el teu

CARRER
CANVIA
DE NOM

INFORMACIÓ

L’Ajuntament de València, en compliment de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com a Llei de
memòria històrica, el 26 de maig de 2017 va adoptar un acord per mitjà del qual va aprovar el canvi de denominació de 51 carrers i places de la ciutat.
L’adopció d’este acord pot generar dubtes a les persones i entitats situades en vies la denominació de les
quals canvia. Este fullet pretén donar-ne una informació bàsica.

Cal que renove els meus documents d’identificació?
No és necessari. Documents com el DNI o el carnet de conduir es renoven en el moment de la caducitat.
No obstant això, qui decidisca actualitzar el DNI ha de saber que els canvis de dades (filiació o domicili) del
DNI en vigor estan exempts del pagament de taxes.
D’altra banda, les escriptures de les vivendes o locals es modifiquen quan s’efectua qualsevol actuació
relacionada amb estos. Per a això, es podrà obtindre un certificat d’equivalència que acredite el canvi de denominació de la via (www.valencia.es).

Cal que comunique el canvi de nom de
la meua via a las empreses en les quals tinc domiciliats rebuts?
L’Ajuntament de València realitzarà el canvi en la domiciliació de rebuts municipals, i també les dades de
padró, d’ofici, de manera automàtica i sense molèsties per a la ciutadania.
Així mateix, el canvi de denominació es comunica a la resta d’administracions públiques (Generalitat Valenciana, Diputació de València, Delegació de Govern), que en donen trasllat a totes les seues unitats i servicis dependents; també s’informa els principals col·legis professionals i entitats que gestionen dades sobre propietats
(Cadastre, Col·legi de Notaris, administradors de finques, Cambra de Comerç…).
A més a més, l’Ajuntament de València comunicarà a les principals empreses proveïdores de servicis el
canvi produït en la denominació dels carrers.
Tenint en compte que cadascuna d’estes entitats i institucions actualitzarà gradualment les seues bases de
dades, l’Ajuntament ha aprovat la convivència en les plaques de la denominació antiga i la nova durant un any.

Obtenció de certificats
L’Ajuntament de València, en la seua pàgina web (www.valencia.es), inclourà un apartat on les persones
que ho desitgen podran obtindre tant un certificat d’empadronament com un certificat d’equivalència que
acredite la correspondència entre l’antiga denominació de via pública i l’actual. Estos certificats també es
podran obtindre de manera presencial a l’Oficina de Padró Municipal.

Altres accions
Cada regidoria, d’acord amb les seues competències, implementarà una sèrie de mesures a fi de facilitar
determinades actuacions als col·lectius corresponents.
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