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JUSTÍCIA SERVEIS

JORDI GABERNET
❘ LLEIDA ❘ El ministeri de Justícia
ha proposat suprimir dos de les
gairebé deu notaries que hi ha a
Lleida ciutat i una de les dos
existents a Cervera, a més
d’amenaçar d’anul·lar les que hi
ha (juntament amb els registres
de la propietat) a les poblacions
de Tremp, Sort, la Pobla de Se-
gur, Seròs iArtesa de Segre.Tot
això és fruit del procés de revi-
sió de la planta notarial i de re-
gistres de la propietat que es fa,
de forma parcial, cada cinc anys
(com és el cas) o de manera to-
tal cada deu.

En un comunicat remès a SE-
GRE, el ministeri assegura, en
relació amb la demarcació no-
tarial, que es proposen les se-
güents modificacions: “La su-
pressió d’una de les dos notari-
es existents a Cervera i de dos
més a Lleida capital”. De forma
paral·lela, tanmateix, Justícia ha
remès cartes als altres cinc con-
sistoris citats (com a mínim), en
les quals els demana que jus-
tifiquin el volum d’activitat que
executen les seues notaries
(Tremp,Artesa de Segre, la Po-
bla de Segur, Seròs i Sort) i els
seus registres de la propietat (en

el cas deTremp i Sort). El minis-
teri assegura que no té intenció
de tancar cap notaria ni registre
de la propietat, si aquestes seus
són úniques a la població on es
troben.Tanmateix, matisa tex-
tualment que es reduiran “aque-
lles que estaven vacants, que no
havien estat ocupades o que són
innecessàries per la reducció de
la càrrega de treball”.

Justícia considera innecessa-
ris els registres de la propietat
que expedeixin menys de 1.800
documents a l’any –diu que
“hauran d’amortitzar-se”– i amb
referència a les notaries en
aquestes poblacions únicament
garanteix que “s’ha de fer l’es-
forç de mantenir al màxim les
places rurals”. Els alcaldes de les
cinc localitats esmentades, tan-
mateix, consideren que és un pri-
mer pas per a la seua supressió
i esgrimeixen que hi ha una vo-
luntat recentralitzadora cap a les
grans ciutats.

MadridsuprimeixtresnotariesdeLleida
iCervera iamenaça lesdecincpobles
Tremp, Sort, la Pobla, Seròs i Artesa de Segre temen perdre-les juntament amb el registre

El ministeri de Justícia va anunciar ahir la supressió de dos de la desena de notaries de Lleida ciutat i una de les dos
existents a Cervera. A més, ha enviat cartes als ajuntaments de Tremp, Sort, la Pobla, Seròs i Artesa de Segre en les
quals amenaça de tancar les seues, juntament amb registres de la propietat si no realitzen 1.800 operacions a l’any.

ELMÍNIM PER SUBSISTIR

Madrid diu que els registres
de la propietat han
d’executar 1.800
operacions a l’any
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LESREACCIONS

❘ LLEIDA ❘ El vicedegà del Col·legi
Notarial de Catalunya, JoséAl-
berto Marín, va assegurar ahir
que existeix el compromís del
ministeri de Justícia –i també de
la Generalitat– per mantenir les
oficines d’aquelles poblacions
en les quals només n’hi ha una,
com és el cas deTremp, Sort,Ar-
tesa de Segre, Seròs i la Pobla de
Segur. Marín va indicar que les
modificacions que proposa l’Ad-
ministració vénen donades pel
descens de l’activitat econòmi-
ca –tant mercantil com de con-
cessió de crèdits– que fan invi-

able mantenir una gran estruc-
tura, com la que es va crear el
2007, poc abans que comencés
la crisi del totxo. El vicedegà del
Col·legi Notarial va explicar que
el ministeri suprimirà oficines a
les localitats on n’hi hagi més
d’una –en aquest supòsit entra-
rien les de Lleida i Cervera– i en
moltes poblacions de la costa.

Amb relació a les notaries de
pobles, va assegurar que el col·le-
gi té clar que es mantindran i va
recordar que el reglament nota-
rial obliga el col·lectiu de col·le-
giats a assumir les despeses que

l’Administració no aporti en ofi-
cines que són deficitàries.

La supressió de notaries i re-
gistres de la propietat es produ-
eix mesos després que el minis-
teri anunciés la seua intenció de
concentrar els jutjats en macro-

ciutats judicials, la qual cosa a
Lleida suposaria la supressió de
les seus de Balaguer,Tremp, Cer-
vera, la Seu d’Urgell, Solsona i
Vielha per resituar-les totes a la
capital.També posa en perill els
jutjats de pau.

Aquesta última proposta ha
xocat amb l’oposició dels muni-
cipis afectats i del territori de
Lleida en general. Recentment
també la va rebutjar el president
delTribunal Superior de Justícia
de Catalunya. El pla és encara
sobre la taula però sense trami-
tació.

Adaptar-se a la realitat econòmica després de la crisi
Els notaris, disposats a finançar oficines que no siguin rendibles tal com exigeix la legislació

El registre de la propietat de Tremp.

CONCENTRACIÓ

El nou pla arriba
mesos després que el
Govern anunciés la
supressió de jutjats

Altres canvis
❚ El ministeri de Justícia, d’al-
tra banda, ha enviat cartes a
diversos ajuntaments que de-
penen del districte notarial de
Balaguer anunciant-los la
seua incorporació al de Lleida.
És el cas d’Almenar, segons va
confirmar ahir l’alcalde, Pas-
qual Izquierdo.

JORDI URIACH

«Estic indignat i m’oposo al que proposa
Justícia perquè allunya serveis dels
ciutadans»

LLÀTZER SIBÍS ALCALDE DE SORT

«Cada vegada que apareix un reglament
o una llei centralitzen serveis. Allò del
reequilibri territorial s’ha acabat»

VÍCTOR ORRIT ALCALDE DE TREMP

«Expresso la meua frontal oposició
perquè en lloc d’avançar sembla que
retrocedim al segle XV»

LLUÍS BELLERA ALCALDE DE LA POBLA

«La nostra notaria cobreix una gran zona
amb poblacions importants com la
d’Alcarràs»

GABRIEL PENA ALCALDE DE SERÒS

«Hem enviat la carta del ministeri de
justícia a l’ACM perquè l’examini i ens
digui què cal fer»

DOMÈNEC SABANÉS ALCALDE D’ARTESA DE SEGRE

«És trist. Indica la importància del
descens en l’activitat mercantil i
concessió de crèdits»

ÀNGEL ROS ALCALDE DE LLEIDA

«No és una bona notícia perquè
impedirà que el ciutadà pugui escollir i
això va contra la qualitat»

RAMON ROYES ALCALDE DE CERVERA


