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Seleccione una comunitat / ciutat

TEXTOS ÍNTEGRES ACTUALITZATS
Els traspassos de funcions i de servicis són processos complementaris per al ple exercici de les competències de les quals és titular
cada comunitat autònoma per haver-les assumides al seu estatut d'autonomia respectiu. Constitueixen l'instrument pel qual cada comunitat
autònoma amb competències estatutàries en una determinada matèria assumeix les funcions que integren esta competència i els mitjans materials, personals i econòmics que l'Administració General de l'Estat destinava per al desenrotllament d'eixes funcions.
A més a més, són el resultat de la conluència de dos voluntats, l'estatal i l'autonòmica, de manera que la iniciació, la negociació i la
conclusió n'és el resultat de l'acord mutu.
L'article 147.2 d) de la Constitució estableix que els estatuts d'autonomia han de contindre les competències assumides dins del marc
establit a la Constitució, i les bases per al traspàs dels servicis que els corresponguen. Per tant, és als estatuts d'autonomia de cada comunitat
autònoma on es regulen els principis que han de presidir el traspàs de funcions i de servicis i on es preveu la creació d'un òrgan, la Comissió
Mixta de Transferències, encarregat d'acordar els acords de traspàs de funcions i de servicis, aprovats posteriorment per reial decret del Consell
de Ministres.
Amb aquest objectiu, les Comissions Mixtes de Transferències entre l'Administració General de l'Estat i la comunitat autònoma respectiva, que són òrgans de caràcter paritari l'organització, l'estructura i les funcions dels quals es determinen per acord entre ambdós parts,
tenen encomanades, amb caràcter general, la delimitació de les funcions que formen part de les competències autonòmiques i la determinació
dels servicis estatals: els mitjans personals, materials i inancers que es corresponen amb eixes funcions i que s'hauran de traspassar a la
comunitat autònoma, així com la determinació del moment de l'efectivitat del traspàs.
Una vegada assolit l'acord de traspàs de funcions i de servicis per la Comissió Mixta de Transferències respectiva, després d'un procés
de negociació entre ambdós Administracions, s'eleva al Consell de Ministres perquè s'aprove mitjançant reial decret i perquè posteriorment
es publique de manera oicial.
La informació es mostra en ordre cronològic i per comunitats autònomes i permet consultar el text de tots els reials decrets que han
aprovat els acords de traspassos de funcions i de servicis sobre les diferents matèries i, si escau, dels mitjans que hi estiguen associats, o bé dels
que han formalitzat l'ampliació d'estos mitjans posteriorment als traspassos inicials.
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