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2. El Ministeri de Sanitat i Consum, amb l’acord 
previ del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salut, ha de revisar, com a mínim cada cinc anys, les tèc-
niques, tecnologies i procediments per a les quals s’han 
designat centres, serveis o unitats de referència, amb la 
finalitat de determinar si és procedent que continuïn sent 
de referència o si és convenient generalitzar-ne l’aplicació 
en el Sistema Nacional de Salut.

Article 7. Acreditació dels centres, serveis o unitats de 
referència.

El Ministeri de Sanitat i Consum, a través de l’Agència 
de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, ha d’elaborar el 
manual i el procediment d’auditoria per a l’acreditació 
dels centres, serveis i unitats de referència del Sistema 
Nacional de Salut amb els criteris que s’estableixin a pro-
posta del Comitè de designació de centres, serveis i uni-
tats de referència del Sistema Nacional de Salut.

Article 8. Obligacions dels centres, serveis o unitats de 
referència.

La designació de centre, servei o unitat de referència 
implica les obligacions següents:

1. Establir i mantenir el sistema d’informació que 
preveu l’article 3.1.f).

2. Facilitar la informació que els sigui requerida en 
qualsevol moment per comprovar que compleix els crite-
ris per a aquesta designació.

3. Notificar qualsevol modificació dels criteris en 
funció dels quals va ser designats.

4. Comunicar els incidents que afectin l’atenció de 
les patologies o les tècniques, tecnologies i procediments 
diagnòstics o terapèutics per als quals ha estat designat 
centre, servei o unitat de referència.

5. Sotmetre’s a la renovació de la designació que 
preveu l’article 5.5.

Article 9. Finançament.

El Fons de cohesió sanitària que estableix l’article 
4.B).c) de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, ha de finan-
çar l’assistència sanitària derivada, entre comunitats 
autònomes, a un centre, servei o unitat de referència del 
Sistema Nacional de Salut. Aquest finançament s’aplica 
només per a les patologies o les tècniques, tecnologies i 
procediments diagnòstics o terapèutics per als quals l’es-
mentat centre, servei o unitat ha estat designat de refe-
rència i en les condicions i quanties que recull el correspo-
nent annex del Reial decret que regula el Fons de cohesió 
sanitària. En el cas de les comunitats autònomes de Canà-
ries i de les Illes Balears, la compensació també inclou 
l’atenció als processos dels pacients desplaçats des d’al-
tres illes del seu territori diferents d’on s’ubiqui el centre, 
servei o unitat de referència designat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.1a i 16a de la Constitució espanyola.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

El ministre de Sanitat i Consum ha de dictar totes les 
disposicions que requereixi l’aplicació del que estableix 
aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 10 de novembre de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 19729 ACORD multilateral ADR M-177 en virtut de la 

secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport 
internacional de mercaderies perilloses per 
carretera (ADR), publicat en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» núm. 18, de 21 de gener de 2005, 
relatiu al document de transport en operacions 
de venda en ruta, fet a Madrid el 23 de juny de 
2006. («BOE» 272, de 14-11-2006.)

ACORD MULTILATERAL ADR M 177

En virtut de la secció 1.5.1 de l’ADR relatiu al document de 
transport en operacions de venda en ruta

1. Com a excepció a les disposicions del 5.4.1.1.1, 
lletra h), el nom i l’adreça del destinatari en el document 
de transport es pot reemplaçar per la menció «VENDA EN 
RUTA» quan les següents matèries es transporten a múl-
tiples destinataris que no es poden identificar totalment 
abans d’iniciar el transport:

UN 1001 Acetilè, dissolt.
UN 1002 Aire, comprimit.
UN 1072 Oxigen, comprimit.
UN 1202 Combustibles per a motors dièsel o gasoil o 

oli mineral per a escalfament lleuger.
UN 1965 Hidrocarburs gasosos liquats en barreja, 

n.e.p.

2. A més de les indicacions obligatòries, l’expedidor 
ha d’indicar en el document de transport el següent: 
«Transport conforme als termes de la secció 1.5.1 de l’ADR 
(ADR M177)».

3. Aquest Acord és vàlid entre les parts contractants 
de l’ADR que hagin signat aquest Acord fins al 31 de 
desembre de 2010, a menys que algun dels signataris el 
revoqui abans d’aquesta data, cas en què només segueix 
sent aplicable als transports efectuats en el territori de les 
parts contractants de l’ADR que l’hagin signat però que no 
l’hagin revocat, fins en aquesta data.

Madrid, 23 de juny 2006.
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L’autoritat competent per a l’ADR a Espanya, Juan 
Miguel Sánchez García, director general de Transports per 
Carretera.

El present Acord ha estat signat per les autoritats com-
petents de l’ADR de:

Espanya.
Portugal.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 30 d’octubre de 2006.–El secretari general 

tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
Francisco Fernández Fábregas. 

 19730 ACORD sobre l’admissió d’Espanya al Sistema 
de la Integració Centreamericana en la categoria 
d’observador extra regional, fet el 15 d’octubre 
de 2005. («BOE» 272, 14-11-2006.)

SECRETARIA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓ 
CENTREAMERICANA (SG-SICA)

ACORD SOBRE L’ADMISSIÓ D’ESPANYA AL SISTEMA DE 
LA INTEGRACIÓ CENTREAMERICANA EN LA CATEGORIA 

D’OBSERVADOR EXTRA REGIONAL

El Regne d’Espanya i el Sistema de la Integració
 Centreamericana (SICA)

ATÈS

Que el Protocol de Tegucigalpa estableix, en l’article 
17, que «és competència del Consell de Ministres de Rela-
cions Exteriors la representació de la regió davant la 
comunitat internacional, l’execució de les decisions dels 
presidents en matèria de política internacional regional, la 
recomanació sobre l’ingrés dels nous membres al Sis-
tema de la Integració Centreamericana, així com la deci-
sió sobre l’admissió d’observadors a aquesta:

Que, reunits a Madrid, Espanya, el 5 de març de 2004, 
els presidents centreamericans van acollir amb satisfac-
ció l’interès d’Espanya de participar com a observador 
extra regional en el Sistema de la Integració Centreameri-
cana, a través d’un mecanisme que li permeti acompa-
nyar el procés d’integració regional.

Que la Resolució dels presidents de Centreamèrica 
acordada a la ciutat de San José de Costa Rica, el dia vint 
del mes de novembre de l’any dos mil quatre, en la qual 
van resoldre aprovar l’ingrés d’Espanya en qualitat de 
membre observador al Sistema de la Integració Centrea-
mericana.

Que l’article 31 del Protocol de Tegucigalpa estableix 
que «El Sistema de la Integració Centreamericana, en el 
marc de les seves competències, pot subscriure tractats o 
acords amb tercers estats o organismes, de conformitat 
amb els propòsits i principis del present instrument.».

Que els presidents de Centreamèrica van donar ins-
truccions a la Secretaria General del Sistema de la Inte-
gració Centreamericana (SG-SICA) perquè procedís a fer 
les gestions corresponents amb el govern espanyol per 
formalitzar la seva incorporació al SICA com més aviat 
millor.

Que, en adoptar aquesta decisió, els mandataris dels 
països membres del SICA i d’Espanya van tenir en compte 
els estrets vincles que hi ha en l’àrea de cooperació en 
l’àmbit polític, econòmic, social, educatiu, cultural i ambi-
ental que uneixen Centreamèrica amb Espanya, que han 
permès consolidar una relació privilegiada a partir d’un 

reconeixement comú dels grans propòsits i principis 
generals del SICA.

PER TANT ACORDEN

Formalitzar la incorporació d’Espanya al Sistema de la 
Integració Centreamericana (SICA) en la categoria d’ob-
servador extra regional, de conformitat amb les disposi-
cions següents:

Primer.–Espanya pot participar, com a observador 
extra regional, en la reunió ordinària de presidents i el 
Consell de Ministres en els diferents rams o sectors, així 
com en les altres institucions que acordin les parts.

En la qualitat d’observador extra regional, Espanya 
pot participar en les reunions ordinàries del Consell de 
Ministres de Relacions Exteriors per a aspectes de coope-
ració política, en el Consell de Ministres d’Integració Eco-
nòmica, d’Integració Social, o altres on hi hagi possibili-
tats reals de compartir, potenciar i desenvolupar una 
agenda de cooperació i de complementarietat econòmica 
i social, amb resultats concrets i tangibles que reforcin el 
diàleg i la cooperació entre les dues parts.

Segon.–La participació d’Espanya s’ha de fer atenent 
la invitació de la Presidència Pro Tempore, per mitjà de la 
Secretaria General del SICA. El criteri fonamental per 
estendre una invitació és l’interès recíproc a enfortir les 
relacions en una àrea específica.

Tercer.–Espanya pot presentar a la Presidència Pro 
Tempore i/o a la Secretaria General del SICA una sol-
licitud per participar en un determinat consell de minis-
tres o a la Reunió de Presidents. La sol·licitud ha d’esmen-
tar l’interès específic de la seva participació. La decisió 
corresponent s’ha de comunicar per mitjà de la Secretaria 
General.

Quart.–Quan s’acordi invitar Espanya en una reunió 
en algun dels òrgans esmentats, s’ha d’inscriure com a 
mínim un tema a l’agenda orientat a enfortir les relacions 
d’amistat i cooperació entre Espanya i Centreamèrica en 
els àmbits polític, econòmic, social, educatiu, cultural o 
ambiental.

Cinquè.–Espanya té dret a veu però sense vot i la seva 
participació no influeix en el consens.

El dret a veu està limitat als assumptes que li interes-
sin o l’afectin directament o bé aquells en què ho deci-
deixi així la part centreamericana.

Correspon a la Presidència de la Reunió de Presidents 
i del Consell de Ministres atorgar el dret a veu al represen-
tant d’Espanya.

Sisè.–La participació d’Espanya, en la categoria d’ob-
servador extra regional, no implica obligacions financeres 
envers el SICA.

Setè.–La participació d’Espanya en els òrgans indicats 
s’ha d’efectuar al nivell que correspongui.

El present Acord de formalització entra en vigor a par-
tir de la data en què Espanya notifiqui a la Secretària 
General del SICA que ha complert tots els tràmits exigits 
pel seu ordenament jurídic intern.

Signat el 15 d’octubre de dos mil cinc, en dos exem-
plars originals en idioma espanyol; tots dos textos són 
igualment autèntics. 

Pel Regne d’Espanya, Pel Sistema de la Integració
Centreamericana (SICA),

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Aníbal Enrique Quiñónez Abarca,

Ministre d’Afers Exteriors 
i de Cooperació

Secretari general


