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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA NOTIFICACIÓ DEL CADASTRE

Atès que durant les últimes setmanes el veïnatge de Mas Enric i Can Prat heu
rebut una notificació del cadastre, us volem informar del següent:

1) Es tracta de la notificació de la numeració dels carrers que s'ha portat a
terme al municipi en aquells casos que no constava. En aquest sentit, fins ara el
número que es tenia de la vivenda és el número de parcel·la i era necessària fer
la numeració correcte tenint en compte els carrers i no la parcel·la.

2) L'expedient de numeració es va iniciar d'ofici, degut a dues peticions entrades
a l'ajuntament  amb registres  d'entrada núm.  80 i  90 de 2019.  Les  peticions
s'argumentaven per  les dificultats i problemes que ocasionava el fet que tot el
veïnat d'un mateix carrer compartís la mateixa adreça. Ja que l'INE no accepta la
numeració per parcel3les i s'ha de fer per carrer.

3)  L'expedient  de  numeració  ha  estat  aprovat  per  unanimitat  del  ple  de
l'Ajuntament i ha estat exposat al públic durant un mes i no s'ha efectuat cap
al·legació. Un cop esdevé definitiu, d'ofici es notifica a tots els estaments públics
generalistes que es poden veure implicats pel nou canvi de numeració: cadastre,
INE, Correus i Registre de la Propietat. Es comença per aquests, ja que només
implica enviar una notificació a cadascun.

4) Això ha comportat que han arribat primer les notificacions que des de cadastre
s'envia a la persona que consta com a titular a l'IBI. Per tant, la "notificación de
rectificación de errores" enviada pel cadastre és la numeració dels carrers i al
dors de la carta hi ha el numero de la vivenda antic i el nou.

5) Aquesta nova numeració no implica cap cost per part de les propietats de les 
vivendes, ni realitzar cap canvi d'escriptura. Només aquelles persones que rebin 
la notificació han de venir a l'Ajuntament per efectuar l'actualització del padró. 
No queden desempadronades, ni perden cap dret com a ciutadania. Continuen 
estant empadronats/des al municipi i amb l'antiguitat corresponent.

Finalment, per facilitar l'actualització padronal, us podeu adreçar a l'Ajuntament 
els dies 17, 18 i 19 de gener de 9 a 14 hores. Per a qualsevol dubte podeu 
trucar al 93.834.03.50 o enviar un correu a l'adreça 
castellbell@castellbellielvilar.cat.
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