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Sol·licitud de publicació d’una consulta pública pr èvia a l’elaboració normativa al 
portal Participa.gencat.cat  
 
1. Títol de la consulta  
 
Projecte de norma reglamentària d’aprovació de la modificació de la demarcació dels 
registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya. 
 
 
2. Període de consulta 
 
Del 27 d’abril al 11 de maig de 2017 
 
 
3. Objectiu de la consulta 
 
Posar en coneixement dels operadors jurídics, corporacions de dret públic i de la ciutadania  
en general de l’inici de l’elaboració de la norma per la qual es modificarà l’actual demarcació 
registral d’acord amb els criteris establerts en el Reial decret 195/2017, de 3 de març, pel 
qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles a 
la resta de l’Estat. 
 
 
4. Grups als quals s’adreça la consulta  
 
Registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles 
Deganat autonòmic del Col·legi de Registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles 
Col·legi de Notaris de Catalunya  
Ajuntaments catalans 
 
 
5. Les persones o grups concrets que es preveu conv idar de forma directa a participar 
 
Deganat autonòmic del Col·legi de Registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles 
Registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles 
 
 
6. Mecanisme de participació: Debat obert 
 
Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, s’adjunten els criteris 
aprovats en el Reial decret 195/2017, de 3 de març, pel qual es modifica la demarcació dels 
registres de la propietat, mercantils i de béns mobles, que han de ser aplicats: 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/04/pdfs/BOE-A-2017-2307.pdf  
 



 

              2

Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia  

7. Adreça de correu electrònic de la unitat promoto ra per rebre les aportacions via 
correu-e: 
 
dgdret.justicia@gencat.cat  
 
 
 
 
 
Xavier Bernadí i Gil  
Director general  
 
Barcelona, 26 d’abril de 2017  
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