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DICTAMEN 01/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la 
demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles 
de Catalunya. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva per delegació del Ple del 
Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 
de gener de 2015, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 17 de desembre de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del dictamen de 
caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del Projecte de decret pel qual 
es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns 
mobles de Catalunya. 
 
El projecte de decret es va acompanyar de l’expedient corresponent. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 8 de gener i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El projecte de decret consta d’un preàmbul, tres articles, quatre disposicions 
addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, tres 
disposicions finals i un annex.  
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret. 
 
L’article 1 estableix la modificació de la demarcació dels registres de la 
propietat demarcats a Catalunya. 
 
En l’article 2 se segrega del districte hipotecari corresponent al Registre de 
la Propietat de Tortosa el terme municipal de Sant Jaume d’Enveja que 
s’agrupa amb el Registre de la Propietat d’Amposta i se segrega del districte 
hipotecari corresponent al Registre de la Propietat del Vendrell la secció del 
terme municipal de la Gornal que s’agrupa al Registre de la Propietat de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
En l’article 3 es regula el règim i els criteris objectius de demarcació dels 
registres de la propietat i mercantils en el futur. 
 
La disposició addicional primera autoritza el conseller competent en la 
matèria per acordar que els registradors puguin instal·lar oficines d’atenció a 
l’usuari. 
 
La disposició addicional segona regula un concurs especial per cobrir les 
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places dels nous registres. 
 
La disposició addicional tercera estableix la possibilitat de nomenar 
registradors accidentals pel termini màxim d’un any. 
 
La disposició addicional quarta estableix que en un termini de cinc anys 
s’han d’elaborar els estudis necessaris per modificar la demarcació registral 
de Catalunya. 
 
La disposició transitòria estableix que els registradors afectats pel fet que el 
seu registre sigui objecte de la modificació d’aquesta norma poden prendre 
part en concursos de provisió de vacants, encara que no hagi transcorregut 
el termini d’un any. 
 
La disposició derogatòria deroga genèricament les disposicions del mateix 
rang o rang inferior que s’oposin a aquesta norma i deroga expressament 
sis ordres del Departament de Justícia. 
 
La disposició final primera autoritza a crear registres de la propietat en règim 
de divisió personal quan sigui necessària o convenient per a la prestació del 
servei públic registral. 
 
La disposició final segona autoritza el conseller competent en la matèria per 
dictar les normes necessàries per interpretar i executar aquesta norma i per 
desagrupar els registres de la propietat agrupats mitjançant aquesta norma. 
També autoritza el titular de la direcció general competent en matèria de 
dret i entitats jurídiques a resoldre els dubtes sobre determinades matèries 
que li siguin sotmeses a consulta. 
 
La disposició final tercera estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà 
de la publicació al DOGC. 
 
En l’annex es fa una relació per províncies dels registres suprimits. 
 
 
III. OBSERVACIÓ GENERAL 
 
El CTESC valora que aquesta norma aprovi una demarcació registral que 
ajusti el nombre de registres de la propietat mitjançant la supressió dels 
registres, la demarcació dels quals no s’ha executat i la supressió de 
registres no ocupats en cap moment des de la seva creació pel registrador o 
registradora titular, respectant un adequat equilibri territorial i adaptant-ho a 
la situació econòmica i social actual. 
 
 
IV. OBSERVACIÓ A L’ARTICULAT 
 
En l’apartat tercer de la disposició final segona, el CTESC recomana 
substituir “el director o la directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques” 
per una referència més genèrica, com ara “el director o la directora general 
competent en matèria de dret i d’entitats jurídiques.” 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, 
mercantils i de béns mobles de Catalunya i sol·licita al Govern que sigui 
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 9 de gener de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
 
 
 
 



Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, 
mercantils i de béns mobles de Catalunya   

 

L’article 147.1.c de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència executiva per establir les demarcacions notarials i registrals, incloent-hi la 
determinació dels districtes hipotecaris i dels districtes de competència territorial dels 
notaris. 

La demarcació registral vigent va ser aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 de 
febrer, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de 
béns mobles. A Catalunya, la demarcació aprovada va significar la creació de 
cinquanta-nou registres. L’execució de la nova demarcació va requerir a Catalunya 
l’aprovació de normes que permetessin una gradual implementació de les oficines 
registrals, a fi de garantir la prestació del servei públic registral. Així, per l’Ordre 
JUS/390/2007, de 23 d’octubre, es van dictar normes per a l’execució del Reial decret 
172/2007, de 9 de febrer. Aquesta Ordre determinava la provisió en concurs ordinari 
dels registres creats de manera esglaonada durant els anys 2007, 2008 i 2009.  

Per les resolucions JUS/3396/2007, de 7 de novembre, i JUS/4014/2008, de 30 de 
desembre, es van anunciar els registres de la propietat, mercantils i de béns mobles 
vacants, per a la seva provisió en concurs ordinari, entre els quals s’incloïen els nous 
registres creats per la demarcació que especificava l’Ordre JUS/390/2007 esmentada. 

Posteriorment, i atès que el criteri essencial sobre el qual estava basat el 
dimensionament de la demarcació registral aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 
de febrer (l’eclosió del tràfic immobiliari produïda durant els anys immediatament 
anteriors a 2007) va quedar superat per la situació de decreixement econòmic 
sostingut tant a l’Estat espanyol com a Catalunya, el Departament de Justícia va 
ajornar l’execució de la demarcació registral, que afectava quinze registres demarcats 
a Catalunya, mitjançant les ordres JUS/48/2010, de 2 de febrer; JUS/585/2010, de 10 
de desembre; JUS/375/2011, de 21 de desembre; JUS/427/2012, de 19 de desembre, 
i JUS/15/2014, de 7 de gener, per tal d’intentar adequar el servei públic registral a la 
situació real del tràfic immobiliari i de l’economia en general.  

Finalment, en consideració al fet que més de la quarta part de registres de la propietat 
demarcats a Catalunya no havien estat coberts mai per un registrador titular des de la 
seva creació pel Reial decret 172/2007, de 9 de febrer- la qual cosa ha comportat que 
encara estiguin pendents de constitució definitiva i que més del 10 % dels registres 
creats pel Reial decret 172/2007, de 9 de febrer, a Catalunya fossin ocupats 
inicialment per un registrador titular, però hagin estat la major part del temps vacants i 
a càrrec d’un registrador interí-, es va aprovar l’Ordre JUS/53/2013, de 2 d’abril, que 
disposa l’ajornament de l’efectivitat de la demarcació registral executada en relació 
amb determinats registres de la propietat creats pel Reial decret 172/2007, de 9 de 
febrer, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de 
béns mobles. 

Aquesta realitat implica la necessitat d’aprovar una demarcació registral que corregeixi 
el sobredimensionament d’oficines registrals i s’adapti a la situació econòmica i social 
de Catalunya. 

D’altra banda, es preveu crear registres en règim de divisió personal, a iniciativa del 
Departament de Justícia o a sol·licitud dels registradors afectats, quan sigui necessari 
o convenient per a una millor prestació del servei públic registral, d’acord amb l’article 
19 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització. 



En l’elaboració del Decret s’ha comptat amb la participació del Deganat Autonòmic del 
Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya i 
del Col·legi de Notaris de Catalunya, i s’han demanat els informes reglamentaris. 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha emès el dictamen 
corresponent. 

De conformitat amb els articles 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern; 

 A proposta del conseller de Justícia, (vist/d’acord) amb el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora i d’acord  amb la deliberació prèvia del Govern. 

 

 

Decreto: 

 

Article 1 

Règim i criteris objectius de demarcació aplicables amb caràcter general a tots els 
registres de la propietat 

Es modifica la demarcació dels registres de la propietat demarcats a Catalunya, en la 
forma que es determina en l’annex d’aquest  Decret, de conformitat amb les regles 
següents: 

a) Se suprimeixen els registres de la propietat determinats a l'annex d’aquest Decret, 
creats en virtut del Reial decret 172/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifica la 
demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles que no han 
estat efectivament creats, perquè no s’ha executat la demarcació o no han estat mai 
ocupats per cap registrador titular, i els que es troben en l'actualitat vacants per haver 
quedat deserts en el corresponent concurs ordinari i en el posterior concurs especial 
de provisió de places entre aspirants, excepte el Registre de la Propietat de 
Mollerussa, que es manté per la seva ubicació a la capital de la comarca del Pla 
d’Urgell, i els registres de la Propietat de Sant Joan Despí i Mont-roig del Camp, per 
mantenir el servei públic registral en els districtes hipotecaris i per motius 
d’organització territorial.  

b) Els registres de la propietat suprimits queden automàticament reagrupats amb el 
registre o els registres de la propietat dels quals procedien, per segregació o divisió, en 
virtut de la disposició referida. 

c) El Registre de l’Escala, no obstant això, atès que procedeix de l’antic Registre 
Mercantil de Girona, es reagruparà amb el Registre de la Bisbal d’Empordà, al qual 
s’ha unit plenament, encara que amb caràcter transitori. 

d) Els registres de Mollerussa, Sant Joan Despí, Mont-roig del Camp i Vila-seca 
romandran agrupats personalment amb ells registres de Lleida núm. 3, Sant Feliu de 
Llobregat núm. 1,  Cambrils i Salou, respectivament 

e) El Registre de Cornellà de Llobregat, 2, amb circumscripció territorial de Begues i 
Sant Climent de Llobregat i una porció del terme municipal de Cornellà de Llobregat 
s’agruparà de la manera següent:   



 

- els municipis de Begues i Sant Climent de Llobregat en el Registre de Castelldefels, 
amb capitalitat a Castelldefels i circumscripció territorial de Castelldefels, Begues i 
Sant Climent de Llobregat. 

- la porció del terme municipal de Cornellà de Llobregat, en el Registre de la Propietat 
de Cornellà de Llobregat, 1, que passa a denominar-se Registre de la Propietat de 
Cornellà de Llobregat, amb capitalitat a Cornellà de Llobregat i circumscripció territorial 
de Cornellà de Llobregat.   

Article 2 

Modificació de districtes hipotecaris en aplicació del principi d'organització territorial 

Amb caràcter especial, es modifiquen els districtes hipotecaris dels registres de la 
propietat que s’indiquen a continuació, mitjançant la seva alteració per segregació i 
posterior agrupació de part del seu districte amb altres de limítrofs, en la forma 
següent: 

a) Se segrega del districte hipotecari corresponent al Registre de la Propietat de 
Tortosa (Tarragona) el terme municipal de Sant Jaume d'Enveja, que s’agrupa amb el 
Registre de la Propietat d'Amposta, 1 (Tarragona). 

b) Se segrega del districte hipotecari corresponent al Registre de la Propietat del 
Vendrell (Tarragona) la secció del terme municipal de la Gornal, província de 
Barcelona, que s’agrupa amb el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, 1 
(Barcelona). 

 

Article 3 

Règim i criteris objectius de demarcació dels registres de la propietat i mercantils en el 
futur 

3.1. Als registres de la propietat, es crearà una nova plaça de registrador o 
registradora en divisió personal quan la mitjana anual de documents presentats durant 
els quatre exercicis anteriors superi el límit de 8.000. 

3.2. S’amortitzarà una plaça de registrador o registradora quan la mitjana anual de 
documents presentats en els quatre exercicis anteriors sigui inferior a 1.500, tret que 
sigui necessari mantenir-la per raons de distribució territorial dels registres.  

3.3. Als registres mercantils, es crearà una nova plaça de registrador o registradora en 
divisió personal quan la mitjana anual de comptes anuals dipositats durant els quatre 
exercicis anteriors, dividida entre el nombre de titulars del registre, superi la xifra de 
15.000. 

3.4. Als registres mercantils en divisió personal, s’amortitzarà una plaça de registrador  
o registradora quan la mitjana anual de comptes anuals dipositats als quatre exercicis 
anteriors, dividida entre el nombre de titulars del registre, sigui inferior al límit de 7.500. 

  

Disposició addicional primera  

Instal·lació d'oficines d'atenció a l'usuari 



Per raons de servei públic, el conseller o consellera competent en matèria de notaries i 
registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles podrà acordar, a proposta 
de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, que el registrador o els 
registradors en divisió personal instal·lin, al terme municipal que s'assenyali, una 
oficina oberta al públic en la qual les persones usuàries puguin presentar i retirar tota 
classe de documents i sol·licituds, obtenir publicitat formal i totes les altres operacions 
pròpies de l'oficina principal del registre de la propietat, amb el qual estarà 
telemàticament connectada en la forma que determini la Direcció General esmentada. 

En tot cas, es mantindran obertes al públic les oficines registrals situades a les 
localitats corresponents a la capitalitat de registres que, en virtut de la present 
disposició reglamentària, queden agrupats amb registres situats en una localitat 
diferent. 

 

Disposició addicional segona 

Concurs especial 

Els nous registres, així com els registres matrius dels quals sorgeixin els anteriors, per 
segregació, seran objecte de provisió en concurs especial i el o la titular del registre o 
dels registres matrius afectats podrà optar al resultant o resultants. En cap cas no es 
considerarà trasllat del registrador l'opció per qualsevol dels esmentats registres. Les 
vacants que s'originin de resultes d’aquest concurs especial seran objecte de provisió 
en el concurs ordinari corresponent. 

Disposició addicional tercera   

Nomenament de registradors accidentals 

Quan per raó del servei professional es donin circumstàncies extraordinàries en 
determinats registres, en relació amb el despatx de documents per expansió 
accelerada de nuclis de població, variació considerable de la titulació o qualsevol altra 
causa, la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques nomenarà un/a o més 
registradors amb el caràcter d'accidentals pel termini màxim d'un any. 

 

Disposició addicional quarta  

Revisió de la demarcació registral 

1. El Departament de Justícia, a través de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, elaborarà, en el termini màxim de cinc anys a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta norma, els estudis necessaris per modificar la demarcació registral de 
Catalunya, en els supòsits i condicions previstos a l’article 275 de la Llei hipotecària 
aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1947 i l’article 19 de la Llei 14/2013, de 27 de 
setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en coordinació amb 
la Direcció General dels Registres i del Notariat. 

2. La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques demanarà als registres de la 
propietat, mercantils i de béns mobles demarcats a Catalunya les estadístiques i 
enquestes necessàries a l’efecte de confeccionar, en el termini indicat, els estudis a 
què es refereix l'apartat precedent. 

 



Disposició transitòria 

Concursos 

Des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els registradors afectats pel fet que el seu 
registre sigui objecte de la present demarcació podran prendre part en concursos de 
provisió de vacants, encara que no hagi transcorregut el termini d'un any a què es 
refereix l'article 497 del Reglament hipotecari, aprovat pel Decret de 14 de febrer de 
1947. 

 

Disposició derogatòria 

Derogació normativa 

1. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o de rang inferior que 
s'oposin al que estableix aquest Decret o bé en resultin modificades. 

2. Així mateix queden derogades les ordres següents: 
 
Ordre JUS/48/2010, de 2 de febrer, per la qual s’ajorna l’execució de la demarcació 
registral prevista per a l’any 2009 a l’Ordre JUS/390/2007, de 23 d’octubre, per la qual 
es dicten normes per a l’execució del Reial decret 172/2007, de 9 de febrer, pel qual 
es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles. 

Ordre JUS/585/2010, de 10 de desembre, per la qual es disposa un nou ajornament de 
l'execució de la demarcació registral aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 de 
febrer, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de 
béns mobles. 

Ordre JUS/375/2011, de 21 de desembre, per la qual es disposa un nou ajornament de 
l'execució de la demarcació registral prevista per l'any 2009 a l'Ordre JUS/390/2007, 
de 23 d'octubre, per la qual es dicten normes per a l'execució del Reial decret 
172/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la 
propietat, mercantils i de béns mobles  

Ordre JUS/427/2012, de 19 de desembre per la qual es disposa un nou ajornament de 
l'execució de la demarcació registral aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 de 
febrer, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de 
béns mobles. 

Ordre JUS/53/2013, de 2 d’abril, per la qual es disposa l’ajornament de l’efectivitat de 
la demarcació registral executada en relació amb determinats registres de la propietat 
creats pel Reial decret 172/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifica la demarcació 
dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles.  

Ordre JUS/15/2014, de 7 de gener, per la qual es disposa un nou ajornament de 
l'execució de la demarcació registral aprovada pel Reial decret 172/2007, de 9 de 
febrer, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de 
béns mobles. 
 
 
Disposició final primera 

Agrupacions personals 

https://legislacion.derecho.com/ordre-jus-375-2011-21-diciembre-2011-departament-de-justicia-3944895�
https://legislacion.derecho.com/ordre-jus-375-2011-21-diciembre-2011-departament-de-justicia-3944895�
https://legislacion.derecho.com/ordre-jus-375-2011-21-diciembre-2011-departament-de-justicia-3944895�
https://legislacion.derecho.com/ordre-jus-375-2011-21-diciembre-2011-departament-de-justicia-3944895�
https://legislacion.derecho.com/ordre-jus-375-2011-21-diciembre-2011-departament-de-justicia-3944895�


S’autoritza la creació de registres de la propietat en règim de divisió personal, quan 
sigui necessària o convenient per a la prestació del servei públic registral. 

A aquest efecte, per una ordre del conseller o consellera competent en matèria de 
notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles  es 
determinaran les localitats i registres que hagin d’agrupar-se en règim de divisió 
personal, atenent al volum de la documentació o a altres circumstàncies de la 
prestació del servei registral que aconsellin l’agrupació. 

De la mateixa manera, dos o més registradors d’una mateixa localitat podran sol·licitar 
voluntàriament l’agrupació dels seus registres, sempre que els districtes hipotecaris 
siguin limítrofs i justifiquin la utilitat de l’agrupació, mitjançant l’aportació de la 
documentació i les dades que estimi procedents la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, i així s’aprovi per una ordre del conseller o consellera competent en 
matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles . 

 

Disposició final segona  

Autoritzacions 

1. S'autoritza el conseller o consellera competent en matèria de notaries i registres 
públics de la propietat, mercantils i de béns mobles a dictar les normes que siguin 
necessàries per interpretar i executar aquest Decret i, en especial, per determinar les 
dates de funcionament independent dels registres i regular el període de transició fins i 
tot el funcionament independent. 

2. S’autoritza el conseller o consellera competent en matèria de notaries i registres 
públics de la propietat, mercantils i de béns mobles perquè, mitjançant l’ordre 
corresponent i quan ho aconselli la prestació del servei públic registral, pugui 
desagrupar els registres de la propietat agrupats mitjançant aquesta norma. 

3. S'autoritza el director o la directora general de Dret i d’Entitats Jurídiques a resoldre 
els dubtes sobre els límits físics de la demarcació que puguin sorgir en la seva 
execució pràctica; l'atribució a un registre determinat de les adscripcions, 
segregacions, canvis o alteracions administratives de termes municipals, o qualssevol 
altres problemes relatius a la demarcació que els registradors afectats sotmetin a 
consulta. 

 

Disposició final tercera    

Entrada en vigor 

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Barcelona,   de   de   

Artur Mas i Gavarró 

President de la Generalitat de Catalunya 

Germà Gordó i Aubarell  

Conseller de Justícia 



 

Annex 

Registres suprimits  

Barcelona 

  Arenys de Mar 2 

  Badalona 4 

  Barcelona 27  

  Barcelona 28 

  Barcelona 29 

  Castellar del Vallès 

  Corbera de Llobregat 1 

  Cornellà de Llobregat 2 

  Granollers 4 

  L’Hospitalet de Llobregat 4 

  Igualada 3 

  Malgrat de Mar 

  Manresa 3 

  Mataró 5 

  Mataró 6 

  Montornès del Vallès 

  Parets del Vallès 

  Sabadell 7 

  Santa Coloma de Cervelló 

  Santa Coloma de Gramenet 3 

  Sitges 2 

  Terrassa 4 

  Tortosa, 3   

  Viladecans 2 

  Vilafranca del Penedès 2 

Girona 

  Castell-Platja d’Aro 



  L’Escala 

  Figueres 2 

  Palafrugell 2 

  Santa Coloma de Farners 2 

 

Lleida 

  Balaguer 2 

 

Tarragona 

  Reus 3 

  Tarragona 2 

  Valls 2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

 


	Coberta dictamen 1-2015
	Dictamen_1-2015_rev
	Projecte decret registre propietat-dictamen 01-2015
	Article 1
	e) El Registre de Cornellà de Llobregat, 2, amb circumscripció territorial de Begues i Sant Climent de Llobregat i una porció del terme municipal de Cornellà de Llobregat s’agruparà de la manera següent:
	- els municipis de Begues i Sant Climent de Llobregat en el Registre de Castelldefels, amb capitalitat a Castelldefels i circumscripció territorial de Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat.
	- la porció del terme municipal de Cornellà de Llobregat, en el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat, 1, que passa a denominar-se Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat, amb capitalitat a Cornellà de Llobregat i circumscripció ...
	Article 3
	Disposició transitòria
	Agrupacions personals
	Artur Mas i Gavarró
	Germà Gordó i Aubarell
	Annex
	Registres suprimits
	Barcelona
	Lleida
	Tarragona


