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DICTAMEN 22/2014 sobre el Projecte de decret de revisió de la 
demarcació notarial 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 18 
de juliol de 2014, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 7 de juliol 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 de 
revisió de la demarcació notarial de Catalunya. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’un informe de la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, d’una memòria general, d’una memòria 
d’avaluació d’impacte de les mesures proposades, d’un informe jurídic 
preliminar, d’una memòria complementària a la general, d’un acord de 
tramitació del procediment d’elaboració d’aquesta norma amb caràcter 
d’urgència, d’un informe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
d’una proposta del Col·legi de Notaris, d’una conformitat del Deganat de 
Registradors, d’un informe de la Direcció General dels Registres i el Notariat 
del Ministeri de Justícia, d’un informe valoratiu de les al·legacions 
presentades en els tràmits d’audiència i informació pública, d’una 
actualització de la memòria d’avaluació d’impacte de les mesures 
proposades, d’una actualització de l’informe jurídic preliminar, d’una 
valoració de l’informe del Tribunal Superior de Justícia i de les observacions 
de l’Oficina del Govern. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 17 de juliol i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de dos articles, de dues 
disposicions finals i d’un annex. 
 
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix 
el Projecte de decret. 
 
En l’article 1 s’estableix que es revisa la demarcació notarial de Catalunya. 
 
En l’article 2 s’amortitzen unes notaries, d’una banda se suprimeixen 
notaries vacants i de l’altra se suprimeixen notaries en el moment en què es 
produeixi la seva vacant. 
 
La disposició final primera habilita el conseller o consellera competent per 
dictar les disposicions necessàries per al desplegament del Decret. 
 
La disposició final segona determina l’entrada en vigor de la norma 
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l’endemà de la seva publicació al DOGC. 
 
En l’annex s’estableix el nombre i la residència dels notaris o notàries i la 
classificació de les notaries de Catalunya. 
 
 
III. OBSERVACIÓ GENERAL 
 
El CTESC recomana que de la mateixa manera que ara s’amortitzen 
determinades places com a conseqüència de la reducció d’entre un 40% i 
un 60% del nombre d’autoritzacions d’instruments públics, en el cas que 
augmenti aquest nombre d’autoritzacions, es pugui revisar a l’alça la 
demarcació notarial. 
 
 
IV. CONCLUSIÓ 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunya i sol·licita al 
Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present 
Dictamen. 
 
 
Barcelona, 18 de juliol de 2014 
 

 
 

 
 
 
 

El president     La secretària executiva 
Lluís Franco i Sala    Teresita Itoiz i Cruells 
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DECRET 
    /   de    de , de revisió de la demarcació notarial 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. 
 
L’article 4 del Reglament de l’organització i règim del notariat, aprovat pel Decret 
de 2 de juny de 1944 (en endavant, Reglament notarial), ordena que la 
demarcació notarial haurà de ser revisada en la seva totalitat transcorreguts deu 
anys des de l’anterior revisió total; així mateix preveu que  també podrà ser-ho 
transcorregut només cinc anys, quan les necessitats del servei ho exigeixin 
conforme a l’article 3 de la Llei, i que podran realitzar-se revisions parcials quan ho 
exigeixin necessitats del servei inherents al naixement o a l‘expansió accelerada 
dels nuclis de població, a la variació considerable de la contractació o a altres 
circumstàncies semblants, per demarcar alguna notaria en una població on abans 
no n’hi hagués, traslladar la que hi hagi a una altra població o augmentar o reduir 
el nombre de notaries demarcades en alguna.  
 
La demarcació notarial vigent va ser aprovada pel Reial decret 173/2007, de 9 de 
febrer, sobre demarcació notarial. La situació econòmica i social de Catalunya i els 
paràmetres que van justificar la fixació de la demarcació notarial de la manera que 
ho va fer el Reial decret de l’any 2007, han variat tan profundament que és 
necessari, per atendre una adequada prestació del servei públic notarial a 
Catalunya, corregir el dimensionament de les notaries demarcades a Catalunya, 
tal com constata el fet que, a Catalunya, el 40 % de les notaries creades pel Reial 
decret 173/2007, de 9 de febrer, mai han estat cobertes. 
 
En l’elaboració del Decret s’ha comptat amb la participació del Col·legi de Notaris 
de Catalunya i el Deganat autonòmic del Col·legi de registradors de la propietat, 
mercantils i de béns mobles 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: 
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Article 1 
Revisió de la demarcació notarial de Catalunya 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 4, 72, 73, 74 i 77 del Reglament 
notarial, es revisa la demarcació notarial de Catalunya, que s’aprova mitjançant 
aquest Decret i resta fixada d’acord amb l’annex que l’estableix.  
 
   
Article 2 
Amortització de notaries 
 
2.1 Se suprimeixen les notaries vacants següents: 
 
Una notaria de Tordera   (districte d’Arenys de Mar) 
Dues notaries de Badalona  (districte de Badalona) 
Quinze notaries de Barcelona  (districte de Barcelona) 
Dues notaries de Granollers  (districte de Granollers) 
Una notaria de Montornès del Vallès  (districte de Granollers) 
Una notaria de Parets del Vallès  (districte de Granollers) 
Una notaria de Cardedeu   (districte de Granollers) 
Una notaria de Mollet del Vallès  (districte de Granollers) 
Dues notaries de l’Hospitalet de Llobregat(districte de l’Hospitalet de Llobregat) 
Una notaria del Prat de Llobregat  (districte de l’Hospitalet de Llobregat) 
Dues notaries de Manresa   (districte de Manresa) 
Dues notaries de Mataró   (districte de Mataró) 
Una  notaria de Sabadell   (districte de Sabadell) 
Una notaria de Cerdanyola del Vallès (districte de Sabadell) 
Una notaria de Castellar del Vallès (districte de Sabadell) 
Una notaria de Santa Perpètua de Mogoda (districte de Sabadell) 
Una notaria de Gavà   (districte de Sant Boi de Llobregat) 
Una notaria de Sant Boi de Llobregat  (districte de Sant Boi de Llobregat) 
Una notaria de Terrassa   (districte de Terrassa) 
Una notaria d’Olesa de Montserrat (districte de Terrassa) 
Una notaria de Rubí   (districte de Terrassa) 
Una notaria de Vilanova i la Geltrú (districte de Vilanova i la Geltrú) 
Una notaria de Vilafranca del Penedès (districte de Vilafranca del Penedès) 
Una notaria de Santa Coloma de Gramenet (districte de Santa Coloma de 
Gramenet) 
 
Dues notaries de Figueres   (districte de Figueres) 
Una notaria de Girona   (districte de Girona)  
Una notaria de Blanes   (districte de Santa Coloma de Farners) 
Una notaria de Sant Feliu de Guíxols (districte de la Bisbal d’Empordà)  
 
 
Dues notaries de Reus   (districte de Reus) 
Una notaria de Cambrils   (districte de Reus)  
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Dues notaries de Tarragona  (districte de Tarragona) 
Una notaria de Salou   (districte de Tarragona) 
Una notaria d’Amposta   (districte de Tortosa) 
Dues notaries de El Vendrell  (districte de El Vendrell) 
 
2.2 Se suprimeixen les notaries següents en el moment en què es produeixi la 
seva vacant: 
 
Una notaria d’Arenys de Mar   (districte d’Arenys de Mar)  
Una notaria de Cornellà de Llobregat (districte de l’Hospitalet de Llobregat)  
Una notaria de Torelló   (districte de Vic) 
 
Una notaria de Girona   (districte de Girona)  
 
Dues notaries de Lleida   (districte de Lleida) 
Una notaria de Cervera   (districte de Cervera) 
 
Una notaria de Tortosa   (districte de Tortosa)  
Una notaria de Valls   (districte de Valls) 
 
 
 
Disposició final primera 
Habilitació per al desenvolupament reglamentari  
 
S’habilita el conseller o consellera competent en matèria de notaries i registres de 
la propietat, mercantils i de béns mobles, per dictar les disposicions necessàries 
per al desplegament del Decret. 
 
Disposició final segona 
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 
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ANNEX 
 
Nombre i residència dels notaris o notàries i classificació de les notaries de 
Catalunya  
 
 

Província de Barcelona 
 
Districte d’Arenys de Mar 
 
Arenys de Mar, una de tercera  
Calella, dues de tercera 
Canet de Mar, una de tercera 
Malgrat de Mar, dues de tercera 
Pineda de Mar, dues de segona 
Sant Celoni, dues de tercera 
Tordera, una de tercera   
Arenys de Munt, una de tercera 
 
Districte de Badalona 
 
Badalona, set de primera   
 
Districte de Barcelona 
 
Barcelona, cent vint-i-nou de primera   
 
Districte de Berga 
 
Berga, dues de tercera 
Cardona, una de tercera 
Prats de Lluçanès, una de tercera 
Puig-reig, una de tercera 
 
Districte de Granollers 
 
Granollers, cinc de segona   
Caldes de Montbui, dues de tercera 
Cardedeu, una de tercera   
La Garriga, dues de tercera 
Mollet del Vallès, tres de segona  
Montornès del Vallès, una de tercera   
Parets del Vallès, una de tercera   
La Roca del Vallès, una de tercera 
Llinars del Vallès, una de tercera 
Canovelles, una de tercera 
La Llagosta, una de tercera 
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Les Franqueses del Vallès, una de tercera 
Montmeló, una de tercera 
Lliçà d’Amunt, una de tercera 
 
Districte de l’Hospitalet de Llobregat 
 
L’Hospitalet de Llobregat, deu de primera   
Cornellà de Llobregat, quatre de primera   
El Prat de Llobregat, tres de segona   
 
Districte d’Igualada 
 
Igualada, tres de segona 
Calaf, una de tercera 
Capellades, una de tercera 
Piera, una de tercera 
Santa Margarida de Montbui, una de tercera 
Vilanova del Camí, una de tercera 
 
Districte de Manresa 
 
Manresa, sis de segona  
Sallent, una de tercera 
Sant Vicenç de Castellet, una de tercera 
Sant Joan de Vilatorrada, una de tercera 
Santpedor, una de tercera 
 
Districte de Mataró 
 
Mataró, set de primera   
Argentona, una de tercera 
Caldes d’Estrac, una de tercera 
El Masnou, dues de segona 
Premià de Mar, dues de segona 
Vilassar de Dalt, una de tercera 
Cabrils, una de tercera 
Montgat, una de tercera 
Vilassar de Mar, una de segona 
 
Districte de Sabadell 
 
Sabadell, tretze de primera   
Sant Quirze del Vallès, una de tercera 
Barberà del Vallès, dues de segona 
Montcada i Reixac, dues de segona 
Ripollet, dues de segona 
Cerdanyola del Vallès, tres de segona   
Castellar del Vallès, una de segona   
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Santa Perpètua de Mogoda, una de segona   
Palau de Plegamans, una de tercera 
Badía del Vallès, una de tercera 
 
Districte de Sant Boi de Llobregat 
 
Sant Boi de Llobregat, quatre de primera   
Castelldefels, tres de segona 
Gavà, tres de segona   
Viladecans, tres de segona 
 
 
Districte de Sant Feliu de Llobregat 
 
Sant Feliu de Llobregat, tres de segona 
Esparreguera, dues de segona 
Esplugues de Llobregat, quatre de segona 
Martorell, dues de segona 
Molins de Rei, dues de segona 
Sant Andreu de la Barca, dues de segona 
Sant Joan Despí, dues de segona 
Sant Just Desvern, una de tercera 
Sant Vicenç dels Horts, dues de segona 
Pallejà, una de tercera 
Vallirana, una de tercera 
Abrera, una de tercera 
Corbera de Llobregat, una de tercera 
 
Districte de Santa Coloma de Gramenet 
 
Santa Colona de Gramenet, quatre de primera   
Sant Adrià de Besòs, dues de segona 
 
Districte de Terrassa 
 
Terrassa, deu de primera  
Olesa de Montserrat, una de segona   
Rubí, tres de segona  
Sant Cugat del Vallès, tres de segona 
Castellbisbal, una de tercera 
 
Districte de Vic 
 
Vic, cinc de segona 
Manlleu, dues de segona 
Torelló, una de tercera  
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Districte de Vilafranca del Penedès 
 
Vilafranca del Penedès, tres de segona  
Sant Sadurní d’Anoia, una de tercera 
Santa Margarida i els Monjos, una de tercera 
 
Districte de Vilanova i la Geltrú 
 
Vilanova i la Geltrú, quatre de segona  
Sitges, dues de segona 
Sant Pere de Ribes, dues de segona 
Cubelles, una de tercera  
 

Província de Girona 
 
Districte de Figueres 
 
Figueres, cinc de segona   
Castelló d’Empúries, una de tercera 
Llançà, una de tercera 
Roses, dues de tercera 
Cadaqués, una de tercera  
 
Districte de Girona 
 
Girona, nou de primera  
Amer, una de tercera 
Banyoles, dues de tercera 
Cassà de la Selva, una de tercera 
L’Escala, dues de tercera 
Salt, dues de segona 
 
Districte de la Bisbal d’Empordà 
 
La Bisbal d’Empordà, dues de tercera 
Begur, una de tercera 
Castell-Platja d’Aro, una de tercera 
Palafrugell, dues de segona 
Palamós, dues de tercera 
Sant Feliu de Guíxols, dues de segona   
Torroella de Montgrí, dues de tercera 
Calonge, una de tercera 
 
Districte d’Olot 
 
Olot, tres de segona 
Besalú, una de tercera 
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Districte de Puigcerdà 
 
Puigcerdà. una de tercera 
Camprodon, una de tercera 
Ripoll, dues de tercera 
 
Districte de Santa Coloma de Farners 
 
Santa Coloma de Farners, dues de tercera 
Arbúcies, una de tercera 
Blanes, tres de segona (abans quatre) 
Lloret de Mar, dues de segona 
Tossa de Mar, una de tercera 
Hostalric, una de tercera 
Vidreres, una de tercera 
 

Província de Lleida 
 
Districte de Balaguer 
 
Balaguer, dues de tercera 
Agramunt, una de tercera 
Almenar, una de tercera 
Artesa de Segre, una de tercera 
Pons, una de tercera 
 
Districte de Cervera 
 
Cervera, una de tercera   
Bellpuig, una de tercera 
Tàrrega, dues de tercera 
Guissona, una de tercera 
 
Districte de Lleida 
 
Lleida, deu de primera   
Les Borges Blanques, una de tercera 
Mollerussa, dues de tercera 
Seròs, una de tercera 
Almacelles, una de tercera  
 
Districte de la Seu d’Urgell 
 
La Seu d’Urgell, dues de tercera 
Solsona, una de tercera 
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Districte de Tremp 
 
Tremp, una de tercera 
La Pobla de Segur, una de tercera 
Sort, una de tercera 
El Pont de Suert, una de tercera 
 
Districte de Vielha e Mijaran 
 
Vielha e Mijaran, una de tercera 
 

Província de Tarragona 
 
Districte de Reus 
 
Reus, sis de primera  
Cambrils, tres de segona  
Falset, una de tercera 
Móra d’Ebre, una de tercera 
Móra la Nova, una de tercera 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, una de tercera 
Mont-roig del Camp, una de tercera 
La Selva del Camp, una de tercera 
 
Districte de Tarragona 
 
Tarragona, nou de primera  
Salou, tres de segona  
Vila-seca, dues de tercera 
Constantí, una de tercera 
 
Districte de Tortosa 
 
Tortosa, tres de segona   
Alcanar, una de tercera 
L’Ametlla de Mar, una de tercera 
Amposta, dues de segona  
La Sénia, una de tercera 
Xerta, una de tercera 
Deltebre, una de tercera 
Flix, una de tercera 
Gandesa, una de tercera 
Roquetes, una de tercera 
Sant Carles de la Ràpita, una de tercera 
Santa Bàrbara, una de tercera 
Ulldecona, una de tercera 
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Districte de Valls 
 
Valls, dues de segona   
L’Espluga de Francolí, una de tercera 
Montblanc, una de tercera 
Santa Coloma de Queralt, una de tercera 
 
Districte del Vendrell  
 
El Vendrell, tres de segona  
L’Arboç, una de tercera 
Calafell, dues de tercera 
Torredembarra, dues de tercera 
Roda de Berà, una de tercera 
Cunit, una de tercera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
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