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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET
35:14229."fg"48"fg"lwp{."fg"oqfkÝecek„"fgn"Fgetgv"42:13;;:."fg"52"fg"lwnkqn."rgn"swcn"gu"tgiwnc"
nÓcetgfkvcek„"fg"nc"eqttgeek„"nkpi¯ uvkec"fgnu"
pqou"k"eqipqou0
L’article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, disposa que els ciutadans i
les ciutadanes de Catalunya tenen dret a l’ús de
la forma normativament correcta en català dels
seus noms i cognoms i a incloure la conjunció
i entre els cognoms.
La Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans,
reconeix aquesta institució com l’encarregada
d’establir i actualitzar la normativa lingüística
del català, per la qual cosa l’acreditació de la
correcció de la forma dels noms i cognoms s’ha
fg"hgt"fÓceqtf"cod"ngu"pqtogu"qtvqit Ýswgu"fg"
l’Institut d’Estudis Catalans.
L’article 2.2, del Decret 208/1998, de 30
de juliol, pel qual es regula l’acreditació de
la correcció lingüística dels noms i cognoms,
estableix que els certificats que acrediten la
itcÝc"pqtocvkxcogpv"eqttgevc"gp"ecvcn "fgnu"
noms i cognoms han de ser lliurats per l’Institut
d’Estudis Catalans o per la Direcció General de
Política Lingüística.
El Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la Secretaria de Política Lini¯ uvkec."oqfkÝecv"rgn"Fgetgv"85414228."fg"49"
fg"fgugodtg."rgn"swcn"gu"oqfkÝec"nÓguvtwevwtc"
orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, comporta canvis estructurals i de funcions
d’aquesta unitat, que afecten el servei dedicat a
nÓgokuuk„"fgnu"egtvkÝecvu"guogpvcvu0
En conseqüència, es considera oportú mofkÝect"gn"Fgetgv"42:13;;:."fg"52"fg"lwnkqn."rgt"
tal d’atribuir exclusivament la funció d’emetre
ngu"egtvkÝecekqpu"fg"eqttgeek„"nkpi¯ uvkec"fg"
noms i cognoms en català a l’Institut d’Estudis
Catalans.
Vist que l’article 143.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la
Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia, que inclou, en
tot cas, la determinació de l’abast, els usos i els
ghgevgu"lwt fkeu"fg"nc"ugxc"qÝekcnkvcv."k"vcodﬁ"nc"
normalització lingüística del català;
D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del vicepresident
i de la consellera de Justícia, i de conformitat
amb el Govern,
DECRETO:
Article únic
Gu"oqfkÝec"nÓcrctvcv"404"fgn"Fgetgv"42:13;;:."
de 30 de juliol, pel qual es regula l’acreditació de
la correcció lingüística dels noms i cognoms, que
d’ara endavant tindrà la redacció següent:
Ð404" Gn"egtvkÝecv"jc"fg"ugt"nnkwtcv"rgt"nÓKpuvkvwv"
d’Estudis Catalans.”

DOGC 4914 – 28.6.2007

DISPOSICIONS

DISPOSICIONS FINALS
—1 Es deixa sense efecte la Instrucció del Departament de Cultura de 20 d’octubre de 1998.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
Barcelona, 26 de juny de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat
JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA
Vicepresident
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
(07.172.111)
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DECRET
35;14229."fg"48"fg"lwp{."rgn"swcn"gu"tgiwngp"
nc"fgpqokpcek„."gnu"u odqnu"k"gn"tgikuvtg"fÓgpu"
nqecnu"fg"Ecvcnwp{c0
La Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya, va regular en el títol
II la denominació, la capitalitat i els símbols
dels ens locals. Així mateix, l’article 4 d’aquesta
disposició va crear el Registre d’entitats locals
de Catalunya, en el qual s’han d’inscriure tots
els ens locals del territori de Catalunya.
D’acord amb l’habilitació prevista a la disrqukek„"Ýpcn"ugiqpc"fg"nc"Nngk"guogpvcfc."gn"
Govern de la Generalitat va aprovar els decrets
140/1988, de 24 de maig, i 263/1991, de 25 de
novembre, pels quals s’aproven el Reglament de
demarcació territorial i població dels ens locals
de Catalunya i el Reglament dels símbols dels
ens locals de Catalunya, respectivament.
Des de l’aprovació d’ambdues disposiciqpu."uÓjcp"rtqfw•v"pqodtqugu"oqfkÝecekqpu"
legislatives i decisions jurisprudencials que
han incidit en aquesta matèria i que introdugkzgp"wp"tgeqpgkzgogpv"oqnv"oﬁu"gzrn ekv"fg"
l’autonomia dels ens locals de Catalunya, en
tgncek„"cod"nc"ugxc"kfgpvkÝecek„"k"ukodqnqgia. Així mateix, el Parlament de Catalunya i
les Corts Generals han aprovat lleis que han
regulat, abastament, el règim local i que han
comportat, en conseqüència, la inadequació
des del punt de vista legal d’alguns dels títols
d’aquests reglaments.
La normativa legal vigent en matèria de règim local ha estat refosa mitjançant el Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es va
aprovar el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, que ha incorporat tant
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, com les seves successives
oqfkÝecekqpu0
Amb la finalitat de recollir totes aquestes
modificacions, per tal que la regulació en la
ocvﬂtkc"uÓcfcrvk"cn"equ"lwt fke"xkigpv"k"ukiwk"oﬁu"
entenedora i de fàcil consulta, s’ha elaborat
aquest nou Decret. En aquesta disposició es
ukornkÝswgp"cniwpu"fgnu"rtqegfkogpvu"cnjqtc"
que es limita la intervenció de la Generalitat a
aquells supòsits establerts legalment, amb ple
respecte a l’autonomia municipal.
Finalment, l’experiència adquirida en la gestió administrativa i tècnica dels procediments
ceqpugnnc"vcodﬁ"kpvtqfwkt"fgvgtokpcfgu"oqfkÝecekqpu."fÓceqtf"cod"gnu"rtkpekrku"fÓgÝe ekc"k"
gÝekﬂpekc"tgevqtu"fg"nÓcevwcek„"cfokpkuvtcvkxc0
Per tant, amb l’informe previ de la Comissió
de Govern Local de Catalunya, d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
TÍTOL I
Gn"pqo."gn"vtcevcogpv"k"nc"ecrkvcnkvcv"fgnu"gpu"
nqecnu

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;36"Î"4:0804229

CAPÍTOL I
Gnu"owpkekrku
Article 1
Fgpqokpcek„"qÝekcn
Gn"pqo"qÝekcn"fgnu"owpkekrku"fg"Ecvcnwp{c"ﬁu"
gn"swg"Ýiwtc"kpuetkv"gp"gn"Tgikuvtg"fÓgpu"nqecnu"
de Catalunya.
Article 2
Ecpxk"fg"fgpqokpcek„
403" Nc"fgpqokpcek„"fÓwp"owpkekrk"pqoﬁu"gu"
pot canviar si així ho acorda el seu ajuntament
mitjançant el procediment establert a l’article
31 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, que desenvolupa aquest
Decret.
2.2 L’Institut d’Estudis Catalans ha de
prestar als ajuntaments interessats que ho sollicitin en cada cas l’assistència i la col·laboració
necessàries per tal d’elaborar la proposta de nova
denominació.
2.3 L’acord de canvi de denominació d’un
municipi ha de ser adoptat pel ple de l’ajuntament
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal dels seus membres, prèvia informació pública de l’acord per un termini de 30 dies.
2.4 En el termini de 15 dies comptats des
de l’endemà de la seva adopció, l’acord s’ha
de trametre al Departament de Governació i
Administracions Públiques.
Article 3
Kphqtog"fg"nÓKpuvkvwv"fÓGuvwfku"Ecvcncpu
3.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de trametre l’acord
municipal a l’Institut d’Estudis Catalans per
tal que emeti informe, en el termini de dos
mesos, sobre la denominació proposada per
l’ajuntament.
3.2 L’Institut d’Estudis Catalans s’ha de
pronunciar sobre si la nova denominació s’adiu
amb la toponímia catalana, hi ha incorreccions
lingüístiques o pot haver-hi confusió amb la
denominació d’un altre municipi. Si en el termini
assenyalat no ha estat emès l’informe, aquest
s’ha d’entendre en sentit favorable i es poden
prosseguir les actuacions.
505" Cswguv"kphqtog"pq"ﬁu"rtgegrvkw"swcp"
la proposta de nova denominació acordada
per l’ajuntament s’adeqüi al criteri expressat
per l’Institut d’Estudis Catalans en un informe
anterior.
Article 4
Tguqnwek„
603" NÓceqtf"owpkekrcn"uÓjc"fÓgpvgpftg"fgÝnitiu i executiu si l’informe emès per l’Institut
fÓGuvwfku"Ecvcncpu"ﬁu"hcxqtcdng"c"nc"fgpqokpcció acordada per l’ajuntament, o aquest no ha
estat emès dins de termini. En aquests casos el
conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques dictarà una resolució que
acreditarà el canvi de nom del municipi.
4.2 Si l’informe emès per l’Institut d’Estufku"Ecvcncpu"ﬁu"fguhcxqtcdng"c"nc"fgpqokpcek„"
acordada per l’ajuntament, el Departament de
Governació i Administracions Públiques l’ha
de fer arribar al municipi interessat per tal que
es pronunciï sobre la proposta en el termini de
tres mesos.

4.3 El nou acord municipal s’adoptarà per
majoria absoluta i requerirà la informació pública
prèvia per un termini de 30 dies. Aquest acord
s’ha de trametre al Departament de Governació i Administracions Públiques en el termini
de 15 dies a comptar de l’endemà de la seva
adopció.
4.4 En cas que el municipi no es pronunek•"fkpu"fgn"vgtokpk"ngicnogpv"guvcdngtv"uÓgpvﬁp"
que l’ajuntament desisteix del procediment i el
Departament de Governació i Administracions
Públiques ha d’arxivar l’expedient.
4.5 Si el nou acord municipal s’adiu amb el
pronunciament de l’informe de l’Institut d’Estudis Catalans, cal entendre que aquest acord
ﬁu"fghkpkvkw"k"gzgewvkw."k"gu"fkevct "nc"tguqnwció acreditativa a què fa referència l’apartat 1
d’aquest article.
4.6 Si el nou acord municipal no s’adiu amb
el pronunciament de l’Institut d’Estudis Catalans, el Govern de la Generalitat, a proposta del
conseller o la consellera de Governació i Administracions Públiques, ha d’adoptar la resolució
fgÝpkvkxc"fg"nÓgzrgfkgpv."cod"nÓcwfkﬂpekc"rtﬂxkc"
del municipi interessat, en el termini de tres
mesos a comptar de l’endemà de la recepció de
l’esmentat acord. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi dictat la resolució, l’acord muniekrcn"fg"ecpxk"fg"pqo"gufgxkpft "fgÝpkvkw0
Article 5
TgevkÝecek„"fg"pqo
5.1 El Govern, a proposta del conseller o
la consellera de Governació i Administracions
Públiques i amb l’informe previ favorable de
l’Institut d’Estudis Catalans, pot proposar als
owpkekrku"ngu"tgevkÝecekqpu"fg"pqo"swg"eqpsideri convenients, quan la denominació del
municipi no s’adigui amb la toponímia catalana, hi hagi incorreccions lingüístiques o pugui
haver-hi confusió amb la denominació d’un
altre municipi.
5.2 El municipi, dins el termini màxim de
vtgu"oguqu."jc"fg"uqvogvtg"nc"rtqrquvc"fg"tgevkÝcació a informació pública per un termini de 30
dies i s’ha de pronunciar sobre aquesta, mitjançant l’adopció d’un acord per majoria absoluta
del nombre legal dels seus membres.
5.3 Aquest acord s’ha de trametre al Departament de Governació i Administracions
Públiques en el termini de 15 dies a comptar
de l’endemà de la seva adopció.
Article 6
Ceqtf"owpkekrcn"uqdtg"nc"tgevkÝecek„"fgn"pqo
6.1 En el cas que l’acord municipal sigui
favorable a la proposta de canvi de nom realitzada, el conseller o la consellera de Governació
i Administracions Públiques ha de dictar una
resolució que acrediti el canvi de nom.
6.2 En el supòsit que, efectuat el tràmit
d’informació pública que preveu l’article anterior, transcorri el termini de tres mesos sense
swg"nÓclwpvcogpv"cfqrvk"ecr"ceqtf"gzrtﬁu."uÓjc"
fÓgpvgpftg"fgpgicfc"nc"rtqrquvc"fg"tgevkÝecek„"
de nom.
6.3 En el supòsit que l’ajuntament adopti
un acord desfavorable o no es pronunciï dins
el termini establert en l’apartat anterior el Departament de Governació i Administracions
Públiques ha d’arxivar l’expedient.
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Article 7
Vtcevcogpvu
7.1 Els municipis poden anteposar al seu
pqo"gn"v vqn"fg"xknc"uk"vgpgp"oﬁu"fg"70222"jcdkvcpvu."k"gn"fg"ekwvcv"uk"gp"vgpgp"oﬁu"fg"4202220"C"
oﬁu."rqfgp"wvknkv¦ct"gnu"v vqnu"k"jqpqtu"swg"gnu"
hagin estat reconeguts.
904" NÓcfqrek„"q"nc"oqfkÝecek„"fgn"vtcevcogpv"
ha de ser acordada pel ple de l’ajuntament, el
qual n’ha de donar compte al Departament de
Governació i Administracions Públiques.
7.3 Els tractaments adoptats pels municipis,
així com els títols i honors que tinguin reconeguts, han de ser inscrits en el Registre d’ens
locals de Catalunya.
Article 8
Ecrkvcn"fgn"owpkekrk
Nc"ecrkvcn"fgn"owpkekrk"ﬁu"gn"pwenk"fg"rqdncek„"
qp"vﬁ"nc"ugw"nÓclwpvcogpv."nc"swcn"Ýiwtc"kpuetkvc"
en el Registre d’ens locals de Catalunya.
Article 9
Ecpxk"fg"ecrkvcnkvcv
9.1 El canvi de capitalitat s’ha de fonamentar
en algun dels supòsits següents:
a) Desaparició del nucli urbà on estigui establerta.
d+" Ceeguukdknkvcv"oﬁu"itcp"fgn"pqw"pwenk"ecpital.
c) Caràcter històric de la capital escollida.
d) Major nombre d’habitants.
g+" Swg"gn"ecpxk"tgrqtvk"dgpgÝeku"pqvqtku"cn"
conjunt dels residents de tot el terme municipal.
9.2 El canvi de capitalitat del municipi ha
de ser adoptat pel seu ajuntament mitjançant
l’acord del ple amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació i requereix la informació pública prèvia
per un termini de 30 dies. Aquest acord s’ha
de comunicar al Departament de Governació i
Administracions Públiques en el termini de 15
dies, a efectes d’inscriure’l en el Registre d’ens
locals de Catalunya.
CAPÍTOL II
Ngu"eqoctswgu
Article 10
Fgpqokpcek„"k"ecrkvcnkvcv
10.1 El nom de les comarques de Catalunya
ﬁu"gn"swg"fgvgtokpgp"ngu"nngku"fÓqticpkv¦cek„"
eqoctecn"fg"Ecvcnwp{c."gn"swcn"Ýiwtc"kpuetkv"gp"
el Registre d’ens locals de Catalunya.
10.2 Són capitals de comarca els municipis
que designen les lleis d’organització comarcal
de Catalunya.
10.3 El canvi de denominació i de capitalitat
de les comarques es regeix pel que estableix la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
CAPÍTOL III
Gpvkvcvu"owpkekrcnu"fguegpvtcnkv¦cfgu
Article 11
Fgpqokpcek„"qÝekcn
Nc"fgpqokpcek„"qÝekcn"fg"ngu"gpvkvcvu"owpkekrcnu"fguegpvtcnkv¦cfgu"ﬁu"nc"swg"guvcdngkz"gn"
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decret pel qual s’aprova la seva constitució, la
swcn"Ýiwtc"kpuetkvc"gp"gn"Tgikuvtg"fÓgpu"nqecnu"
de Catalunya.
Article 12
Ecpxk"fg"fgpqokpcek„
12.1 El procediment per al canvi de denominació de les entitats municipals descentralitzades
i de la seva capitalitat es pot iniciar a instància
del Govern de la Generalitat, de l’ajuntament
afectat o de la mateixa entitat. El procediment
swg"uÓjc"fg"ugiwkt"ﬁu"gn"ocvgkz"swg"uÓguvcdngkz"rgt"
als municipis en el capítol I d’aquest Decret.
12.2 En el cas que l’expedient l’iniciï la
mateixa entitat, l’acord d’iniciació ha de ser
adoptat per la junta de veïns a proposta del president i s’ha de presentar a l’ajuntament per a la
seva tramitació.
CAPÍTOL IV
Gpvkvcvu"k"pwenku"fg"rqdncek„
Article 13
FgÝpkek„
3503" UÓgpvﬁp"rgt"gpvkvcv"fg"rqdncek„"swcnugxqn"
àrea habitable del terme municipal, habitada o
excepcionalment deshabitada, clarament difetgpekcfc"fg"ngu"cnvtgu" tggu"fgn"vgtog."k"swg"ﬁu"
eqpgiwfc"rgt"wpc"fgpqokpcek„"gurge Ýec"swg"nc"
kfgpvkÝec"ugpug"rquukdknkvcv"fg"eqphwuk„0
3504" Cnu"ghgevgu"fÓcswguv"Fgetgv"uÓgpvﬁp"
per nucli de població el conjunt d’almenys deu
edificacions que formen carrers, places i altres vies urbanes. Excepcionalment, el nombre
fÓgfkÝecekqpu"rqv"ugt"kphgtkqt"c"fgw"ugortg"swg"
la població superi els 50 habitants.
UÓkpenqwgp"gp"gn"pwenk"ngu"gfkÝecekqpu"swg."vqv"
i estar aïllades, estiguin a menys de 200 metres
dels límits exteriors del conjunt. En la determinació d’aquesta distància s’han d’excloure els
terrenys ocupats per instal·lacions industrials,
comercials, cementiris, parcs, jardins, zones
esportives, canals o rius que puguin ser creuats
per ponts, aparcaments, infraestructures de
transport o altres construccions o instal·lacions
similars.
3505" Gu"eqpukfgtgp"fkuugokpcvu"ngu"gfkÝeccions i els habitatges d’una entitat de població
que no poden ser inclosos en el concepte de
nucli de població.
Article 14
Fgpqokpcek„
14.1 La determinació de la denominació de
les entitats i dels nuclis de població correspon a
l’ajuntament del seu municipi.
14.2 El procediment per a la determinació
i per al canvi de denominació de les entitats i
dels nuclis de població s’inicia per un decret de
l’alcaldia, amb la redacció prèvia d’una memòria
swg"lwuvkÝswk"nc"rtqrquvc0"NÓgzrgfkgpv"uÓjc"fg"
sotmetre a informació pública per un termini de
30 dies i posteriorment s’ha de demanar informe
a l’Institut d’Estudis Catalans sobre la correcció
lingüística de la proposta. Aquest dictamen s’ha
d’emetre en el termini de dos mesos.
14.3 El ple de l’ajuntament ha de pronunciarse en el termini de tres mesos, a comptar de la
data d’iniciació, per majoria simple dels membres
rtgugpvu0"NÓceqtf"swg"uÓcfqrvk"uÓjc"fg"pqvkÝect"cn"
Departament de Governació i Administracions

Públiques. En el cas que no es pronunciï dins
d’aquest termini, s’ha d’arxivar l’expedient.
Article 15
TgevkÝecek„"fgnu"pqou
15.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques, amb el dictamen favorable
de l’Institut d’Estudis Catalans, pot proposar als
municipis el canvi de la denominació de les seves
entitats i dels seus nuclis de població per tal que
s’adeqüin a la toponímia catalana.
15.2 L’ajuntament ha de sotmetre la proposta
a informació pública per un termini de 30 dies i
posteriorment el ple ha de pronunciar-se sobre
la proposta per majoria simple dels membres
presents, en el termini de tres mesos a comptar
de la data d’entrada de la proposta en el registre
general de l’ajuntament. En el cas que no es
pronunciï dins d’aquest termini, s’ha d’arxivar
l’expedient.
15.3 L’acord adoptat pel ple s’ha de comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques en el termini de 15 dies.
CAPÍTOL V
Fkurqukekqpu"eqowpgu
Article 16
Kpuetkrek„"k"rwdnkecek„
16.1 Els canvis de denominació, de tractament i de capitalitat dels municipis, de les
comarques i de les entitats municipals descenvtcnkv¦cfgu"uÓjcp"fg"pqvkÝect"cn"Fgrctvcogpv"fg"
Governació i Administracions Públiques, en el
termini de 15 dies, per a la seva inscripció en
el Registre d’ens locals de Catalunya i per a la
seva publicació al DOGC.
16.2 El Departament de Governació i Administracions Públiques donarà compte d’aquests
canvis a l’Administració de l’Estat, als efectes
de l’anotació en el Registre general i de la seva
publicació al Dwvnngv "QÝekcn de l’Estat.
Article 17
Tgikuvtg"k"eqowpkecek„
El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de comunicar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, a l’Institut d’Estadística de Catalunya,
c"nÓKpuvkvwv"Ectvqit Ýe"fg"Ecvcnwp{c"k"c"nÓKpuvkvwv"
d’Estudis Catalans els canvis regulats en aquest
títol que hagin estat inscrits en el Registre d’ens
locals de Catalunya.
TÍTOL II
Gnu"u odqnu"fgnu"gpu"nqecnu
CAPÍTOL I
Fkurqukekqpu"igpgtcnu
Article 18
U odqnu"nqecnu
18.1 Els ens locals territorials i les entitats
municipals descentralitzades poden adoptar un
escut, una bandera i un emblema com a símbols
nqecnu0"Vcodﬁ"rqfgp"tgjcdknkvct"gnu"swg"jkuv”tkecogpv"gnu"eqttgurqpiwkp"k"oqfkÝect"q"ecpxkct"
els que tinguin establerts.
18.2 La resta d’ens locals, els consorcis de

caràcter local i els ens amb personalitat pròpia
dependents dels ens locals poden adoptar com
a símbol un emblema.
Article 19
FgÝpkek„
3;03" UÓgpvﬁp"rgt"guewv"wp"u odqn"hqtocv"rgt"
una superfície entre línies, anomenada camper,
on es representen diferents elements, anomenats
càrregues heràldiques.
3;04" Nc"dcpfgtc"ﬁu"wpc"rg›c"fg"vgnc."igpgtcnogpv"tgevcpiwnct."Ýzc"rgt"wp"equvcv"c"wp"rcn"q"
asta, que serveix com a símbol o ensenya.
19.3 L’emblema comprèn qualsevol símdqn"it Ýe."fkhgtgpv"fg"nÓguewv"q"nc"dcpfgtc."cod"
independència de la forma i dels elements que
el componen.
Article 20
Hqpcogpvcek„
Els elements de l’escut i de la bandera s’han de
fonamentar en fets històrics, accidents geogràÝeu."ectcevgt uvkswgu"rt”rkgu"fg"nÓgpu"nqecn"q"gp"gn"
seu nom. En qualsevol cas, s’han de respectar les
normes de l’heràldica i de la vexil·lologia.
Article 21
Kpeqtrqtcek„"fgnu"u odqnu"fg"Ecvcnwp{c
4303" Pqoﬁu"rqfgp"kpeqtrqtct"gn"ugp{cn"fg"
Catalunya al seu propi aquells municipis que
hi tenen dret històric, pel fet d’haver-ne rebut
la concessió reial o d’haver estat ciutat o vila
de jurisdicció reial.
4304" Pq"gu"rqv"gortct"nc"dcpfgtc"fg"Ecvc/
lunya com a fons de la bandera local. Els ens
locals que per dret històric poden tenir el senyal
de Catalunya a l’escut el poden posar, si escau,
a la bandera.
Article 22
Kpuetkrek„
S’han d’inscriure en el Registre d’ens locals
de Catalunya tots els símbols locals aprovats i
fgiwfcogpv"qÝekcnkv¦cvu."fg"eqphqtokvcv"cod"
els criteris i el procediment que regula aquest
Reglament.
Article 23
Wvknkv¦cek„
L’escut, la bandera i l’emblema dels ens locals
gu"rqfgp"wvknkv¦ct"c"rctvkt"fg"nc"ugxc"qÝekcnkvzació.
Article 24
Rtqvgeek„
Gnu"u odqnu"qÝekcnkv¦cvu"k"kpuetkvu"gp"gn"Tggistre d’ens locals de Catalunya gaudeixen de
la protecció que estableixen les lleis, i els ens
que en siguin titulars han d’exercir les accions
procedents, d’acord amb la legislació aplicable
en cada cas, per tal de vetllar-ne per l’ús i la
defensa adequats.
CAPÍTOL II
NÓguewv
Article 25
Dncuqpcogpv
Gn"dncuqpcogpv"ﬁu"nc"fguetkrek„"fg"nc"hqtoc."
dels esmalts i de les càrregues d’un escut. Ha
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de ser tan simple i senzill com sigui possible,
diferenciador d’altres escuts, i ha de donar preferència al senyal propi de l’ens local respecte
fÓcnvtgu"ugp{cnu"swg"jk"rwiwkp"Ýiwtct0
Article 26
Hqtoc
La forma de l’escut dels ens locals ha de ser la
ecktqpcfc0"UÓgpvﬁp"rgt"hqtoc"ecktqpcfc"nc"fÓwp"
quadrat recolzat sobre un dels seus vèrtexs i amb
una de les diagonals disposada verticalment i
l’altra horitzontalment.
Article 27
Dqtfwtc
27.1 Els ens locals territorials supramunicipals es diferencien per una mateixa brisura
característica denominada bordura. La bordura
consisteix en una peça d’una amplària equivalent
a la sisena part de la de l’escut que voreja tot el
camper; quan en una bordura s’alternen punts,
ﬁu"c"fkt."htciogpvu"fÓkiwcn"okfc."fg"ogvcnn"k"fg"
eqnqt."gu"fkw"swg"nc"dqtfwtc"ﬁu"eqorqpcfc0
27.2 Els escuts comarcals es caracteritzen per
una bordura componada de vuit punts d’or i vuit
de gules, que són els esmalts de Catalunya.
27.3 Els escuts provincials es caracteritzen
per una bordura quarterada d’or i de gules.
Article 28
Guocnvu
28.1 Els esmalts d’un escut són els acoloriments del camper i de les càrregues, l’ús i
la combinació dels quals s’han d’adir amb les
normes heràldiques. Entre els esmalts es distingeixen els metalls, els colors i els folres. D’acord
amb aquestes normes, no es pot combinar metall
sobre metall ni color sobre color.
28.2 Els esmalts que tenen la consideració
de neutres són els folres, la porpra, l’ataronjat i
el sable. Aquests poden combinar-se amb metall
o amb color indistintament.
Article 29
E ttgiwgu
Les càrregues són els elements de l’escut, que
han de ser representats d’acord amb la normativa
heràldica i mai al natural.
Article 30
Vkodtg
5203" Gn"vkodtg"ﬁu"nÓceqorcp{cogpv"eqnánqecv"
damunt d’un escut.
5204" Gn"vkodtg"fgnu"gpu"nqecnu"vgttkvqtkcnu"ﬁu"
una corona, que ordinàriament serà la mural que
nk"eqttgurqpiwk0"Nc"eqtqpc"owtcn"ﬁu"cswgnnc"swg"
representa un llenç de muralla en forma circular
realçat per un nombre de torres variable en funció del tipus i la categoria de l’ens local.
30.3 Els escuts dels municipis que històricament hagin estat cap o centre d’un principat,
ducat, marquesat, comtat, vescomtat o baronia
abans de l’abolició de les jurisdiccions senyorials
han d’anar timbrats amb la corona corresponent
cn"ugw"v vqn0"Pqoﬁu"rqfgp"cpct"vkodtcvu"cod"
corona reial l’escut de la ciutat de Barcelona i
els de les viles i ciutats que hagin obtingut el
títol de reial vila o de reial ciutat.
30.4 Quan un municipi amb escut timbrat
fg"eqtqpc"owtcn"oqfkÝswk"gn"ugw"vtcevcogpv"
per raó del nombre d’habitants, d’acord amb

el que disposa l’article 34 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
la corona corresponent substituirà l’anterior
sense cap altre tràmit que la seva anotació en el
Registre d’ens locals de Catalunya.
30.5 Els escuts de les entitats municipals
descentralitzades no han de portar timbre.
Article 31
Ceqorcp{cogpvu
31.1 Els acompanyaments són aquells elements que se situen fora de l’escut i que l’acompanyen.
31.2 L’escut es pot blasonar amb aquells
acompanyaments que hagin estat objecte de concessió expressa o que determini l’ens local.
Article 32
òu
5403" NÓ¿u"fg"nÓguewv"ﬁu"rtkxcvkw"fg"nÓgpu"nqecn0"
Cap ens local no pot fer ús d’un escut que no
sigui el propi.
32.2 Les entitats privades i els particulars
poden fer ús de l’escut amb l’autorització expressa de l’ens local.
32.3 Els ens locals que no tinguin escut propi
podran fer servir el senyal de la Generalitat,
d’acord amb el que disposa el Decret 56/1982,
de 18 de març, pel qual s’estableixen normes
sobre la utilització del senyal de la Generalitat
pels ens locals de Catalunya.
Article 33
Ugignnu
Els ens locals poden incorporar als seus segells l’escut propi, degudament aprovat.
CAPÍTOL III
Nc"dcpfgtc
Article 34
Hqtoc
La bandera ha de tenir forma rectangular
amb una relació de dos d’alçada per tres d’amrncfc0"Jc"fg"ugt"ugp¦knnc"k"kfgpvkÝecvkxc"fg"nÓgpu"
local.
Article 35
Cnvtgu"rtguetkrekqpu
35.1 La bandera no ha d’incorporar mai
nÓguewv."ukp„"gnu"ugwu"gngogpvu"oﬁu"tgrtgugpvcvkwu."
com ara els esmalts i/o les càrregues. Tampoc no
ha d’incorporar els seus acompanyaments.
35.2 En les dues cares de la bandera, tots
els elements han de mantenir la mateixa disposició i orientació respecte al pal, fent l’efecte de
transparència.
Article 36
GurgekÝekvcvu
36.1 La bandera comarcal incorporarà la
bordura componada de l’escut comarcal amb
36 punts, i la bandera provincial incorporarà la
bordura quarterada de l’escut provincial, ambdues de color groc i vermell.
36.2 La bandera de les entitats municipals
descentralitzades incorporarà com a element
diferenciador un pal blanc al vol d’un gruix de
2/9 del llarg de la bandera.
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Article 37
òu
37.1 La utilització de la bandera i la seva
eqnánqecek„"cnu"gfkÝeku"gu"tgigkz"rgt"nc"pqtocvkxc"
gurge Ýec"crnkecdng0
37.2 Els ens locals no poden enarborar com
a pròpia una altra bandera que no sigui la seva
qÝekcn."fgiwfcogpv"kpuetkvc"k"rwdnkecfc."fg"eqpformitat amb aquest Reglament.
37.3 La bandera dels ens locals no pot ser
utilitzada com a fons de símbols o sigles de
partits, sindicats, associacions o altres entitats
privades.
CAPÍTOL IV
NÓgodngoc
Article 38
Ectcevgt uvkswgu
38.1 Els ens locals poden adoptar un emblema com a símbol.
38.2 L’emblema no pot consistir en una mofkÝecek„."fghqtocek„"q"ukornkÝecek„"fg"nÓguewv."
uk"dﬁ"rqv"dcuct/ug"gp"gngogpvu"fÓcswguv0
38.3 L’emblema no pot incloure frases,
anagrames, logotips o inscripcions que puguin
induir a confusió amb els d’altres ens o que no
tgurqpiwkp"c"nc"ugxc"fgpqokpcek„"qÝekcn0
CAPÍTOL V
Cfqrek„."tgjcdknkvcek„."oqfkÝecek„"q"ecpxk"fg"
nÓguewv"k"fg"nc"dcpfgtc
Article 39
Kpkekcek„
39.1 L’expedient per adoptar, rehabilitar,
modificar o canviar l’escut i la bandera s’ha
d’iniciar per acord del ple o de l’òrgan competent
fg"nÓgpu"nqecn0"Rgt"cfqrvct."tgjcdknkvct."oqfkÝect"
q"ecpxkct"nc"dcpfgtc"ecn"vgpkt"qÝekcnkv¦cv"rtﬂxkament l’escut.
39.2 L’expedient ha d’incloure una memòria-informe, elaborada per un especialista en
nc"ocvﬂtkc."swg"lwuvkÝswk."gp"gn"ecu"fg"nÓguewv."nc"
correcció del blasonament que es proposa, els
cpvgegfgpvu"jgt nfkeu."ukiknánqit Ýeu."jkuv”tkeu."
igqit Ýeu"q"cnvtgu"gp"gnu"swcnu"gu"hqpcogpvk"nc"
rtqrquvc."k"nc"ugxc"tgrtgugpvcek„"it Ýec."k"gp"
el cas de la bandera, la seva descripció amb
les dimensions, les proporcions, els colors i les
càrregues.
39.3 La Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques donarà l’assistència
necessària per elaborar el projecte d’escut i de
bandera als ens locals que ho sol·licitin.
Article 40
Ceqtf
40.1 L’ens local ha de sotmetre la proposta
al tràmit d’informació pública per un termini de
30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler
d’anuncis de la corporació i la seva publicació
al DOGC.
40.2 Un cop complert el tràmit anterior,
correspon al ple o a l’òrgan competent de l’ens
local l’aprovació de la descripció de l’escut o de
la bandera, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres.
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Aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu, s’ha de trametre al Departament
de Governació i Administracions Públiques en
el termini de 15 dies a comptar de l’endemà de
la seva adopció.
Article 41
Kphqtogu
41.1 La Direcció General d’Administració
Local emetrà un informe, en el termini màxim
d’un mes a partir de la recepció de l’expedient,
sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, i el trametrà,
juntament amb l’expedient, a l’Institut d’Estudis
Catalans, per tal que emeti un informe sobre
l’adequació de la proposta en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció de
l’expedient.
41.2 Si l’informe emès per l’Institut d’Esvwfku"Ecvcncpu"ﬁu"hcxqtcdng"c"nc"rtqrquvc"crtqvada per l’ens local, o un cop transcorregut el
termini assenyalat en l’apartat anterior sense
que l’informe hagi estat emès, l’acord municipal
uÓjc"fg"eqpukfgtct"eqo"c"fgÝpkvkw"k"gzgewvkw0"Nc"
Direcció General d’Administració Local ha de
dictar una resolució, en el termini d’un mes, que
acrediti la proposta efectuada, i ha de procedir a
la seva inscripció en el Registre d’ens locals de
Catalunya i a la seva publicació al Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
41.3 Si l’informe emès per l’Institut d’Esvwfku"Ecvcncpu"ﬁu"fguhcxqtcdng"c"nc"rtqrquvc"
aprovada, el Departament de Governació i
Administracions Públiques l’ha de fer arribar
a l’ens local per tal que aquest pugui formular,
en el termini de tres mesos, les al·legacions que
consideri oportunes en defensa del seu acord o
dﬁ"oqfkÝect"nc"ugxc"rtqrquvc"kpkekcn"fÓceqtf"
amb els criteris que reculli l’informe de l’Institut
d’Estudis Catalans.
41.4 Si la proposta de l’ens local s’adiu amb
el pronunciament de l’informe de l’Institut d’Estudis Catalans, es dictarà resolució d’acord amb
el que preveu l’apartat 2 d’aquest article. Si l’ens
local presenta al·legacions, el Govern, a proposta
del Departament de Governació i Administraekqpu"R¿dnkswgu."jc"fÓcfqrvct"nc"tguqnwek„"fgÝnitiva de l’expedient, amb l’audiència prèvia de
l’ens local, en el termini de tres mesos a comptar
de l’endemà de la seva recepció. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi dictat la resolució, l’acord municipal s’ha de considerar com
c"fgÝpkvkw"k"gzgewvkw0
CAPÍTOL VI
Rtqegfkogpv"rgt"c"nÓcfqrek„."nc"oqfkÝecek„"q"
gn"ecpxk"fg"nÓgodngoc
Article 42
Kpkekcek„
6403" NÓgzrgfkgpv"rgt"c"nÓcfqrek„."nc"oqfkÝcació o el canvi de l’emblema s’ha d’iniciar per
acord del ple o de l’òrgan competent de l’ens
local. Aquest acord ha de contenir una descripció dels seus elements, de la disposició i de les
proporcions.
42.2 Formarà part de l’expedient una memòtkc"lwuvkÝecvkxc"qp"Ýiwtk"nc"fguetkrek„"fgvcnncfc"
fg"nÓgodngoc"k"nc"ugxc"tgrtgugpvcek„"it Ýec0

Article 43
Ceqtf
43.1 El projecte d’emblema s’ha de sotmetre
a informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis
dels ens locals i la seva publicació al Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
43.2 Un cop transcorregut el termini
d’informació pública i resoltes les possibles
al·legacions, el ple de l’ens local o l’òrgan competent ha d’aprovar l’emblema, per majoria absoluta
del nombre legal del seus membres. En el cas
que no es pronunciï dins termini, s’ha d’arxivar
l’expedient.
Article 44
Tguqnwek„
L’ens local, en el termini de 15 dies a comptar
de l’endemà de l’adopció de l’acord, ha de trametre
l’expedient complet a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques, a l’efecte de la seva
qÝekcnkv¦cek„."kpuetkrek„"gp"gn"Tgikuvtg"fÓgpu"nqecnu"
de Catalunya i publicació al DOGC.
TÍTOL III
Gn"Tgikuvtg"fÓgpu"nqecnu"fg"Ecvcnwp{c
CAPÍTOL I
Fkurqukekqpu"igpgtcnu
Article 45
Ect evgt"k"cfuetkrek„
45.1 El Registre d’ens locals de Catalunya
ﬁu"wp"tgikuvtg"fg"ect evgt"r¿dnke"gp"gn"swcn"uÓjcp"
d’inscriure tots els ens locals de Catalunya, així
com els seus ens dependents i els consorcis que
gestionin serveis locals o activitats d’interès
local.
45.2 El Registre d’ens locals de Catalunya
s’adscriu a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques, la qual l’ha de mantenir
permanentment actualitzat.
Article 46
Ghgevgu"fg"nc"kpuetkrek„
46.1 La inscripció en el Registre d’ens locals
fg"Ecvcnwp{c"pq"vﬁ"ghgevgu"eqpuvkvwvkwu"rgt"cnu"gpu"
que hi són inscrits i s’ha de realitzar sens perjudici de la inscripció en altres registres en aquells
casos en què la legislació vigent ho exigeixi.
46.2 Els ens compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret han d’acreditar la seva inscripció en el Registre d’ens locals de Catalunya
en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat. Aquesta acreditació es farà mitjan›cpv"gn"eqfk"fÓkfgpvkÝecek„"cvqticv"fÓceqtf"cod"gn"
que estableix l’article 53 d’aquest Decret.
46.3 Els departaments de la Generalitat i
els seus organismes dependents adoptaran les
mesures necessàries per garantir la utilització
d’aquest codi en els procediments que tramitin en
què intervingui algun ens que hagi d’estar inscrit
en el Registre d’ens locals de Catalunya.
46.4 Els ciutadans i les entitats públiques i
privades poden utilitzar en les seves relacions
cod"gnu"gpu"kpuetkvu"ngu"fcfgu"swg"Ýiwtgp"gp"gn"
Registre. La inexactitud en les dades que han
de facilitar els ens inscrits no pot perjudicar els

tercers que les hagin utilitzat, de bona fe, en les
seves relacions amb aquests ens.
Article 47
Rwdnkekvcv
6903" Gn"Tgikuvtg"fÓgpu"nqecnu"fg"Ecvcnwp{c"ﬁu"
un registre públic. La publicitat es pot fer efectiva
c"vtcxﬁu"fg"nc"eqpuwnvc"fgn"Tgikuvtg."fg"nÓqdvgpek„"
fg"e”rkgu"k"fg"nÓgokuuk„"fg"egtvkÝecvu0
47.3 El Registre d’ens locals de Catalunya
Ýiwtct "cn"ygd"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Iqxgtpcek„"
i Administracions Públiques.
CAPÍTOL II
Qticpkv¦cek„"fgn"tgikuvtg
Article 48
Ugeekqpu"fgn"Tgikuvtg
48.1 El Registre d’ens locals de Catalunya
s’organitza en seccions segons els tipus d’ens
que s’hi han d’inscriure:
Secció 1: municipis.
Secció 2: comarques.
Secció 3: províncies.
Secció 4: entitats municipals descentralitzades.
Secció 5: entitats metropolitanes.
Secció 6: mancomunitats de municipis.
Secció 7: consorcis.
Secció 8: organismes autònoms locals.
Secció 9: entitats públiques empresarials
locals.
Secció 10: societats mercantils participades
íntegrament per un ens local.
Secció 11: societats mercantils de capital
mixt.
48.2 Les seccions s’organitzen mitjançant
un sistema informatitzat de fulls que s’han
d’obrir per a cadascun dels ens que hagin de
ugt"kpuetkvu"k"gp"gnu"swcnu"jcp"fg"ugt"tgÞgevkfgu"
ngu"uweeguukxgu"oqfkÝecekqpu"k"ecpegnáncekqpu"
que es produeixin.
Article 49
Crctvcv"fgnu"u odqnu
En les seccions del Registre d’ens locals de
Catalunya corresponents a cada tipus d’ens hi
Ýiwtc"nc"kpuetkrek„"fgnu"u odqnu"nqecnu."swg"uÓqtganitza en quatre subseccions, referides, respectivament, als escuts, a les banderes, als emblemes
i a altres símbols, amb les dades següents:
1. Escuts:
Blasonament de l’escut.
Dibuix acolorit de l’escut.
Fcvc"fg"nc"Tguqnwek„"fÓqÝekcnkv¦cek„"fg"nÓgucut.
Data de la publicació de la Resolució al
DOGC.
2. Bandera:
Descripció de la bandera.
Dibuix acolorit de la bandera.
Data de la Resolució d’oficialització de la
bandera.
Data de la publicació de la Resolució al
DOGC.
3. Emblema:
Descripció de l’emblema.
Dibuix acolorit de l’emblema.
Fcvc"fg"nc"Tguqnwek„"fÓqÝekcnkv¦cek„"fg"nÓgoblema.
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Data de la publicació de la Resolució al
DOGC.
4. Altres símbols:
En aquesta subsecció es podran inscriure
cnvtgu"u odqnu"fgnu"gpu"nqecnu"fg"vkrwu"it Ýe."
d’expressió verbal, vexil·lològics i sonors no
inclosos en els apartats anteriors.
Article 50
Fcfgu"kpuetkrvkdngu
Les dades inscriptibles en cada secció es determinaran per ordre del conseller o consellera
de Governació i Administracions Públiques.
CAPÍTOL III
Rtqegfkogpv"fÓkpuetkrek„
Article 51
Uqnánkekvwf
51.1 La inscripció en el Registre d’ens locals
de Catalunya es fa a instància de l’ens local interessat, llevat del cas d’aquells ens creats per una
llei o per decret del Govern de la Generalitat, cas
gp"gn"swcn"nc"kpuetkrek„"nc"hct "fÓqÝek"nc"Fktgeek„"
General d’Administració Local.
51.2 La sol·licitud d’inscripció s’ha de presentar en el termini d’un mes comptat a partir
de la data de constitució de l’ens de què es tracti,
mitjançant l’imprès de sol·licitud d’inscripció
normalitzat elaborat per la Direcció General
d’Administració Local, juntament amb una còpia
autenticada de la documentació acreditativa de
ngu"fcfgu"swg"jcp"fg"Ýiwtct"c"nc"kpuetkrek„0
51.3 Quan es tracti de consorcis, societats de
capital mixt o societats participades per diversos
ens locals, la sol·licitud l’ha de subscriure el president del consorci o del consell d’administració
de la societat.
Article 52
Tguqnwek„
52.1 La Direcció General d’Administració
Local ha de dictar una resolució d’inscripció o
de denegació en el termini màxim d’un mes, i
nÓjc"fg"pqvkÝect"c"nÓgpu"nqecn0
52.2 En el cas que s’observi algun error,
fgÝekﬂpekc"q"ocpec"fÓcniwpc"fg"ngu"fcfgu"swg"
han de constar en el Registre o de la documenvcek„"lwuvkÝecvkxc."uÓjc"fÓcvqtict"cn"uqnánkekvcpv"wp"
termini de 15 dies per esmenar-ho, amb l’advertiment que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit
i s’arxivarà l’expedient. El termini per resoldre
se suspèn durant aquest tràmit.
Article 53
Eqfk"fÓkfgpvkÝecek„
La Direcció General d’Administració Local
ha d’atribuir als ens que s’inscriguin un codi
fÓkfgpvkÝecek„."fÓceqtf"cod"gn"ukuvgoc"fg"eqfkÝcació establert mitjançant una ordre del Departament d’Economia i Finances, a proposta del
Departament de Governació i Administracions
R¿dnkswgu0"Cswguv"eqfk"vﬁ"ect evgt"qÝekcn"k"jc"fg"
ser adoptat pels ens inscrits en les seves relacions
amb les administracions públiques.
Article 54
Eqowpkecek„"fg"fcfgu
54.1 Els ens inscrits han de comunicar a
la Direcció General d’Administració Local

swcnugxqn"oqfkÝecek„"fg"ngu"fcfgu"kpuetkvgu"cn"
Registre en el termini d’un mes a comptar de
nc"fcvc"gp"swﬂ"uÓjcik"rtqfw•v"nc"oqfkÝecek„0"C"
la comunicació s’hi ha d’adjuntar l’original o la
còpia autenticada de la documentació acreditavkxc"fg"ngu"oqfkÝecekqpu0
54.2 L’òrgan responsable del Registre d’ens
locals de Catalunya durà a terme les anotacions
qrqtvwpgu"rgt"vcn"fg"tgÞgevkt"cswguvgu"oqfkÝcacions i aquelles altres que es derivin de la
oqfkÝecek„."cod"ect evgt"qÝekcn."fg"ngu"fcfgu"
relatives a la seva denominació, l’altitud, la superfície, els límits territorials, la població i els
nuclis dels ens locals territorials.
Article 55
Cpqvcek„"fg"rtqegfkogpvu
Els ens locals que hagin sol·licitat la inscripció han de comunicar a la Direcció General
d’Administració Local, als efectes d’anotació
en el Registre, l’inici de procediments administratius o judicials que, un cop resolts, puguin
oqfkÝect"swcnugxqn"fg"ngu"fcfgu"tgikuvtcnu"kpucrites. Igualment, han de comunicar la resolució
d’aquests procediments si afecta alguna de les
dades inscrites.
Article 56
Ecpegnáncek„"fg"ngu"kpuetkrekqpu
56.1 La cancel·lació de la inscripció es fa
a instància de l’ens que hagi instat la inscripció, i s’ha de sol·licitar en el termini d’un mes
des de l’extinció o la dissolució de l’ens. A
la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació
acreditativa de l’extinció o la dissolució de l’ens
de què es tracti.
56.2 La Direcció General d’Administració
Local, en el termini d’un mes des de la data
d’entrada de la sol·licitud, ha de dictar una resolució acordant la cancel·lació de la inscripció,
que s’ha d’anotar en el full registral de l’ens que
correspongui.
56.3 La Direcció General d’Administració
Nqecn"jc"fg"ecpegnánct"fÓqÝek"ngu"kpuetkrekqpu"fgn"
Registre quan l’extinció derivi d’una disposició
de la Generalitat o d’una resolució judicial.
56.4 Quan el motiu de la cancel·lació sigui
l’agregació o la fusió amb un altre municipi, es
farà constar el nom del municipi al qual s’agrega
o el municipi resultant.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
—1 Xcn"fÓCtcp
Els dictàmens de l’Institut d’Estudis Catalans als quals es refereix aquest Decret els
ha d’emetre l’òrgan que determini el Conselh
Generau d’Aran quan es tracti dels ens locals
del seu territori.
—2 Vtcoguc"vgngo vkec
Els acords i actes que, segons aquest Decret,
els ens locals han de trametre al Departament de
Governació i Administracions Públiques, i els
que trameti aquest Departament als ens locals,
preferentment s’enviaran telemàticament, a traxﬁu"fÓgcEcv"q"nc"zctzc"vgngo vkec"swg"nc"uwduvkvweixi, amb signatura electrònica, sens perjudici de
la resta de mitjans admissibles en dret.
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DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
—1 Es deroguen els títols 2, 3 i 5 del Decret
140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels
ens locals de Catalunya, a excepció de l’article
126, i el Decret 243/1998, de 22 de setembre.
Ï4" Gu"fgtqiwgp"vcodﬁ"gn"Fgetgv"48513;;3."fg"
25 de novembre, d’aprovació del Reglament dels
símbols dels ens locals de Catalunya; el Decret
60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el
procediment per al canvi de denominació dels
nuclis de població i de les entitats municipals descentralitzades, i la resta de disposicions, d’igual
o d’inferior rang, que s’oposin o contradiguin el
que estableix aquest Decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entrarà en vigor als 20 dies de la
seva publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c.
Barcelona, 26 de juny de 2007
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Conseller de Governació
i Administracions Públiques
(07.171.155)

*

21724

Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;36"Î"4:0804229

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
LWU13;3814229."fg"43"fg"lwp{."fg"oqfkÝecek„"
fgnu"Guvcvwvu"fgn"Eqnángik"fÓCigpvu"fg"nc"Rtqrkgvcv"
Kooqdknk tkc"fg"Nngkfc0
Xkuv"nÓgzrgfkgpv"fg"oqfkÝecek„"fgnu"guvcvwvu"
del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària
de Lleida del qual en resulta que en data 14 de
juliol de 2006 es va presentar la documentació
prevista a l’article 46 de la Llei 7/2006, de 31
de maig, de l’exercici de professions titulades i
fgnu"eqnángiku"rtqhguukqpcnu"uqdtg"nc"oqfkÝecek„"
dels articles 36 i 39 dels Estatuts, aprovada en
l’assemblea general extraordinària del Col·legi
de 28 d’abril de 2006;
Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya,
aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, la Resolució d’11
de maig de 1999, de publicació de les relacions
de procediments administratius regulats per la
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2898,
de 28.5.1999), i els Estatuts col·legials vigents
declarats adequats a la legalitat per Resolució
de 26 de novembre de 1990 (DOGC núm. 1376,
de 5.12.1990);
Cvﬂu"swg"nc"oqfkÝecek„"fgnu"ctvkengu"58"k"5;"
dels Estatuts s’adequa a la legalitat;
Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han
aportat els documents essencials i que s’han
complert tots els tràmits establerts;
D’acord amb el que disposen els articles 79 i
80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat dels
articles 36 i 39 dels Estatuts del Col·legi d’Agents
de la Propietat Immobiliària de Lleida a la Llei
7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions
titulades i dels col·legis professionals i disposar
la seva inscripció al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya;
Ï4" Fkurquct"swg"cswguvc"oqfkÝecek„"gu"rwdnkqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 21 de juny de 2007
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
col·legiat en exercici durant 4 anys, sense haver
estat sancionat.
Serà proclamat president el candidat que, per
c"cswguv"ecu."jciwﬁu"qdvkpiwv"oclqt"pqodtg"fg"
xqvu"k."gp"ecu"fÓgorcv."gn"fg"oﬁu"gfcv0"Gn"rtgukfgpv"
i els vocals electes elegiran, d’entre ells, els qui
hagin d’ocupar els càrrecs de vice-president,
secretari, tresorer, comptador i qualsevol altre
swg"vkpiwk"wpc"hwpek„"gurge Ýec0
Article 39
Amb un mes d’antelació la Junta de Govern
farà públic un programa orientatiu de les eleccions, assenyalant les dates per a la presentació
de candidatures (una setmana com a mínim),
el termini per a la seva impugnació (mínim de
cinc dies), el termini per a la resolució de les
impugnacions (mínim de cinc dies), les dates de
nc"rtqencocek„"fg"ecpfkfcvu"*swcvtg"fkgu"fgurtﬁu+."
i el dia per a la celebració de les eleccions (vuit
fkgu"fgurtﬁu"fg"nÓcpvgtkqt+."cod"eqpxqecv”tkc"
d’Assemblea General Extraordinària a l’efecte
fg"nc"fkvc"egngdtcek„="vcodﬁ"uÓkpfkect "nc"fcvc"fg"
la presa de possessió de la nova Junta de Govern
elegida.
Cn"vcwngt"fÓcpwpeku"fgn"Eqnángik"Ýiwtctcp"nc"
convocatòria i dues llistes de col·legiats, una
dels que tenen dret a emetre el seu vot, i l’altra,
dels que no podran emetre el seu vot per causes
reglamentàries.
Totes les comunicacions i la propaganda que
els col·legiats desitgin cursar sobre eleccions collegials hauran de ser simultàniament col·locades
al tauler d’anuncis del Col·legi, per a la qual
cosa hauran de lliurar-ne, en hores de despatx
col·legial, un exemplar signat; altrament podran
considerar-se com a il·lícites. Tota propaganda
haurà d’acabar en el termini per a la impugnació
de candidatures.
El vot del col·legiat exercent serà doble. El del
pq"gzgtegpv"ugt "ugp¦knn0"Pq"uÓcfogvtcp"tgrtgsentacions ni delegacions. El vot serà personal
q"dﬁ"rqft "hgt/ug"rgt"eqttgw"egtvkÝecv"c"eqpfkek„"
que arribi el dia anterior al de les eleccions i el
sobre tancat que contingui el sobre amb el vot
estigui signat, de manera que el secretari pugui
autenticar-ne la signatura.
Les paperetes seran del model que facilitarà
el Col·legi, de color blanc per ser usades pels
exercents, i de diferent color per als no exercents.
Rgt"c"nÓgngeek„"fg"rtgukfgpv"pqoﬁu"jk"eqpuvct "
un sol nom, escollit d’entre els candidats proclamats per a aquest càrrec. Les paperetes per
c"nÓgngeek„"fg"xqecnu"rqftcp"eqpvgpkt"Ýpu"c"xwkv"
noms, escollits d’entre els candidats proclamats
per a aquests càrrecs. Els vots que no s’ajustin a
aquestes normes seran considerats nuls.
Hi haurà dues urnes: una per a l’elecció de
president. L’altra per a l’elecció de vocals.
Les propostes de candidatures hauran de
presentar-se avalades per un mínim de 10 collegiats.
(07.171.143)

ANNEX
Article 36
Es constitueix per entre 8 i 12 vocals, elegits
tots ells per votació en Assemblea General.
Per optar com a candidat al càrrec de Presidència serà necessari complir la condició de

*

ORDRE
GFW143:14229."fg"37"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"ug"uwrtkogkz"gn"rtgw"r¿dnke"rgt"nc"rtguvcek„"fgn"ugtxgk"
fgn"ewtu"fg"rtgrctcek„"fg"nc"rctv"eqowpc"fg"nc"
rtqxc"fÓceeﬁu"cnu"ekengu"hqtocvkwu"fg"hqtocek„"
rtqhguukqpcn"fg"itcw"uwrgtkqt0
Mitjançant l’Ordre EDU/322/2006, de 22 de
juny, es va crear el preu públic per la prestació
del servei del curs de preparació de la part coowpc"fg"nc"rtqxc"fÓceeﬁu"cnu"ekengu"hqtocvkwu"fg"
formació professional de grau superior (DOGC
núm. 4665, de 29.6.2006).
Cvﬂu"swg"ﬁu"eqpxgpkgpv"swg"gnu"ugtxgku"r¿dnkeu"
que presta el Departament d’Educació per facilitar la promoció acadèmica de l’alumnat jove
o la reincorporació al sistema educatiu de les
persones adultes siguin gratuïts, i a proposta de la
Direcció General d’Ensenyaments Professionals,
Artístics i Especialitats,
ORDENO:
Article únic
Se suprimeix el preu públic per la prestació
del servei del curs de preparació de la part coowpc"fg"nc"rtqxc"fÓceeﬁu"cnu"ekengu"hqtocvkwu"fg"
formació professional de grau superior.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga l’Ordre EDU/322/2006, de 22 de
juny, per la qual es crea el preu públic per la
prestació del servei del curs de preparació de
nc"rctv"eqowpc"fg"nc"rtqxc"fÓceeﬁu"cnu"ekengu"
formatius de formació professional de grau surgtkqt."k"ugÓp"Ýzc"nÓkorqtv0
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 15 de juny de 2007
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d’Educació
(07.156.036)
ORDRE
GFW143;14229."fg"37"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"ug"
uwrtkogkzgp"vtgu"rtgwu"r¿dnkeu"tgncvkwu"c"nÓgpugp{cogpv"vgngo vke"c"fkuv pekc"fg"nÓgpugp{cogpv"
ugewpfctk"qdnkicvqtk0
NÓQtftg"GPU137714226."fÓ33"fg"ocki"*FQIE"
núm. 4136, de 19.5.2004), en el seu article 1.2,
va fer extensiu el preu públic pel servei de drets
de connexió al campus virtual en l’ensenyament
telemàtic a distància, prestat per l’Institut Català
d’Ensenyament Secundari a Distància, al curs
de graduat en educació secundària prestat per
l’Institut esmentat. Així mateix, en el seu article
2.2 va fer extensiu el preu públic pel servei de
manteniment de la connexió al campus virtual,
en l’ensenyament telemàtic a distància, al curs
de graduat en educació secundària prestat per
l’Institut esmentat.

