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Disposicions

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

ORDRE

JUS/87/2010, de 16 de febrer, per la qual s’ajorna l’execució de la demarcació 
notarial prevista per a l’any 2010 en el Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre 
demarcació notarial.

El Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació notarial va aprovar 
la creació de noves places notarials que va significar per a Catalunya la creació de 
quaranta·set noves notaries.

L’article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, va ajornar la provisió d’algunes 
de les notaries creades per períodes d’un, dos i tres anys a comptar de l’entrada en 
vigor del Reial decret.

Per Resolució JUS/1623/2008, de 19 de maig, es va anunciar un concurs per a la 
provisió de 91 notaries vacants a Catalunya entre les quals s’incloïen les de Manresa, 
Blanes i Roquetes, expressament ajornades pel termini d’un any en l’article 9 del 
Reial decret 173/2007, de 9 de febrer.

Per Resolució JUS/1577/2009, de 25 de maig, es va anunciar un concurs per a la 
provisió de 99 notaries vacants a Catalunya, entre les quals s’incloïen les de Badalona, 
Sabadell, Gavà, Tordera, Figueres i el Vendrell, expressament ajornades pel termini 
de dos anys en l’article 9 del Reial decret 173/2007, de 9 de febrer.

D’acord amb l’article 147.1.c de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 
de Catalunya té competència executiva per establir les demarcacions notarials i 
registrals, incloent·hi la determinació dels districtes hipotecaris i dels districtes de 
competència territorial dels notaris;

El Decret 409/2006, de 30 d’octubre, va assignar al Departament de Justícia 
funcions en matèria de notaries i de registres públics de la propietat, mercantils 
i de béns mobles, i el Decret 417/2006 va atribuir a la Direcció General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia l’exercici de les funcions que 
s’especifiquen als apartats a) ·convocatòria, administració i resolució dels concur·
sos· i b) ·participació en l’elaboració dels programes d’accés als cossos de notaris i 
registradors· de l’article 147.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;

Atès que la situació econòmica general de l’Estat i la de Catalunya en particular 
han variat substancialment respecte de la que va propiciar la modificació de la 
demarcació notarial aprovada l’any 2007, ja que els paràmetres i els indicadors 
que varen servir per dimensionar la demarcació no tenen referent en l’actualitat ni 
responen al tràfic civil i mercantil actual;

Atès que únicament falta per proveir en concurs ordinari la notaria demarcada 
al municipi de Vilassar de Dalt d’acord amb l’article 9 del Reial decret 173/2007, 
de 9 de febrer, sobre demarcació notarial;

Atès que el servei públic notarial al districte de Mataró està garantit, ja que compta 
amb un total de dinou notaries de les quals només dues resten vacants;

Vista la sol·licitud del Col·legi de Notaris de Catalunya i a proposta de la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

ORDENO:

Article únic
Ajornament de la provisió de places

S’ajorna fins al primer trimestre de 2011 la provisió en concurs ordinari de la 
notaria de Vilassar de Dalt creada pel Reial decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre 
demarcació notarial.
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DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC i al 

BOE.

Barcelona, 16 de febrer de 2010

MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA

Consellera de Justícia
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