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A) Antecedents.

Pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, sobre traspàs 
de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat 
de Catalunya, en matèria de provisió de mitjans materials 
i econòmics per al funcionament de l’Administració de 
justícia, es van traspassar les plantes 1a i 2a de l’Edifici 
Xifré d’Arenys de Mar, sobre la base que l’edifici esmentat 
havia estat cedit per l’Ajuntament d’aquesta localitat al 
Ministeri de Justícia.

Atès que l’esmentada cessió ha quedat sense efecte, 
en haver-se extingit i, per tant, haver revertit l’immoble a 
l’Ajuntament, cal, als efectes de compensar la Generalitat 
de Catalunya, dur a terme una modificació dels béns tras-
passats i ampliació dels bens immobles que es traspas-
sen, en els termes que s’especifiquen a la relació adjunta 
núm. 1.

RELACIÓ NÚMERO 1
 Queda sense efecte el traspàs de l’immoble que figura a la relació número 1 del Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, 

que s’especifica a continuació:

B) Bèns, drets i obligacions que es modifiquen i 
s’amplien.

La modificació i l’ampliació dels béns adscrits als ser-
veis traspassats a la Generalitat de Catalunya es recullen 
a la relació adjunta número 1.

C) Data d’efectivitat de la modificació i l’ampliació.

La modificació i l’ampliació dels mitjans patrimonials 
objecte d’aquest Acord serà efectiva a partir del dia 1 
d’octubre de 2004.

I perqué consti, expedim el present certificat a Madrid, 
el dia 13 de setembre de 2004.—Els secretaris de la Comis-
sió Mixta, Pilar Andrés Vitoria i Jaume Vilalta i Vilella. 

Nom i ús Localitat i adreça Situació jurÌdica Superfi cie 
total  m2

Primera Instància i Instrucció núm. 4, 5 i 6.
Jutjat Penal núm. 24 i 25.

Arenys de Mar (Barcelona).
Edifici Xifré, 1a y 2a planta.

Cessió d’ús. 1.700

S’amplia la relació d’immobles traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, amb 
l’immoble que es detalla a continuació:

Nom i ús Localitat i adreça Situació jurìdica Solar m2
Superfi cie to-
tal  construida 
sobre solar m2

Edifici Santa Clara.
Jutjats.

Arenys de Mar (Barcelona).
Passatge Santa Clara, 14.

Propietat. 540,00 2.138,49

Comissió va adoptar, a la reunió del dia 13 de setembre de 
2004, l’oportú Acord, que ha d’ésser aprovat pel Govern 
mitjançant un reial decret.

Per tant, i d’acord amb allò que disposa la disposició 
transitòria sisena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
a proposta del ministre d’Administracions Públiques 
i prèvia deliberació del Consell de Ministres a la seva 
reunió del dia 24 de setembre de 2004,

D I S P O S O :

Article 1

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta prevista a la 
disposició transitòria sisena de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya pel qual es concreten els mitjans econòmics 
de l’Administració de l’Estat que han d’ésser objecte de 
traspàs a la Generalitat de Catalunya per a l’exercici de 
les funcions en matèria de transport marítim, adoptat pel 
Ple d’aquesta Comissió, a la seva reunió del dia 13 de set-
embre de 2004 i que es transcriu com a annex d’aquest 
Reial decret.

Article 2

Per tant, queden traspassats a la Generalitat de 
Catalunya els crèdits pressupostaris que es relacionen a 

 16817 REIAL DECRET 1945/2004, de 27 de setem-
bre, sobre traspàs de mitjans econòmics de 
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Cata-
lunya per a l’exercici de les funcions en matèria de 
transport marítim. («BOE» 236, de 30-9-2004.)

La Constitució espanyola disposa al seu article 149.1.20 
que l’Estat té competència exclusiva en matèria de marina 
mercant i abanderament de vaixells; il·luminació de cos-
tes i senyals marítims i ports d’interès general. L’article 
149.1.6 i 8 també estableix la competència exclusiva de 
l’Estat en matèria de legislació mercantil i legislació civil, 
respectivament.

D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, 
disposa al seu article 9.15 que la Generalitat de Catalunya 
té competència exclusiva en matèria de transports marí-
tims, sens perjudici del que disposa l’article 149.1.20 i 21 
de la Constitució.

El Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableix les 
normes que regulen la forma i les condicions a què s’han 
d’ajustar els traspassos de funcions i serveis de l’Estat a 
la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el que disposa el Reial decret esmentat, 
que també regula el funcionament de la Comissió Mixta 
de Transferències prevista a la disposició transitòria 
sisena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aquesta 
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l’esmentat Acord de la Comissió Mixta, en els termes que 
s’hi especifiquen.

Article 3

El traspàs a què fa referència aquest Reial decret serà 
efectiu a partir de la data que assenyala l’acord de la 
Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Foment 
produeixi, fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
els actes administratius necessaris per al manteniment 
dels serveis en el mateix règim i nivell de funcionament 
que tinguessin en el moment de l’adopció de l’Acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin d’acord 
amb la relació número 1 de l’annex es donaran de baixa 
en els conceptes d’origen i seran transferits pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda als conceptes habilitats a la sec-
ció 32 dels pressupostos generals de l’Estat destinats a 
finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats 
autònomes, un cop es remetin al Departament esmen-
tat, per part de l’Oficina Pressupostària del Ministeri de 
Foment, els respectius certificats de retenció de crèdit, 
per tal de donar compliment al que disposa la normativa 
vigent sobre pressupostos generals de l’Estat.

Disposició final única

El present Reial decret es publicarà simultàniament al 
«Butlletí Oficial de l’Estat» i al «Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya» i serà vigent a partir de la seva publi-
cació. 

Madrid, 27 de setembre de 2004.

JUAN CARLOS R.   

El ministre d’Administracions Públiques,
            JORDI SEVILLA SEGURA

 ANNEX

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Jaume Vilalta 
i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de Trans-
ferències prevista a la disposició transitòria sisena de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,

CERTIFIQUEN

Que en el Ple de la Comissió Mixta de Transferèn-
cies del dia 13 de setembre de 2004, es va adoptar un 
acord sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya dels 
mitjans econòmics de l’Administració de l’Estat per a 
l’exercici de les funcions en matèria de transport marí-
tim, en els termes que s’expressen a continuació:

A)  Referència a les normes constitucionals, estatu-
tàries i legals en què s’empara el traspàs.

L’article 149.1.20 de la Constitució estableix que 
l’Estat té competència exclusiva en matèria de marina 
mercant i abanderament de vaixells; il·luminació de 
costes i senyals marítims i ports d’interès general. 
D’altra banda l’article 149.1.6 i 8 estableix la competèn-
cia exclusiva de l’Estat en matèria de legislació mer-
cantil i legislació civil, respectivament.

També l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat 
per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, disposa 

al seu article 9.15 que la Generalitat de Catalunya té 
competència exclusiva en matèria de transports marí-
tims, sens perjudici del que disposa l’article 149.1.20 i 
21 de la Constitució.

Finalment, la disposició transitòria sisena de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el Reial decret 
1666/1980, de 31 de juliol, regulen el funcionament de 
la Comissió Mixta de Transferències i també la forma i 
les condicions a què s’han d’ajustar els traspassos de 
funcions i serveis de l’Estat a la Generalitat de Cata-
lunya.

Sobre la base d’aquestes previsions normatives, 
cal realitzar el traspàs dels mitjans econòmics de 
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya 
adscrits a les funcions en matèria de transport marí-
tim.

B)  Mitjans econòmics de l’Administració de l’Estat 
que es traspassen.

Es traspassen a la Generalitat de Catalunya els mit-
jans econòmics per a l’exercici de les funcions relatives 
a l’activitat de transport marítim que, de conformitat 
amb l’ordenament jurídic aplicable, siguin de la com-
petència de la Generalitat de Catalunya.

C)  Funcions i serveis que es reserva l’Administració 
de l’Estat.

D’acord amb l’article 149.1.20 de la Constitució, 
queden reservades a l’Estat, en els termes de la legis-
lació vigent, les funcions relatives a marina mercant, 
abanderament de vaixells, il·luminació de costes i sen-
yals marítims i ports d’interès general.

D) Funcions de cooperació.

L’Administració de l’Estat i la Generalitat de Cata-
lunya es facilitaran la informació relativa al registre de 
les línies de transport i d’altres dades estadístiques, 
així com qualsevol informació que pugui interessar a 
ambdues Administracions.

E)  Valoració de les càrregues financeres dels serveis 
traspassats.

1. La valoració provisional a l’any base 1999, que 
correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es tras-
passen a la Generalitat de Catalunya s’eleva a 631,35 
euros. Aquesta valoració serà objecte de revisió en els 
termes establerts a l’article 16.1 de la Llei 21/2001, de 
27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fis-
cals i administratives del nou sistema de finançament 
de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats 
amb Estatut d’Autonomia.

2. El finançament, en euros de 2004, que corres-
pon al cost efectiu anual es detalla a la relació núm. 1.

3. Transitòriament, fins que no es produeixi la revi-
sió del Fons de suficiència com a conseqüència de la 
incorporació del cost efectiu d’aquest traspàs, aquest 
cost es finançarà mitjançant la consolidació a la secció 
32 dels pressupostos generals de l’Estat dels crèdits 
relatius als diferents components d’aquest cost, pels 
imports que es determinin, susceptibles d’actualització 
pels mecanismes generals previstos a cada Llei de 
pressupostos.
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F)  Documentació i expedients dels serveis que es tras-
passen.

El lliurament de la documentació i dels expedients 
dels serveis traspassats es realitzarà en el termini d’un 
mes des de la publicació del Reial decret pel qual s’aprova 
aquest Acord.

G) Data d’efectivitat del traspàs.

El traspàs de mitjans econòmics objecte d’aquest 
Acord tindrà efectivitat a partir del dia 1 d’octubre 
de 2004.

I perquè consti, expedim aquesta certificació, a 
Madrid el dia 13 de setembre de 2004.—Els secretaris de 
la Comissió Mixta, Pilar Andrés Vitoria i Jaume Vilalta i 
Vilella.

D I S P O S O :

Article 1.
S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta de Transferèn-

cies, prevista a la disposició transitòria sisena de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, adoptat pel Ple el dia 13 de set-
embre de 2004, pel qual s’amplien les funciones i els serveis 
de l’Administració de l’Estat traspassats a la Generalitat de 
Catalunya pel Reial decret 1963/1982, de 30 de juliol, amb 
les corresponents a l’expedició de targetes de les titulacions 
nauticopesqueres regulades pel Reial decret 930/1998, de 14 
de maig, sobre condicions generals d’idoneïtat i titulació de 
determinats professionals de la marina mercant i del sector 
pesquer.

Article 2.
Queden traspassats a la Generalitat de Catalunya les 

funcions i els serveis, així com els crèdits pressupostaris 
corresponents, en els termes que resulten del propi Acord i 
de la relació annexa.

Article 3.
L’ampliació de funcions i serveis a què fa referència 

aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat 
a l’Acord de la Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació produeixi, si s’escau, fins a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, els actes administra-
tius necessaris per al manteniment del serveis en el mateix 
règim i nivell de funcionament que tenien en el moment de 
l’adopció de l’Acord.

Article 4.

Els crèdits pressupostaris que es determinin, de con-
formitat amb la relació número 1 de l’annex, es donaran 
de baixa dels corresponents conceptes pressupostaris i es 
transferiran pel Ministeri d’Economia i Hisenda als conceptes 
habilitats a la secció 32 dels pressupostos generals de l’Estat, 
destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les 
comunitats autònomes, un cop es remetin al Departament 
esmentat per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació els respectius certificats de retenció de crèdit, per tal de 
donar compliment al que disposa la normativa vigent sobre 
pressupostos generals de l’Estat.

Disposició final única.

El present Reial decret serà publicat simultàniament al 
«Butlletí Oficial de l’Estat» i al «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya», i serà vigent a partir de la seva publicació.

Madrid, 27 de setembre de 2004.

JUAN CARLOS R.   

RELACIÓ NÚM. 1

Cost efectiu del traspàs a la Generalitat de Catalunya de 
les funcions i serveis en matèria de transport marítim 

(euros 2004)

Secció 17. Ministeri de Foment.
Servei 32.
Aplicació pressupostària: 

Capítol I ..............................................................

Euros

843,36

   Cost total efectiu ..................................... 843,36

 16818 REIAL DECRET 1946/2004, de 27 de setembre, 
sobre ampliació de funcions i serveis traspas-
sats a la Generalitat de Catalunya pel Reial 
decret 1963/1982, de 30 de juliol, en matèria 
d’ensenyament professional nauticopesquer. 
(«BOE» 236, de 30-9-2004.)

Mitjançant el Reial decret 1963/1982, de 30 de juliol, es van 
traspassar a la Generalitat de Catalunya les funcions i els ser-
veis de l’Administració de l’Estat en matèria d’ensenyament 
professional nauticopesquer.

Posteriorment, pel Reial decret 1045/1997, de 27 de juny, 
es van ampliar les funcions traspassades amb les correspo-
nents a l’expedició de targetes de patró de pesca local, mecà-
nic de litoral i patró de 2a classe de pesca litoral.

Actualment, cal efectuar una ampliació de les funcions 
i serveis que van ser traspassats en els esmentats reials 
decrets, amb les corresponents a l’expedició de targetes 
de les titulacions nauticopesqueres regulades pel Reial 
decret 930/1998, de 14 de maig, sobre condicions generals 
d’idoneïtat i titulació de determinats professionals de la 
marina mercant i del sector pesquer.

Per tant, la Comissió Mixta prevista a la disposició transi-
tòria sisena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ha adop-
tat l’oportú Acord a la seva reunió del Ple que va tenir lloc el 
dia 13 de setembre de 2004.

En compliment del que disposa la disposició transitòria 
sisena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a proposta del 
ministre d’Administracions Públiques i prèvia deliberació del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 24 de setembre de 
2004,

El ministre d’Administracions Públiques,
           JORDI SEVILLA SEGURA

 ANNEX

La senyora Pilar Andrés Vitoria i el senyor Jaume Vilalta 
i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta de Trans-
ferències prevista a la disposició transitòria sisena de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,

CERTIFIQUEN
Que a la sessió plenària de la Comissió Mixta de Trans-

ferències, que va tenir lloc el dia 13 de setembre de 2004, 
es va adoptar un Acord sobre l’ampliació de les funcions 


