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% Comerç sobre total naci-
onal.
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11. Assignació efectuada el 2005. Inclou nous entrants, descomptes per retard i execució de recursos de reposició.
12. Les dades d’emissions històriques no inclouen les corresponents a la crema de gasos siderúrgics. Per comparabilitat, el 2005 s’han restat 2,8 Mt per descomptar 

aquest concepte. La mateixa quantitat se suma a les emissions de la siderúrgia. El sector siderúrgic inclou l’assignació corresponent a la crema d’aquests gasos. S’inclouen 
aquí les instal·lacions mixtes; en el Pla 2005-2007 estaven incloses a l’epígraf 1.c) de la Llei.

13. S’ha d’advertir que les instal·lacions mixtes (centrals tèrmiques de cicle combinat que donen també servei com a cogeneració) i els atomitzadors que donen servei 
en el sector de rajoles es van incloure en aquest epígraf en el Pla 2005-2007, mentre que en aquest Pla s’han englobat en altres epígrafs. Per això l’aparent incoherència entre 
assignació en el Pla 2008-2012 i assignació en el Pla anterior i emissions en 2005. En aquest epígraf s’inclouen instal·lacions addicionals com a conseqüència de l’aplicació 
de l’Acord del Comitè de Canvi Climàtic. Les instal·lacions que s’hi van incorporar amb l’ampliació de la interpretació d’instal·lació de combustió, Reial decret 777/2006, no 
estaven subjectes al comerç de drets d’emissió el 2005. Les emissions de 2005 corresponents a aquestes instal·lacions s’han estimat i sumat.

14. S’hi inclouen les plantes d’hidrogen quan el seu titular és el de la refineria.
15. Emissions i assignacions sumant els gasos siderúrgics i coqueries.
16. En el Pla 2008-2012 el sector de rajoles inclou els atomitzadors, dispositius que en el Pla 2005-2007 es van classificar com a  instal·lacions de l’epígraf 1.c de la Llei. 

S’haurien de sumar uns 0,5 Mt de CO
2
 a les emissions i assignacions 2005-2007 amb la finalitat de comparar-ho amb l’assignació en el Pla 2008-2012.

17. Tots els gasos d’efecte d’hivernacle i tots els sectors.

 b) El paràgraf setè de l’apartat 4.A.c) Una altra com-
bustió: epígraf 1.c) de la Llei 1/2005» queda redactat de la 
manera següent:

«Com a resultat final d’aquesta metodologia, 
una vegada descomptades les emissions dels nous 
entrants, l’assignació per al període 2008-2012 per a 
les instal·lacions existents de l’epígraf 1.c de l’annex 
I de la Llei 1/2005 –sector dels dispositius de més de 
20 MW– arriba a la xifra de 5,630 Mt de diòxid de 
carboni.»

Quatre. En l’apartat 5.B.a., «Assignació de drets a 
cada instal·lació», la fórmula queda redactada en els ter-
mes següents: 

fa =
54,420 MtCO

2

∑ Ei (Generació – Epígraf 1.a)

 Cinc. L’apartat 7.B «Reserva» queda redactat de la 
manera següent:

«Es constitueix una reserva equivalent al 4,30% 
dels drets d’emissió assignats a les instal·lacions 
incloses en el Pla.

Els drets de la reserva no utilitzats abans del 30 
de juny de 2012 poden ser alienats d’acord amb el 
que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques,

El Govern no ha de dotar de manera addicional 
la reserva en cas que quedi exhaurida abans que 
acabi el període de vigència del Pla.»

Disposició final primera. Naturalesa bàsica i títol com-
petencial.

Aquest Reial decret té naturalesa bàsica i es dicta a 
l’empara de les competències estatals en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica i de la legislació bàsica sobre protecció del 
medi ambient que preveuen l’article 149.1.13a i 23a de la 
Constitució respectivament.

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, 29 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

   La vicepresidenta primera del Govern

    i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 18775 REIAL DECRET 1404/2007, de 29 d’octubre, de 
traspàs de funcions i de serveis de l’Adminis-
tració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya 
en matèria d’ordenació i gestió del litoral 
(autoritzacions i instal·lacions marítimes). 
(«BOE» 260, de 30-10-2007.)

La Constitució espanyola, a l’article 132.2 estableix 
que són béns de domini públic estatal els que determini la 
llei i, en tot cas, la zona maritimoterrestre, les platges, el 
mar territorial i els recursos naturals de la zona econò-
mica i de la plataforma continental. Així mateix, l’article 
149.1.23a estableix la competència exclusiva de l’Estat de 
la legislació bàsica sobre la protecció del medi ambient, 
sens perjudici de les facultats de les comunitats autòno-
mes d’establir normes addicionals de protecció.

D’altra banda l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, esta-
bleix a l’article 149.3 que correspon a la Generalitat, en 
matèria d’ordenació del litoral i respectant el règim gene-
ral del domini públic, la competència exclusiva, que 
inclou en tot cas: a) l’establiment i la regulació dels plans 
territorials d’ordenació i d’ús del litoral i de les platges, 
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així com la regulació del procediment de tramitació i 
aprovació d’aquests instruments i plans; b) la gestió dels 
títols d’ocupació i d’ús del domini públic maritimoterres-
tre, especialment l’atorgament d’autoritzacions i conces-
sions i, en tot cas, les concessions d’obres fixes en la mar, 
respectant les excepcions que es puguin establir a les 
aigües costaneres interiors i de transició per motius medi-
ambientals; c) la regulació i la gestió del règim econòmic 
i financer del domini públic maritimoterrestre en els ter-
mes que preveu la legislació general i d) l’execució 
d’obres i actuacions en el litoral català quan no siguin 
d’interès general.

Segons l’article 149.4 de l’Estatut, correspon a la 
Generalitat l’execució i la gestió de les obres d’interès 
general situades al litoral català, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 148.

Sobre la base d’aquestes previsions constitucionals i 
estatutàries, cal dur a terme el traspàs de les funcions i els 
serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral.

El Reial decret 1666/19180, de 31 de juliol, determina 
les normes i el procediment als quals s’han d’ajustar els 
traspassos de funcions i serveis de l’Administració de l’Es-
tat 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 previst a la disposició transitòria segona 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aquesta Comissió 
va adoptar, a la reunió de 13 de setembre de 2007, l’acord 
oportú, la virtualitat pràctica del qual exigeix que el 
Govern l’aprovi mitjançant un reial decret.

En compliment del que estableix la disposició transi-
tòria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a 
proposta de la ministra d’Administracions Públiques, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió de 26 d’octubre de 2007,

D I S P O S O :

Article 1.

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta prevista a la 
disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Admi-
nistració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matè-
ria d’ordenació i gestió del litoral, i que es transcriu com a 
annex d’aquest Reial decret.

Article 2.

En conseqüència, queden traspassats a la Generalitat 
de Catalunya les funcions i els serveis, així com els crèdits 
pressupostaris corresponents en els termes que resulten 
de l’Acord esmentat i de les relacions números 1.A, 1.B i 2, 
que s’adjunten com a annexos.

Article 3.

El traspàs al qual fa referència aquest Reial decret tin-
drà efectivitat a partir del dia que assenyala l’Acord de la 
Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Medi 
Ambient produeixi fins aleshores, si és el cas, els actes 
administratius necessaris per al manteniment dels 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 determinen en la 
relació número 2 de l’annex es donaran de baixa en el 
concepte d’origen i seran transferits pel Ministeri d’Eco-
nomia 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 autòno-
mes després que les oficines pressupostàries de Medi 
Ambient hagin tramès al departament esmentat els certi-
ficats de retenció de crèdit respectius per tal de complir el 
que disposa la normativa vigent sobre pressupostos 
generals de l’Estat.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publicarà simultàniament al 
Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, i serà vigent el dia següent al de la seva 
publicació.

Madrid, 29 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministre d’Administracions Públiques,

ELENA SALGADO MÉNDEZ

Annex

Pilar Andrés Vitoria i Jaume Vilalta i Vilella, secretaris 
de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria 
segona de la Llei orgànica de reforma de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya,

CERTIFIQUEN:

Que en el Ple de la Comissió Mixta de Transferències 
de 13 de setembre de 2007, es va adoptar un acord sobre 
el traspàs de les funcions i dels serveis de l’Administració 
de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d’orde-
nació i gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions 
marítimes) en els termes que s’indiquen a continuació:

A)  Referència a les normes constitucionals, estatutà-
ries i legals que emparen el traspàs

La Constitució espanyola a l’article 132.2 estableix que 
són béns de domini públic estatal els que determini la llei 
i, en tot cas, la zona maritimoterrestre, les platges, el mar 
territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i de 
la plataforma continental. Així mateix l’article 149.1.23a 
estableix la competència exclusiva de l’Estat de la legisla-
ció bàsica sobre protecció del medi ambient, sens perju-
dici de les facultats de les comunitats autònomes d’esta-
blir normes addicionals de protecció.

D’altra banda l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, esta-
bleix a l’article 149.3 que correspon a la Generalitat, en 
matèria d’ordenació del litoral i respectant el règim gene-
ral del domini públic, la competència exclusiva, que 
inclou en tot cas: a) L’establiment i la regulació dels plans 
territorials d’ordenació i d’ús del litoral i de les platges, 
així com la regulació del procediment de tramitació i 
aprovació d’aquests instruments i plans; b) la gestió dels 
títols d’ocupació i d’us del domini públic maritimoterres-
tre, especialment l’atorgament d’autoritzacions i conces-
sions i, en tot cas, les concessions d’obres fixes en la mar, 
respectant les excepcions que es puguin establir a les 
aigües costaneres interiors i de transició per motius medi-
ambientals; c) la regulació i la gestió del règim econòmic 
i financer del domini públic maritimoterrestre, en els ter-
mes que preveu la legislació general, i d) l’execució 
d’obres i actuacions en el litoral català quan no siguin 
d’interès general.

Segons l’article 149.4 de l’Estatut, correspon a la 
Generalitat l’execució i la gestió de les obres d’interès 
general situades al litoral català, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 148.
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Finalment la disposició transitòria segona de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 
31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i 
les condicions a les quals s’han d’ajustar els traspassos 
de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la 
Generalitat de Catalunya.

Sobre la base d’aquestes previsions constitucionals, 
estatutàries i legals, cal formalitzar l’acord de traspàs de 
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del 
litoral.

B)  Funcions de l’Administració de l’Estat que es tras-
passen a la Generalitat de Catalunya

Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funci-
ons i els serveis d’ordenació i gestió del litoral que fins ara 
desenvolupa l’Administració de l’Estat que es descriuen 
tot seguit:

1) La gestió i l’atorgament de les autoritzacions 
d’usos de temporada a les platges i al mar territorial 
(zones de fondeig, aiguamolls flotants i usos anàlegs).

La vigilància i règim sancionador en relació amb les 
autoritzacions esmentades.

La gestió dels ingressos que es produeixin per l’explo-
tació dels usos autoritzats.

2) Totes les funcions de l’Administració general de 
l’Estat en relació amb les autoritzacions i les concessions 
que estiguin en vigor sobre les instal·lacions que consten 
a les relacions 1.A y 1.B, respectivament.

La gestió dels ingressos que es produeixin per l’explo-
tació.

Les pròrrogues, les modificacions substancials, o els 
atorgaments de nova concessió s’han de sotmetre al 
règim general que s’acordi sobre l’atorgament de conces-
sions.

3) La gestió i l’atorgament de les autoritzacions d’ac-
tivitats en què es donin circumstàncies especials d’inten-
sitat, perillositat o rendibilitat; i també de les autoritzaci-
ons d’ocupació del domini públic maritimoterrestre amb 
instal·lacions desmuntables o amb béns mobles.

La vigilància i el règim sancionador en relació amb les 
autoritzacions esmentades.

La gestió dels ingressos que ocasioni l’explotació.
4) La planificació, l’elaboració i l’aprovació dels pro-

jectes, així com la gestió i l’execució de les obres i les 
actuacions que no siguin d’interès general.

5) La participació de la Generalitat de Catalunya en la 
planificació i la programació de les obres d’interès gene-
ral i emissió dels informes corresponents sobre la qualifi-
cació d’interès general.

L’execució i la gestió d’aquestes obres d’interès gene-
ral en els termes del conveni subscrit amb l’Administració 
general de l’Estat.

C) Personal i llocs de treball que es traspassen

Aquest acord no inclou els mitjans personals ni les 
places vacants corresponents a les funcions que es tras-
passen, sens perjudici del que preveu l’apartat D). Aquests 
mitjans i places figuraran a l’acord de traspàs de la resta 
de funcions en matèria d’ordenació del litoral que serà 
aprovat per la Comissió Mixta de Transferències Adminis-
tració de l’Estat-Generalitat de Catalunya, abans de l’1 de 
novembre.

D)  Valoració de les càrregues financeres dels mitjans 
traspassats

1. La valoració provisional, en valors de l’any base 
1999, que correspon al cost efectiu anual de les funcions i 

els serveis que es traspassen a la Generalitat de Catalunya 
és de 22.055,60 euros.

Aquesta valoració s’ha de revisar d’acord amb els ter-
mes que estableix l’article 16.1 de la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, que regula les mesures fiscals i administratives 
del nou sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.

2. El finançament, en euros de 2007, que correspon 
al cost efectiu anual dels mitjans traspassats es detalla a 
la relació número 2 que s’adjunta a aquest document.

Aquest finançament és sens perjudici de la valoració 
de les funcions i els serveis en matèria d’ordenació del 
litoral, el traspàs del qual per acord de la Comissió Mixta 
de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de 
Catalunya, es completarà abans de l’1 de novembre.

3. Transitòriament, mentre no es produeixi la revisió 
del fons de suficiència com a conseqüència de la incorpo-
ració al dit fons del cost efectiu del 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 amb els imports que 
es determinin, que són susceptibles de ser actualitzats 
amb els mecanismes generals que prevegi cada llei de 
pressupostos.

E)  Documentació i expedients dels serveis que es tras-
passen

El lliurament de la documentació i dels expedients 
dels serveis traspassats es farà en el termini d’un mes des 
de la publicació del reial decret en virtut del qual s’aprovi 
aquest acord.

F) Data d’efectivitat del traspàs

El traspàs de funcions i serveis, que és objecte 
d’aquest acord, tindrà efectivitat a partir del dia 1 de 
novembre de 2007.

I perquè així consti, expedim aquest certificat.

Madrid, 13 de setembre de 2007.–Pilar Andrés Vitoria y 
Jaume Vilalta i Vilella, Secretaris de la Comissió Mixta. 

Relació número 1.A

Instal·lacions marítimes Títol 

  

Club Marítim d’Altafulla. Autorització.
Club de Vela de Calafell. Autorització.
Zona de varada de la platja de Blanes. Autorització.
Club Marítim Fanals de Lloret de Mar. Autorització.
Zona de varada de la platja de Lloret de 

Mar.
Autorització.

Club Nàutic de Tossa de Mar. Autorització.
Zona de varada de la Mar Menuda a Tossa 

de Mar.
Autorització.

Instal·lacions marítimes de la platja de 
Sant Pol,.

 

de Sant Feliu de Guíxols . Autorització.
Zona de varada de S’Agaró a Platja 

d’Aro.
Autorització.

Club Nàutic Edèn Mar a Sant Antoni de 
Calonge.

Autorització.

Zona de varada a la platja de Sant Antoni 
de Calonge.

Autorització.

Instal·lacions marítimes de la badia de 
Palafrugell.

Autorització.

Club Nàutic de Tamariu de Palafrugell. Autorització.
Port Fluvià de Sant Pere Pescador. Autorització.
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Relació número 1.B

Instal·lacions marítimes Títol

  

Club Marítim de Torredembarra. Concessió.
Club Nàutic de Creixell. Concessió.
Club Nàutic de Calafell. Concessió.
Club Marítim de Cubelles. Concessió.
Club Nàutic de Castelldefels. Concessió.
Club Marítim de Castelldefels. Concessió.
Club Betulo de Badalona. Concessió.
Club Nàutic de Vilassar de Mar. Concessió.
Club de Vela Mar i Vent de Canet de Mar. Concessió.
Club Nàutic de Calella. Concessió.

 Relació número 2

Valoració del cost efectiu del traspàs a la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral

Programa 456D.
Organisme 23.
Capítol I: Despeses de personal.

Total Capítol I: 28.763,17.

Capítol II: Despeses en béns corrents i serveis

Conceptes:

21. Reparacions, manteniment i conservació.
22. Materials, subministraments i altres.

22200. Telefonia.
22700. Neteja.

23. Indemnitzacions per motiu del servei.

Total Capítol II: 7.763,11.

Total cost efectiu: 36.526,28. 

 18776 REIAL DECRET 1405/2007, de 29 d’octubre, 
sobre traspàs de funcions i de serveis de l’Ad-
ministració de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya relatives a l’assignació de l’ISBN 
(Internacional Standard Book Number) i de 
l’ISSN (International Standard Serial Number).  
(«BOE» 260, de 30-10-2007.)

La Constitució espanyola a l’article 149.2 estableix, 
que sens perjudici de les competències que podran assu-
mir les comunitats autònomes, l’Estat considerarà el ser-
vei de la cultura com un deure i una atribució essencial i 
facilitarà, d’acord amb les comunitats autònomes, la 
comunicació cultural entre si.

D’altra banda, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, esta-
bleix a l’article 127.1.a) Primer, que correspon a la Genera-
litat la competència en matèria de cultura. Amb caràcter 
exclusiu aquesta competència comprèn, en tot cas, les 
activitats artístiques i culturals que es duguin a terme a 
Catalunya i que inclouen les mesures relatives a la pro-
ducció, distribució de llibres i publicacions periòdiques en 
qualsevol suport, així com la gestió del dipòsit legal i 
l’atorgament dels codis d’identificació.

Sobre la base d’aquestes previsions constitucionals i 
estatutàries, cal realitzar el traspàs de funcions i de ser-
veis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de cultura, relatives a les activitats 
d’assignació, catalogació i informació relacionades amb 
l’atorgament dels codis d’identificació de llibres ISBN 

(International Standard Book Number) i l’assignació de 
l’ISSN (International Standard Serial Number).

El Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les 
normes i el procediment a què s’han d’ajustar els traspas-
sos de funcions i de serveis de l’Administració 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 en la disposició transitòria 
segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aquesta 
Comissió va adoptar, a la reunió de 13 de setembre de 
2007, el corresponent Acord, la virtualitat pràctica del qual 
exigeix que el Govern l’aprovi mitjançant un Reial decret.

En compliment del que disposa la disposició transitò-
ria segona de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a pro-
posta de la ministra d’Administracions Públiques, i prèvia 
deliberació del Consell de Ministres a la reunió de 26 d’oc-
tubre de 2007,

D I S P O S O :

Article 1

S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta, prevista a la 
disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Admi-
nistració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya relatives 
a les activitats d’asssignació, catalogació i informació 
relacionades amb l’atorgament dels codis d’identificació 
de llibres ISBN (International Standard Book Number) i 
l’assignació de l’ISSN (International Standard Serial Num-
ber), adoptat pel Ple de la Comissió esmentada a la reunió 
de 13 de setembre de 2007, i que es transcriu com a annex 
a aquest Reial decret.

Article 2

Conseqüentment, queden traspassades a la Generali-
tat de Catalunya les funcions i els serveis, així com els 
crèdits pressupostaris en els termes que resulten del 
mateix Acord i de la relació annexa número 1.

Article 3

Els traspàs a què fa referència aquet Reial decret serà 
efectiu a partir del dia assenyalat a l’Acord de la Comissió 
Mixta esmentada, sens perjudici que el Ministeri de Cul-
tura i l’Organisme Autònom Biblioteca Nacional elaborin 
fins llavors, si s’escau, els actes administratius necessaris 
per al manteniment dels 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 determinen d’acord 
amb la relació número 1 de l’annex, es donaran de baixa 
en els conceptes d’origen i transferits pel Ministeri d’Eco-
nomia 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 autòno-
mes, una vegada que es remetin al Departament esmen-
tat, per part de l’Oficina Pressupostària de Cultura i del 
Servei corresponent de la Biblioteca Nacional, els respec-
tius certificats de retenció de crèdit per tal de complir el 
que disposa la normativa vigent sobre Pressupostos 
generals de l’Estat.


