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En Daniel Galvany i Quesada, Portaveu 
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al s

El Registre de la Propietat Immobiliària que correspon al nucli urbà i terme de Crevillent, és 
el nomenat número 3, i està situat a la localitat d'Elx.

Altres poblacions veïnes amb població similar, o inclús infe
en la mateixa localitat d'este Registre, per exemple Novelda,
Raspeig, Xixona, Monòver o Santa Pola.

No té cap sentit que el Registre de la Propietat de Crevillent estiga situat a una al
localitat, ni és més eficient, ni més barat, ni dóna m

Actualment estem en un moment de reordenació i canvis en els Registres d
Immobiliària. 

Disposar del Registre de la Propietat comporta diversos ben
Facilita els tràmits a les notaries de la localitat, entitats creditícies i a la ciutadania en general que 
necessita registrar les seues propietats, obtenir n
locals comercials del nostre poble. 
papereries, cafeteries, ...). Creació de llocs de trebal

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. L'ajuntament de Crevillent aprova sol·licitar del Ministeri de Justícia i de la Direcció 
General dels Registres i del Notariat que el Registre de la Propietat Immobiliària de 
Crevillent estiga situat a la nostra localitat.

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

MOCIÓ “
 

 del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El Registre de la Propietat Immobiliària que correspon al nucli urbà i terme de Crevillent, és 
situat a la localitat d'Elx. 

Altres poblacions veïnes amb població similar, o inclús inferior, a la de Crevillent disposen 
en la mateixa localitat d'este Registre, per exemple Novelda, Dolores, Guardamar, Sant Vicent del 

ixona, Monòver o Santa Pola. 

No té cap sentit que el Registre de la Propietat de Crevillent estiga situat a una al
localitat, ni és més eficient, ni més barat, ni dóna millor servei a la ciutadania.

Actualment estem en un moment de reordenació i canvis en els Registres d

Disposar del Registre de la Propietat comporta diversos beneficis a la nostra localitat: 
Facilita els tràmits a les notaries de la localitat, entitats creditícies i a la ciutadania en general que 
necessita registrar les seues propietats, obtenir notes simples registrals, etc. 

el nostre poble. Dinamització d'altres locals comercials del voltant (copisteries,
Creació de llocs de treball (administratius, neteja, ...).

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

L'ajuntament de Crevillent aprova sol·licitar del Ministeri de Justícia i de la Direcció 
General dels Registres i del Notariat que el Registre de la Propietat Immobiliària de 
Crevillent estiga situat a la nostra localitat. 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

“Registre de la propietat

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

El Registre de la Propietat Immobiliària que correspon al nucli urbà i terme de Crevillent, és 

rior, a la de Crevillent disposen 
, Guardamar, Sant Vicent del 

No té cap sentit que el Registre de la Propietat de Crevillent estiga situat a una altra 
illor servei a la ciutadania. 

Actualment estem en un moment de reordenació i canvis en els Registres de la Propietat 

eficis a la nostra localitat: 
Facilita els tràmits a les notaries de la localitat, entitats creditícies i a la ciutadania en general que 

otes simples registrals, etc. Venda o lloguer de 
Dinamització d'altres locals comercials del voltant (copisteries, 

l (administratius, neteja, ...). 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

L'ajuntament de Crevillent aprova sol·licitar del Ministeri de Justícia i de la Direcció 
General dels Registres i del Notariat que el Registre de la Propietat Immobiliària de 

Crevillent, 15 d’abril de 2014 

 

 

Registre de la propietat” 


