2.5.11 de l’annex II queda redactada de la manera següent:
«C.2.5.11 Centres de salut mental: centres sanitaris en què es fa el diagnòstic i el tractament en
règim ambulatori de les malalties i trastorns mentals, emocionals, relacionals i del comportament.»
Quatre. La referència U.70 de l’annex II queda redactada de la manera següent:
«U.70 Psicologia clínica: unitat assistencial en
la qual un psicòleg especialista en psicologia clínica
és responsable de fer el diagnòstic, l’avaluació, el
tractament i la rehabilitació dels trastorns mentals,
emocionals, relacionals i del comportament.»
Cinc. La referència U.900 de l’annex II queda redactada de la manera següent:
«U.900 Altres unitats assistencials: unitats sota la
responsabilitat de professionals amb titulació oficial o
habilitació professional que, encara que no tinguin la
consideració legal de «professions sanitàries titulades
i regulades» en el sentit que preveu l’article 2.1 de la
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les
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professions sanitàries, porten a terme activitats sanitàries que no s’ajusten a les característiques de cap de
les unitats anteriorment definides, per la seva naturalesa innovadora, pel fet d’estar en fase d’avaluació clínica, o per afectar professions el caràcter polivalent de
les quals permet exercir, amb una formació adequada,
activitats sanitàries vinculades amb el benestar i la
salut de les persones en centres que tinguin la consideració de sanitaris.»
Disposició addicional única. Consultes de psicologia.
1. A les sol·licituds d’autorització de consultes de psicologia els és aplicable el que preveu l’apartat U.900 de l’annex
II del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, quan el sollicitant, tot i no tenir el títol d’especialista en psicologia clínica,
acrediti, o bé haver cursat els estudis de la llicenciatura de
psicologia seguint un itinerari curricular qualificat per la seva
vinculació amb l’àrea docent de personalitat, avaluació i tractament psicològics o amb la psicologia clínica i de la salut, o
bé acrediti una formació complementària de postgrau relativa a aquestes àrees, no inferior a 400 hores, de les quals
almenys 100 han de ser pràctiques tutelades per psicòlegs
especialistes en psicologia clínica, en centres, institucions o
serveis universitaris de psicologia on es duguin a terme activitats d’atenció a la salut mental, o en consultes o gabinets de
psicologia clínica, degudament autoritzats, d’acord amb les
previsions del Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre.
2. Les administracions sanitàries, a fi de determinar
si els itineraris curriculars de la llicenciatura o la formació
complementària al·legada pels sol·licitants s’adeqüen a
les matèries que se citen a l’apartat anterior, poden sollicitar assessorament a les facultats de psicologia i a l’Organització Col·legial de Psicòlegs, o als ministeris de
Sanitat i Consum i d’Educació i Ciència, a través de la
Comissió Nacional de l’Especialitat de Psicologia Clínica.
3. El que preveu aquesta disposició addicional s’entén sense perjudici de la seva adaptació a les normes que
es dictin per adequar l’ordenament jurídic de l’Estat a
l’Espai Europeu d’Educació Superior, una vegada es despleguin els reials decrets 55/2005, de 21 de gener, pel qual
s’estableix l’estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de grau,
i 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis
universitaris oficials de postgrau.
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 29 de maig de 2006.–La ministra de Sanitat i
Consum, Elena Salgado Méndez.
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gons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricats.
La disposició final primera del dit Reial decret faculta
els ministres d’Indústria i Energia i de Foment per modificar les referències a normes UNE que figuren a l’annex.
Sobre la base d’aquesta disposició final, es va aprovar
l’Ordre PRE/2829/2002, d’11 de novembre, per la qual es
modifica la referència a normes, perquè aquest Reglament s’ajusti a les noves normes UNE, així com l’entrada
en vigor del marcatge CE per als ciments comuns.
En el cas dels ciments comuns ja s’ha establert l’entrada en vigor del marcatge CE mitjançant la Comunicació
de la Comissió 2001/C 20/04, que en l’àmbit nacional es
transposa amb l’Ordre de 3 d’abril de 2001.
En el cas dels ciments de baixa calor d’hidratació ja
s’ha establert l’entrada en vigor del marcatge CE mitjançant la Comunicació de la Comissió 2005/C 139/03, que en
l’àmbit nacional es transposa amb la Resolució de 9 de
novembre de 2005.
Per a la resta dels ciments diferents dels comuns
s’han aprovat noves normes UNE, en què se n’estableixen les especificacions tècniques. El present Reial decret
estableix el procediment pel qual s’ha de dur a terme
l’avaluació de la conformitat d’aquests ciments, que preveu la norma UNE-EN 197-2:2000, el compliment obligatori de la qual imposa el Reial decret 1313/1988, de 28
d’octubre, en la redacció que en fa l’Ordre PRE/2829/2002,
d’11 de novembre.
Així mateix, s’estableixen els aspectes relatius a l’autorització dels centres de distribució de qualsevol tipus
de ciment, basant-se en el capítol 9 de la norma UNE-EN
197-2:2000.
Aquest Reial decret es dicta per prevenir i limitar riscos, així com per a la protecció contra accidents i sinistres
capaços de produir danys o perjudicis derivats de la utilització dels productes que regula, per mitjà de l’establiment
de controls que permetin detectar o contribuir a evitar les
circumstàncies que puguin donar lloc a l’aparició de riscos i mitigar les conseqüències de possibles accidents, tot
això en l’àmbit de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, així com del Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura
per a la qualitat i la seguretat industrial.
La present disposició ha estat sotmesa al procediment
d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques que preveu el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol,
pel qual s’apliquen les disposicions de la Directiva 98/34/
CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juny.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 19 de maig de 2006,
DISPOSO:
Article únic. Objecte i camp d’aplicació.
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REIAL DECRET 605/2006, de 19 de maig, pel
qual s’aproven els procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments
no subjectes al marcatge CE i als centres de
distribució de qualsevol tipus de ciment.
(«BOE» 135, de 7-6-2006.)

El Reial decret 1313/1988, de 28 d’octubre, va declarar
obligatòria l’homologació dels ciments per fabricar formi-

El present Reial decret té per objecte establir els
procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN
197-2:2000 «Ciments. Part 2: avaluació de la conformitat»
a les fàbriques de ciments no subjectes al marcatge CE i
als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment i
que s’inclouen com a annex.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queda derogada la Resolució de 12 de juny de 1997 de
la Direcció General d’Indústria, per la qual s’aprova el sistema per a la realització dels controls de la producció i
distribució del ciment establerts en la norma UNE 80 403:
1996, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de 18 de
juny de 1997, i totes les disposicions que s’oposin al que
preveu el present Reial decret.

