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TESTU OSOAK ETA EGUNERATUAK
Funtzio eta zerbitzuen eskualdatzeak autonomia erkidego bakoitzari bere autonomia estatutuaren arabera dagozkion eskumenak erabat gauzatzeko prozesu osagarriak dira. Horien bidez, estatutuaren arabera arlo jakin batean eskumenak dituen autonomia erkidego bakoitzak
eskumen horri dagozkion funtzioak bere gain hartzen ditu, baita Estatuko Administrazio Orokorrak aipatu funtzioak gauzatzeko bideratzen
dituen baliabide material, pertsonal eta ekonomikoak ere.

Euskadi

Katalunia

Galizia

Bi alderen nahia uztartzen du, hots, Estatuarena eta autonomia erkidegoarena, eta, beraz, bi aldeek ados jarri behar dute prozesua
martxan hartzeko, negoziatzeko eta burutzeko.
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Konstituzioaren 147.2 d) artikuluak dioenez, autonomia estatutuek, besteak beste, ondokoak jaso behar dituzte: "Konstituzioak ezarritako eremuaren barruan bereganaturiko eskumenak, eta eskumen horiei dagozkien zerbitzuak eskualdatzeko oinarriak". Horrenbestez,
autonomia erkidego bakoitzeko autonomia estatutuek ezartzen dituzte funtzio eta zerbitzuen eskualdatzea arautuko duten printzipioak. Ildo
horretan, Transferentzien Batzorde Mistoa sortuko da, Ministroen Kontseiluak errege dekretu bidez onartu behar izango dituen funtzioak eta
zerbitzuak eskualdatzeko erabakiak har ditzan.
Helburu horrekin, Estatuko Administrazio Orokorraren eta dagokion autonomia erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak organo paritarioak izango dira, eta, bi aldeek antolaketa, egitura eta eginkizunak zehaztu ondoren, oro har, autonomia erkidegoen
eskumenei dagozkien funtzioak mugatu eta Estatuaren zerbitzuak zehaztuko dituzte (funtzio horiek gauzatzeko beharrezkoak diren eta autonomia erkidegoari eskualdatu behar zaizkion baliabide pertsonal, material eta inantzarioak), baita eskualdatzea eraginkor izango den unea
inkatu ere.
Dagokion Transferentzien Batzorde Mistoak funtzioak eta zerbitzuak eskualdatzeko erabakia hartutakoan, bi administrazioen arteko
negoziazio prozesuaren ostean, Ministroen Kontseiluari helaraziko zaio, errege dekretu bidez onartu eta aldizkari oizialean argitara dezan.
Informazioa kronologikoki eta autonomia erkidegoka ordenatuta dago, eta aukera ematen du arlo ezberdinei buruzko funtzioak eta
zerbitzuak edo, hala badagokio, horiei loturiko baliabideak eskualdatzeko erabakiak onartu dituzten edo hasierako prozesuaren ostean aipatu
baliabideak ugaritzeko argitaratu diren errege dekretu guztien testua kontsultatzeko.
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