
 
 
 

Informe sobre la proposta de Decret pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de 

juny, pel que es regulen la denominació, els símbols i el Registre dels ens locals de 

Catalunya. 

 

 

OBJECTIU DE LA MODIFICACIÓ 

 

Des de la seva aprovació, el Decret 139/2007 s’ha estat aplicant i cal fer modificacions 

que incorporin més eficàcia i eficiència després de l’experiència d’aquests anys. 

 
Segons el mateix preàmbul de la proposta de modificació, “Es tracta de regular un 

procediment àgil i eficaç que preservi al màxim el principi constitucional de l’autonomia 

local, amb l’objecte d’assegurar la lliure facultat de les entitats locals d’elegir els símbols 

que consideren més adequats a la seva història i personalitat, limitant-se la intervenció 

de la Generalitat a aquells supòsits en els que es dona una infracció de les normes 

heràldiques o vexil·lològiques o quan els símbols són susceptibles de ser confosos amb 

els d’un altre ens local.”. 

També s’introdueix una referència a la forma dels escuts d’Aran, reconeixent el seu 

caràcter singular emparat en l’Estatut i en la Llei 1/2015, recollint una vella reivindicació. 

 

CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

 

 Article 18.2: es millora el redactat, traient la paraula consorcis i afegint els ens 

adscrits a més dels dependents que poden adoptar com a símbol un emblema. 

 Article 19.3: S’afegeix un paràgraf respecte la forma i el disseny de l’emblema. 

 Article 22: es modifica en el sentit que s’han d’inscriure al registre del sector 

públic local de Catalunya (no  d’ens locals). 

 Article 23: s’afegeix que l’escut, la bandera i l’emblema es poden utilitzar a partir 

de la seva oficialització “per la direcció general competent en matèria 

d’administració local i la seva inscripció al Registre del sector públic local de 

Catalunya”. 

S’afegeix també un segon apartat per concretar qui i com pot usar els símbols 

dels ens locals. 

 Article 24: l’anterior redactat passa a ser l’apartat segon. S’introdueix un nou 

apartat (1), sobre els efectes de la inscripció. 

 Article 26: s’introdueix un segon apartat que regula la forma de l’escut a l’Aran. 



 
 

 

 

 Article 30.4: només canvia el nom del Registre (sector públic local en comptes 

d’ens locals). 

 Article 37.2: refereix també al Registre. 

 Article 38.1: afegeix els ens dependents o adscrits als ens que poden adoptar un 

emblema com a símbol. 

 Article 39: detalla el contingut de la memòria per a l’aprovació.  

 Article 40.2: canvi tècnic (El Departament competent en Administració Local en 

comptes de Governació). 

 Article 41: modificacions únicament de nomenclatura i per concretar el 

procediment. 

 Article 44: només canvis de nomenclatura. 

 Disposició addicional: s’introdueix la supletorietat d’aquest Decret en el cas de 

l’Aran. 

 Disposició transitòria: s’aplicarà el nou Decret als expedients que encara estan 

en tràmit. 

 

VALORACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

La proposta de modificació té  un contingut sobretot  tècnic i funcional.  

No hem presentat al.legacions en els tràmits d’informació pública i/o audiència, ja que 

la proposta ens sembla correcta. 

 

 

AFECTACIÓ A L’AUTONOMIA LOCAL 

 

La proposta no afecta a l’autonomia local en els termes previstos en la Llei del Consell 

de Governs Locals (article 23.2 de la Llei 12/2010) i, per tant, no proposem  sol.licitar el 

Dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que preveu l’article 76.2, lletra d de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que empara l’autonomia local reconeguda a 

l’article 86.3 del mateix Estatut. 
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