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DECRET 139/2007, DE 26 DE JUNY, PEL QUAL ES REGULEN LA DENOMINACIÓ, ELS
SÍMBOLS I EL REGISTRE D’ENS LOCALS DE CATALUNYA

(DOGC 4914, del 28)

Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i disposició addicional 1. 

TÍTOL I: El nom, el tractament i la capitalitat dels ens locals 

Capítol I. Els municipis 

Article 1. Denominació oficial 

El nom oficial dels municipis de Catalunya és el que figura inscrit en el Registre d'ens locals de

Catalunya. 

Article 2. Canvi de denominació 

2.1 La denominació d'un municipi només es 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 sol·licitin 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. Informe de l'Institut d'Estudis Catalans 

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. 
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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. 

3.3  Aquest  informe  no  és  preceptiu  quan  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. Resolució 

4.1 L'acord municipal s'ha d'entendre definitiu i executiu si l'informe emès per l'Institut d'Estudis

Catalans és favorable a la denominació 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'Estudis Catalans és desfavorable a la denominació 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 pronunciï  dins del termini legalment establert s'entén 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  és  definitiu  i  executiu,  i  es  dictarà  la  resolució

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 definitiva de l'expedient, amb l'audiència prèvia 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 municipal de canvi de

nom esdevindrà definitiu. 

Article 5. Rectificació de nom 

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  municipis les
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rectificacions de nom que consideri 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 tres mesos, ha de sotmetre la proposta de rectificació 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. Acord municipal sobre la rectificació del nom 

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  que  l'ajuntament  adopti  cap  acord  exprés,  s'ha

d'entendre denegada la proposta de rectificació 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. 

Capítol II. Les comarques 

Article 10. Denominació i capitalitat 

10.1 El nom de les comarques de Catalunya és el que determinen les lleis d'organització comarcal

de Catalunya, el qual figura inscrit en 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.
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Capítol III. Entitats municipals descentralitzades 

Article 11. Denominació oficial 

La denominació oficial de les entitats municipals descentralitzades és la que estableix el decret

pel  qual  s'aprova  la  seva  constitució,  la  qual  figura  inscrita  en  el  Registre  d'ens  locals  de

Catalunya. 

Article 12. Canvi de denominació 

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 que s'ha de seguir és el mateix que s'estableix per 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. Entitats i nuclis de població 

Article 14. Denominació 

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 que

justifiqui la proposta. L'expedient s'ha de 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 pronunciar-se en el termini de tres mesos, a comptar de la data

d'iniciació, per majoria simple dels membres presents. L'acord que s'adopti s'ha de notificar al

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. Rectificació dels noms 

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. 
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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. Disposicions comunes 

Article 16. Inscripció i publicació 

16.1 Els canvis de denominació, de tractament i de capitalitat dels municipis, de les comarques i

de les entitats municipals descentralitzades s'han de notificar al Departament de 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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 Butlletí Oficial de l'Estat. 

Article 17. Registre i comunicació 

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, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a l'Institut d'Estudis

Catalans els canvis regulats en aquest títol que hagin estat inscrits en el Registre d'ens locals de

Catalunya. 

Disposicions addicionals 

1. Val d'Aran 

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.
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