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DECRET

6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions 
traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública 
fg"ngu"cuuqekcekqpu"k"crnkecek„"fgnu"dgpgÝeku"Ýuecnu"c"cuuqekcekqpu"k"hwpfcekqpu0

Mitjançant el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, s’han traspassat a la 
Generalitat de Catalunya les funcions de l’Administració de l’Estat en matèria de 
fgenctcek„"fÓwvknkvcv"r¿dnkec"fg"ngu"cuuqekcekqpu"k"crnkecek„"fgnu"dgpgÝeku"Ýuecnu"c"
associacions i fundacions.

En conseqüència, de conformitat amb l’article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

DECRETO:

Article 1
S’assignen al Departament de Justícia les funcions que han estat traspassades a la 

Generalitat de Catalunya per part de l’Administració de l’Estat mitjançant el Reial 
decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de 
l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de 
ngu"cuuqekcekqpu"k"crnkecek„"fgnu"dgpgÝeku"Ýuecnu"c"cuuqekcekqpu"k"hwpfcekqpu0

Article 2
El Departament de Justícia exerceix, respecte les funcions traspassades, les 

facultats que li corresponen segons la normativa vigent.

Barcelona, 21 de gener de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

(08.018.191)
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DECRET

7/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya 
en matèria d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions maríti-
mes).

Mitjançant el Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, s’han traspassat a la Gene-
ralitat de Catalunya les funcions i els serveis de l’Administració de l’Estat en matèria 
d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions marítimes).

En conseqüència, de conformitat amb l’article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

DECRETO:

Article 1
S’assignen al Departament de Política Territorial i Obres Públiques les funcions 

i els serveis que han estat traspassats a la Generalitat de Catalunya per part de 
l’Administració de l’Estat mitjançant el Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, 
de traspàs de funcions i de serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions i instal·lacions 
marítimes).

Article 2
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques exerceix, respecte les 

funcions i els serveis traspassats, les facultats que li corresponen segons la nor-
mativa vigent.

Barcelona, 21 de gener de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

(08.018.202)
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