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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18977 Reial decret 1825/2009, de 27 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 

l’Organització Nacional de Trasplantaments.

La disposició addicional tercera de la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de 
reproducció humana assistida, ha modificat l’organisme autònom Centre Nacional de 
Trasplantaments i Medicina Regenerativa, que passa a denominar-se Organització 
Nacional de Trasplantaments. Aquest organisme públic conserva la naturalesa d’organisme 
autònom i és l’encarregat de coordinar i fomentar la política de trasplantaments a Espanya, 
i de representar el nostre sistema sanitari davant els organismes nacionals i internacionals 
en aquesta matèria.

Per al desenvolupament d’aquests fins, s’han atribuït a l’organisme Organització 
Nacional de Trasplantaments les funcions que en matèria de trasplantaments reconeix al 
Ministeri de Sanitat i Política Social la Llei 30/1979, de 27 d’octubre, sobre extracció i 
trasplantament d’òrgans; les atribuïdes al seu moment a l’Organització Nacional de 
Trasplantaments pel Reial decret 2070/1999, de 30 de desembre, pel qual es regulen les 
activitats d’obtenció i utilització clínica d’òrgans humans i la coordinació territorial en 
matèria de donació i trasplantament d’òrgans i teixits, i les previstes al Reial decret 
1301/2006, de 10 de novembre, pel qual s’estableixen les normes de qualitat i seguretat 
per a la donació, l’obtenció, l’avaluació, el processament, la preservació, l’emmagatzematge 
i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s’aproven les normes de coordinació i 
funcionament per al seu ús en éssers humans.

Segons el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 14/2006, de 26 de 
maig, i de conformitat amb l’article 62 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, aquest Reial decret aprova l’Estatut 
com a organisme autònom de l’Organització Nacional de Trasplantaments, que acull la 
peculiaritat de la pertinença al règim estatutari del gruix del seu personal, i n’adapta 
l’estructura i les competències a la distribució orgànica i funcional que dóna al departament 
el Reial decret 1041/2009, de 29 de juny, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica 
del Ministeri de Sanitat i Política Social.

En relació amb el personal estatutari de l’Organització Nacional de Trasplantaments, 
s’ha optat per aplicar-li directament el sistema de carrera professional del personal estatutari 
de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària. El fonament d’aquesta decisió consisteix en el fet 
que la carrera professional de tot el personal estatutari al servei del sector públic estatal ha 
de tenir una única regulació a fi que resultin idèntics els seus aspectes fonamentals, 
sobretot perquè estem davant del mateix àmbit d’actuació –el sanitari– i amb adscripció al 
mateix departament ministerial.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’ha donat audiència a les comunitats autònomes, 
i s’ha sotmès al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

En virtut d’això, a iniciativa de la ministra de Sanitat i Política Social, a proposta 
conjunta de les ministres de la Presidència i d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de 
novembre de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació de l’Estatut de l’Organització Nacional de Trasplantaments.

S’aprova l’Estatut de l’Organització Nacional de Trasplantaments, el text del qual 
s’insereix a continuació.
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Disposició addicional primera. Comissió de Trasplantaments.

1. La Comissió de Trasplantaments del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut actua com a òrgan de coordinació interterritorial i assessorament del 
Sistema Nacional de Salut en matèria de donació i trasplantaments d’òrgans, teixits i 
cèl·lules.

2. La Comissió de Trasplantaments depèn del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut, al qual ha de retre comptes de les seves activitats i està integrada pel 
director de l’Organització Nacional de Trasplantaments, que hi exerceix les funcions de 
president, i els coordinadors autonòmics de trasplantaments de cada comunitat 
autònoma.

3. La Comissió de Trasplantaments, al seu si i sota la seva tutela, pot establir les 
subcomissions estables o grups de treball sobre matèries específiques que convinguin 
més al desenvolupament de les seves activitats.

Disposició addicional segona. Desenvolupament de la carrera professional del personal 
estatutari.

Al personal estatutari de l’Organització Nacional de Trasplantaments li és directament 
aplicable el sistema de carrera professional del personal estatutari de l’Institut Nacional de 
Gestió Sanitària.

Mitjançant resolució del president de l’Organització Nacional de Trasplantaments, amb 
la consulta prèvia amb les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial de Sanitat, 
s’han d’acordar les mesures organitzatives que puguin ser necessàries per a l’aplicació del 
sistema de carrera professional de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària al personal 
estatutari de l’Organització Nacional de Trasplantaments.

Els efectes econòmics del que preveu aquesta disposició addicional són aplicables 
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria única. Unitats i llocs de treball amb nivell orgànic inferior a 
subdirecció general.

Les unitats i llocs de treball amb nivell orgànic inferior a subdirecció general subsisteixen 
i són retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris fins que s’aprovin les 
corresponents relacions de llocs de treball o plantilles de personal estatutari adaptades a 
l’estructura orgànica d’aquest Reial decret. L’adaptació en cap cas pot suposar un increment 
de la despesa pública.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret i, en especial, queden expressament derogades les 
següents:

a) El Reial decret 176/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del Centre 
Nacional de Trasplantaments i Medicina Regenerativa, i queda suprimit en conseqüència 
el lloc de coordinador nacional adjunt, amb rang de subdirector general.

b) Els articles 19 i 21 del Reial decret 2070/1999, de 30 de desembre, pel qual es 
regulen les activitats d’obtenció i utilització clínica d’òrgans humans i la coordinació 
territorial en matèria de donació i trasplantament d’òrgans i teixits.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

S’autoritza la ministra de Sanitat i Política Social perquè adopti les mesures que siguin 
necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de novembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta Primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ESTATUT DE L’ORGANISME AUTÒNOM ORGANITZACIÓ NACIONAL
DE TRASPLANTAMENTS

CAPÍTOL l

Disposicions generals

Article 1. Naturalesa jurídica i adscripció orgànica.

1. L’Organització Nacional de Trasplantaments és un organisme autònom dels 
previstos a l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri de Sanitat i Política Social a través de 
la Direcció General de Teràpies Avançades i Trasplantaments, amb personalitat jurídica 
pròpia i diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena 
capacitat d’obrar per a l’exercici de les competències que li corresponen.

2. Correspon al Ministeri de Sanitat i Política Social, a través de la Secretaria General 
de Sanitat, la direcció estratègica, l’avaluació i el control de l’eficàcia i dels resultats de 
l’activitat de l’esmentat organisme, sense perjudici de les competències atribuïdes a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat quant a avaluació i control de resultats del 
sector públic estatal.

Article 2. Règim jurídic.

L’Organització Nacional de Trasplantaments es regeix per la Llei 14/2006, de 26 de 
maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida; la Llei 30/1979, de 27 d’octubre, 
sobre extracció i trasplantament d’òrgans; la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat; 
la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut; la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat; 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic; la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut; per aquest 
Estatut, i per les altres disposicions legals aplicables als organismes autònoms de 
l’Administració General de l’Estat.

Article 3. Criteris d’actuació.

1. L’Organització Nacional de Trasplantaments ha d’ajustar el seu funcionament als 
principis d’eficiència, objectivitat, equitat, cooperació i solidaritat en l’exercici de les seves 
funcions.

2. L’Organització Nacional de Trasplantaments ha de promoure la qualitat i seguretat 
dels processos sobre els quals exerceixi la seva competència i ha de mantenir la 
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confidencialitat de les dades i altres exigències ètiques respecte als expedients i actuacions 
que porti a terme, d’acord amb el que estableixen la Llei 14/2006, de 26 de maig; la Llei 
41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; la Llei 30/1979, de 27 d’octubre, 
i les altres normes aplicables.

CAPÍTOL II

Fins i funcions de l’organisme autònom Organització Nacional de Trasplantaments

Article 4. Fins generals.

1. Són fins generals de l’Organització Nacional de Trasplantaments:

a) Coordinar la política de donació i trasplantaments d’òrgans i teixits d’aplicació en 
éssers humans a Espanya.

b) Promoure i impulsar la donació d’òrgans i teixits.
c) Promoure i impulsar els trasplantaments d’òrgans, teixits i cèl·lules a Espanya, 

sobre la base dels principis d’eficiència, objectivitat, equitat, cooperació i solidaritat.
d) Promoure la formació continuada en matèria de donació i trasplantaments d’òrgans 

i teixits.
e) Desenvolupar, mantenir, custodiar i analitzar les dades dels registres d’origen, 

destinació i seguiment dels òrgans i teixits obtinguts amb la finalitat de trasplantament; 
afavorir l’accessibilitat i la publicitat dels resultats i garantir-ne la transparència.

f) Assessorar el Ministeri de Sanitat i Política Social i les comunitats autònomes en 
matèria de trasplantaments d’aplicació en éssers humans.

g) Representar el Ministeri de Sanitat i Política Social en els organismes nacionals i 
internacionals en matèries relacionades amb els trasplantaments, sense perjudici de les 
competències que corresponguin al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i de les 
funcions atribuïdes a la Secretaria General Tècnica en matèria de relacions 
internacionals.

h) Les altres funcions que en matèria de coordinació i gestió dels assajos clínics i 
l’aplicació terapèutica de la medicina regenerativa li pugui assignar el Ministeri de Sanitat 
i Política Social.

Article 5. Funcions.

Per a la consecució dels seus fins, sense detriment de les competències de les comunitats 
autònomes, s’atribueixen a l’organisme autònom Organització Nacional de Trasplantaments 
les funcions reconegudes al Ministeri de Sanitat i Política Social per la Llei 30/1979, de 27 
d’octubre, sobre extracció i trasplantament d’òrgans, les atribuïdes al seu moment a 
l’Organització Nacional de Trasplantaments pel Reial decret 2070/1999, de 30 de desembre, 
pel qual es regulen les activitats d’obtenció i utilització clínica d’òrgans humans i la coordinació 
territorial en matèria de donació i trasplantament d’òrgans i teixits, les previstes al Reial 
decret 1301/2006, de 10 de novembre, pel qual s’estableixen les normes de qualitat i 
seguretat per a la donació, l’obtenció, l’avaluació, el processament, la preservació, 
l’emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s’aproven les normes de 
coordinació i funcionament per al seu ús en éssers humans, i, en particular, les següents:

a) La coordinació de l’obtenció, distribució nacional i intercanvi internacional d’òrgans, 
teixits i cèl·lules per al seu trasplantament.

b) L’actualització i gestió de les llistes d’espera d’àmbit nacional per a trasplantaments 
d’òrgans teixits i cèl·lules.

c) La coordinació de la logística i el transport d’equips de professionals d’extracció i 
trasplantament, i la d’òrgans, teixits i cèl·lules per a trasplantament.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 287  Dissabte 28 de novembre de 2009  Secc. I. Pàg. 5

d) La promoció i el desenvolupament de la recerca en matèria de donació, disponibilitat 
i aplicació clínica d’òrgans, teixits i cèl·lules per a trasplantament.

e) La promoció i el desenvolupament de les mesures necessàries per a la millora de 
la qualitat i seguretat dels òrgans, teixits i cèl·lules per a trasplantament.

f) La planificació, el desenvolupament i el manteniment d’un sistema d’informació, 
promoció i difusió de les activitats de donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules 
en administracions sanitàries, professionals sanitaris, agents socials i ciutadans.

g) La coordinació de la informació recollida en els registres d’últimes voluntats de les 
comunitats autònomes en relació amb la donació d’òrgans, teixits i cèl·lules per a la seva 
utilització en éssers humans.

h) La col·laboració en l’avaluació i la gestió dels projectes associats a les subvencions 
que atorgui el Ministeri de Sanitat i Política Social per a la promoció de la donació i el 
trasplantament.

i) El desenvolupament i manteniment dels registres estatals de centres autoritzats 
per a l’extracció, processament i implant d’òrgans, teixits i cèl·lules d’origen humà, per a 
utilització en éssers humans, així com el seguiment d’aquestes activitats.

j) El manteniment del sistema de codificació i la connexió amb els sistemes 
internacionals de codificació de peces anatòmiques d’origen humà per a utilització en 
éssers humans.

k) El desenvolupament i el manteniment del sistema estatal de biovigilància i 
notificació d’efectes adversos en la utilització en éssers humans de peces anatòmiques 
d’origen humà, i la connexió amb els sistemes internacionals.

l) L’avaluació, seguiment i autorització, si s’escau, de les importacions i exportacions 
d’òrgans, teixits i cèl·lules d’origen humà, per a utilització en éssers humans.

m) La promoció de les mesures necessàries per garantir la plena traçabilitat, des del 
seu origen fins a la seva destinació final, en l’obtenció, processament i implant d’òrgans, 
teixits i cèl·lules humanes.

n) L’elaboració i actualització de les recomanacions a les autoritats sanitàries 
competents sobre els programes, criteris d’avaluació, acreditació, inspecció o altres 
mesures de control sobre aquests, i també sobre la qualificació i els atributs dels 
professionals encarregats de portar-les a terme.

ñ) La coordinació de les sol·licituds d’informació entre les autoritats competents de 
les comunitats autònomes i les que realitzi la Comissió Europea, estats membres de la 
Unió Europea o d’altres estats.

o) La promoció de les mesures necessàries per garantir el compliment dels principis 
de donació voluntària i no remunerada, absència d’ànim de lucre en les activitats de 
promoció i publicitat, protecció de la confidencialitat de les dades, així com l’anonimat 
entre donant i receptor, excepte en els casos de donació entre vius d’òrgans sòlids o de 
vius emparentats de progenitors hematopoètics.

p) La realització d’informes, a sol·licitud de les autoritats i institucions sanitàries, 
sobre eficàcia, qualitat i seguretat, en procediments de trasplantament de nova implantació 
o eficàcia clínica no demostrada.

q) La col·laboració amb les comunitats autònomes en la planificació i el 
desenvolupament dels plans de formació continuada en matèria de donació i coordinació 
de trasplantaments d’òrgans, teixits i cèl·lules d’origen humà.

r) La cooperació amb els organismes i entitats nacionals i internacionals en el camp 
de la donació, extracció, processament i implant d’òrgans, teixits i cèl·lules d’origen humà 
per a utilització en éssers humans, sense perjudici de les competències que corresponguin 
al Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i de les funcions atribuïdes a la Secretaria 
General Tècnica del Ministeri de Sanitat i Política Social en matèria de relacions 
internacionals.

s) La representació del Ministeri de Sanitat i Política Social davant els organismes i 
grups de treball de caràcter internacional, en l’àmbit dels fins i les funcions assignats a 
l’Organització Nacional de Trasplantaments, així com les funcions de naturalesa anàloga 
que li pugui encomanar el Ministeri de Sanitat i Política Social o el Consell Interterritorial 
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del Sistema Nacional de Salut, sense perjudici de les competències que corresponguin al 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació i de les funcions atribuïdes a la Secretaria 
General Tècnica en matèria de relacions internacionals.

CAPÍTOL III

Òrgans de l’Organització Nacional de Trasplantaments

Article 6. Òrgans de direcció de l’Organització Nacional de Trasplantaments.

Són òrgans de direcció de l’Organització Nacional de Trasplantaments:

a) El president.
b) El director.

Article 7. Òrgan consultiu de l’Organització Nacional de Trasplantaments.

L’òrgan col·legiat de caràcter consultiu de l’Organització Nacional de Trasplantaments 
és el Consell Assessor.

Article 8. President.

1. El president de l’Organització Nacional de Trasplantaments és el secretari general 
de Sanitat.

2. Corresponen al president:

a) L’alta direcció i representació institucional de l’organisme.
b) El seguiment i control de les activitats de l’Organització Nacional de 

Trasplantaments.
c) Exercir les altres atribucions que li confereixi l’ordenament jurídic.

Article 9. Director.

1. El director de l’Organització Nacional de Trasplantaments, amb nivell orgànic de 
subdirector general, és nomenat i separat del càrrec pel ministre de Sanitat i Política Social.

2. Corresponen al director:

a) La representació legal i la direcció de l’Organització Nacional de Trasplantaments 
i del seu personal, en els termes previstos a les disposicions vigents. Correspon al director 
la signatura dels acords o resolucions que hagi d’adoptar l’Organització.

b) La preparació de l’avantprojecte de pressupostos de l’Organització Nacional de 
Trasplantaments. L’avantprojecte ha de ser elevat al president de l’Organisme per a la 
seva aprovació i tramitació.

c) L’elaboració del Pla anual d’actuació de l’organisme.
d) L’aprovació i el compromís de despeses, el reconeixement d’obligacions, 

l’ordenació dels pagaments que corresponguin a les despeses autoritzades, la contractació 
en nom de l’organisme i la seva direcció econòmica i comptable.

e) La rendició de comptes davant el Tribunal de Comptes.
f) La confecció de les memòries anuals de gestió.
g) La coordinació nacional de trasplantaments.
h) Totes les altres funcions que se li atribueixin per reglament o li siguin delegades 

pel president.

3. Posen fi a la via administrativa tots els actes, acords i resolucions del president i 
del director de l’Organització Nacional de Trasplantaments, de conformitat amb el que 
estableix la disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

Contra els actes, acords i resolucions del director de l’organisme es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, sense perjudici del recurs potestatiu de reposició que 
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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Article 10. Consell Assessor.

1. El Consell Assessor de l’Organització Nacional de Trasplantaments és l’òrgan 
col·legiat d’assessorament als òrgans rectors de l’Organització.

2. El Consell Assessor està format per:

a) President: la ministra de Sanitat i Política Social.
b) Vicepresident primer: el president de l’Organització Nacional de Trasplantaments.
c) Vicepresident segon: el director de l’Organització Nacional de Trasplantaments.
d) Vocals: un representant de cada comunitat autònoma, designat per aquestes.
e) Secretari: el secretari general de l’Organització Nacional de Trasplantaments, que 

hi intervé amb veu i sense vot.

3. Al Consell Assessor li corresponen les funcions següents:

a) Conèixer els objectius estratègics i el Pla anual d’actuació de l’Organització i 
emetre’n informe.

b) Conèixer l’avantprojecte de pressupost, els comptes anuals i els informes 
d’auditoria que es practiquin, i emetre’n informe.

c) Conèixer els controls i auditories tècniques i científiques que es realitzin sobre el 
desenvolupament de les activitats de l’Organització, i emetre’n informe.

d) Conèixer la memòria anual de l’Organització, i emetre’n informe.
e) Informar i assistir els òrgans de direcció sobre les iniciatives normatives, 

professionals, científiques o organitzatives que li plantegin en l’àmbit dels fins i les funcions 
de l’Organització.

4. El Consell Assessor s’ha d’ajustar en el seu funcionament al que preveu en matèria 
d’òrgans col·legiats el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5. El Consell Assessor s’ha de reunir amb caràcter ordinari un cop a l’any, per a 
l’exercici de les funcions a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article, i amb caràcter 
extraordinari quan així ho acordi el president, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de la 
majoria dels seus membres.

6. Els membres del Consell Assessor no perceben cap remuneració, sense perjudici 
de les indemnitzacions per raó del servei que siguin procedents, d’acord amb el Reial 
decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Article 11. Estructura orgànica bàsica.

Depenen immediatament del director de l’Organització Nacional de Trasplantaments 
les unitats següents:

1. La Secretaria General, que té el nivell que determina la relació de llocs de treball i 
a la qual li correspon:

a) L’administració general de l’Organització.
b) La gestió economicofinancera, pressupostària, patrimonial, de recursos humans i 

de serveis generals.
c) La gestió del règim interior, les comunicacions de veu i dades, i els recursos 

informàtics.
d) La tramitació i gestió dels contractes, convenis i acords en què participi 

l’Organització.
e) L’elaboració de la proposta d’informes preceptius i de desplegament normatiu que 

hagi d’emetre l’Organització Nacional de Trasplantaments en matèries de caràcter 
general.

f) La supervisió i promoció de la formació continuada del personal no sanitari de 
l’Organització.

g) La suplència temporal del director de l’organisme, en casos de vacant, absència o 
malaltia.
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h) La Secretaria del Consell Assessor.

2. La Coordinació Mèdica, que ha de desenvolupar el cap de servei de la plantilla de 
personal estatutari que determini el director de l’Organització Nacional de Trasplantaments, 
i a la qual corresponen les funcions següents:

a) La coordinació operativa de trasplantaments d’òrgans, teixits i cèl·lules.
b) La gestió de les llistes d’espera d’àmbit nacional per a trasplantaments d’òrgans, 

teixits i cèl·lules.
c) L’impuls i l’avaluació de l’activitat científica, docent, investigadora i de foment de la 

donació dins els fins i les funcions assignats a l’Organització.
d) L’elaboració de proposta d’informes preceptius i de desplegament normatiu que 

hagi d’emetre l’Organització Nacional de Trasplantaments en matèries tecnicosanitàries.
e) La producció, avaluació, síntesi i difusió d’informació científica, documents de 

consens i de dades, en matèria de donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules.
f) La gestió i tutela dels registres tecnicosanitaris que guardi l’Organització Nacional 

de Trasplantaments.
g) La supervisió i promoció de la formació continuada del personal sanitari de 

l’Organització.
h) La designació, supervisió i participació, si s’escau, dels serveis de guàrdia de 

coordinació.

CAPÍTOL IV

Règim economicopressupostari, de contractació i de personal

Article 12. Recursos econòmics.

1. Els recursos econòmics de l’Organització Nacional de Trasplantaments estan 
integrats per:

a) Les assignacions generals que anualment es fixin amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat a través del Ministeri de Sanitat i Política Social.

b) Les aportacions procedents de fons específics d’àmbit nacional o internacional, o 
altres fons comunitaris destinats al compliment dels seus fins.

c) Els altres ingressos públics que dimanin de la seva activitat.
d) Les subvencions de tot tipus destinades a l’Organització Nacional de 

Trasplantaments.
e) Els ingressos que obtingui l’Organització Nacional de Trasplantaments com a 

conseqüència de concerts o convenis amb ens públics o privats.
f) Les donacions realitzades a favor de l’organisme, sempre que no comprometin la 

seva neutralitat i independència.
g) Qualsevol altre ingrés o recurs econòmic que legítimament pugui correspondre a 

l’organisme.
h) Els béns i valors que constitueixen el seu patrimoni

2. L’organisme autònom Organització Nacional de Trasplantaments està sotmès al 
règim de comptabilitat pública.

3. El control de la gestió economicofinancera de l’Organització Nacional de 
Trasplantaments, l’ha de fer la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, en els 
termes establerts a la Llei general pressupostària, a través de la Intervenció Delegada en 
l’organisme.

Article 13. Pressupostos.

1. L’Organització Nacional de Trasplantaments ha d’elaborar anualment una proposta 
de pressupost de l’organisme, amb l’estructura que determini el Ministeri d’Economia i 
Hisenda, i que ha de ser tramesa pel Ministeri de Sanitat i Política Social al Ministeri 
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d’Economia i Hisenda, que l’ha d’elevar, com a part de l’avantprojecte de Llei de 
pressupostos generals de l’Estat, al Govern, per a la seva remissió a les Corts Generals.

2. El règim pressupostari de l’Organització Nacional de Trasplantaments és l’establert 
a la Llei general pressupostària per als organismes autònoms.

Article 14. Patrimoni.

1. L’Organització Nacional de Trasplantaments pot tenir patrimoni propi i també béns 
adscrits del patrimoni de l’Administració General de l’Estat per al compliment dels seus 
fins.

2. La gestió patrimonial de l’organisme s’ha de portar a terme d’acord amb la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques

Article 15. Règim de contractació.

El règim jurídic aplicable per a la contractació de béns i serveis és l’establert a la Llei 
de contractes del sector públic i altra normativa de desplegament per a la resta de 
l’Administració General de l’Estat.

Als efectes del que assenyala la legislació sobre contractació dels ens del sector públic 
i altra normativa pública de contractació que hi sigui aplicable, l’Organització Nacional de 
Trasplantaments té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració General 
de l’Estat i dels seus organismes i entitats de dret públic, i li pot encomanar la realització 
de treballs i tasques incardinades en l’àmbit de les seves competències. Els encàrrecs, 
rebuts de l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes i entitats de dret públic 
són d’execució obligatòria per a l’Organització Nacional de Trasplantaments i han d’establir 
els termes i les condicions de realització dels treballs o tasques esmentats.

Les tarifes dels serveis prestats per l’Organització Nacional de Trasplantaments en la 
seva condició de mitjà propi instrumental han de ser aprovades per resolució de la 
subsecretària del Ministeri de Sanitat i Política Social.

Article 16. Règim de personal.

1. El personal funcionari de l’Organització Nacional de Trasplantaments es regeix per 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic i per la normativa de funció pública aplicable. El personal 
estatutari de l’Organització Nacional de Trasplantaments es regeix pel que preveu la Llei 
55/2003, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i la normativa que, 
en desplegament de l’esmentat Estatut marc, es dicti per al personal estatutari.

2. El personal laboral de l’Organització Nacional de Trasplantaments es regeix, en el 
que sigui procedent, per l’Estatut bàsic de l’empleat públic i per la legislació laboral 
aplicable.

3. Les retribucions del personal de l’Organització Nacional de Trasplantaments s’han 
d’ajustar al que disposin les lleis anuals de pressupostos.

Article 17. Confidencialitat de la informació.

Tot el personal al servei de l’Organització Nacional de Trasplantaments ha de mantenir 
la confidencialitat, fins i tot després d’haver cessat en les seves funcions, sobre les dades 
dels expedients que coneguin en l’exercici de les seves funcions.
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