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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao disposto neste real decreto e, 
en particular, as disposicións seguintes:

a) A Orde do 4 de marzo de 1976, pola que se ditan 
normas para a execución do establecido polo Convenio 
internacional sobre a responsabilidade civil derivada de 
danos debidos á contaminación das augas do mar por 
hidrocarburos.

b) A Orde do 24 de febreiro de 1977, sobre despacho 
e navegación de buques que transporten como carga 
hidrocarburos a granel. 

c) A Orde do 31 de decembro de 1977, pola que se 
dan normas para a aplicación da Orde do 24 de febreiro 
de 1977, sobre despacho e navegación de buques que 
transporten como carga hidrocarburos a granel.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para ditar 
instrucións.

A Dirección Xeral da Mariña Mercante e a Dirección 
Xeral de Seguros e Fondos de Pensións ditarán, no ámbito 
das súas respectivas competencias, as instrucións de ser-
vizo que resulten necesarias para a aplicación deste real 
decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 10 de setembro de 2004.

JUAN CARLOS R.  

A vicepresidenta primeira do Goberno
     e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

MINISTERIO DE TRABALLO 
E ASUNTOS SOCIAIS

 16443 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
1415/2004, do 11 de xuño, polo que se aproba 
o Regulamento xeral de recadación da Seguri-
dade Social. («BOE» 229, do 22-9-2004.)

Advertidos erros no Real decreto 1415/2004, do 11 de 
xuño, polo que se aproba o Regulamento xeral de recada-
ción da Seguridade Social, publicado no «Boletín Oficial 
del Estado», suplemento número 8 en lingua galega, do 1 
de xullo de 2004, procédese a efectuar as oportunas recti-

ficacións:
Na páxina 1438, segunda columna, no segundo pará-

grafo do preámbulo, onde di: «... modificaron parcial-
mente o Regulamento xeral de recadación», debe dicir: 
«... modificaron parcialmente o Regulamento xeral de 
recadación do 6 de outubro de 1995».

Na páxina 1449, primeira columna, no artigo 33.4.b), 
onde di: «... ingrese polo menos un terzo da débeda 
antes...», debe dicir: «... ingrese polo menos un terzo desta 
última antes...».

Na páxina 1466, segunda columna, no número 5 do 
artigo 102, onde di: «... para a súa anotación preventiva no 
rexistro da localidade correspondente», debe dicir: «... 
para a súa anotación preventiva no Rexistro de Bens 
Mobles correspondente á localidade».

Na páxina 1466, segunda columna, no parágrafo 
cuarto do número 6 do artigo 102, onde di: «... libro de 
buques do Rexistro Mercantil...», debe dicir: «... a sección 
primeira do Rexistro de Bens Mobles...».

Na páxina 1467, segunda columna, no primeiro pará-
grafo do número 2 do artigo 105, onde di: «... no libro 
especial correspondente...», debe dicir: «... no libro de 
inscricións correspondente...». 

XEFATURA DO ESTADO
 16642 REAL DECRETO LEI 7/2004, do 27 de setembro, 

polo que se concede un crédito extraordinario 
por importe de 2.500.034.925 euros para aten-
der ao pagamento da liquidación do sistema 
de financiamento para o período 1997-2001 
correspondente á Comunidade Autónoma de 
Andalucía, e se adoptan disposicións sobre a 
débeda de Renfe e o aval do Estado ao prés-
tamo outorgado á República Arxentina. 
(«BOE» 224, do 28-9-2004.)

Este real decreto lei ten como finalidade a adopción 
de medidas de natureza diversa encamiñadas a resolver 
determinadas situacións con incidencia orzamentaria ou 
nas finanzas públicas, asociadas á liquidación definitiva 
do sistema de financiamento da Comunidade Autónoma 
de Andalucía, o aval do Estado ao préstamo á República 
Arxentina e o recoñecemento polo Estado de débeda da 
Rede Nacional de Ferrocarrís Españois, que requiren unha 
solución urxente.

A Comunidade Autónoma de Andalucía non adoptou 
como propio o sistema de financiamento aplicable ao 
quinquenio 1997-2001, aprobado polo Consello de Política 
Fiscal e Financeira o 23 de setembro de 1996.

Para atender de forma provisional durante ese quin-
quenio ás necesidades de financiamento dos servizos 
asumidos pola comunidade autónoma, a Administración 
xeral do Estado abooulle, de conformidade co establecido 
nas leis de orzamentos xerais do Estado de cada un dos 
anos, unhas entregas á conta da liquidación definitiva do 
sistema.

Finalmente, a Comisión Mixta Estado-Comunidade 
Autónoma de Andalucía alcanzou un acordo, subscrito o 
10 de xuño de 2004, polo que se determinan as bases do 
sistema de financiamento do quinquenio 1997-2001 que 
lle corresponde á Comunidade Autónoma de Andalucía, 
así como a correspondente liquidación.

A dita liquidación presenta un saldo a favor da Comu-
nidade Autónoma de Andalucía de 2.500.034.925 euros, 
como diferenza entre o financiamento definitivo que 
resulta dos criterios recollidos no acordo e as entregas á 
conta pagadas á comunidade autónoma.

O indicado importe debe ser satisfeito pola Adminis-
tración do Estado á Comunidade Autónoma de Andalucía 
neste exercicio.

En efecto, tras a publicación das sentenzas da Audien-
cia Nacional e do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid 
relativas ao financiamento da Comunidade Autónoma de 
Andalucía para o quinquenio 1997-2001 e tras as sucesi-
vas negociacións coa comunidade autónoma que foron 
impulsadas recentemente, alcanzouse finalmente unha 


