Canvi de denominació de carrers

Des del 21 de març de 2018, en aplicació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com
a Llei de Memòria Històrica, canvien la denominació dels carrers i places següents:
Anterior denominació
Avinguda del Doctor Josep Maria Pouplana
Carrer Anton Fortuny
Carrer Melcior Llavinés Roca
Carrer Gaietà Faura
Plaça Josep Català i Soler
Carrer Doctor Manuel Riera

Nova denominació
Avinguda de la Mestra Dolors Barceló
Carrer de l’Alcalde Martí Figueras i Castillo
Carrer de Clara Campoamor
Carrer de David Carreras i Trias
Plaça d’Elisabeth Eidenbenz
Carrer 8 de març

Des de l’Ajuntament s’ha procedit a comunicar-ho als següents organismes i entitats:
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ABS La Bòbila
ABS Lluís Millet
Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
Aigües de Barcelona
ATM
Bombers (L’Hospitalet de Llobregat)
Cadastre
Comissaria de la Policia Nacional
Correus
Creu Roja Esplugues
Delegació del Govern
Diputació de Barcelona
Direcció General de Trànsit
Endesa
Gas Natural
Hospital Comarcal Moisés Broggi
Hospital Sant Joan de Déu
Institut Nacional d’Estadística (Oficina del Cens Electoral)
Institut Nacional de la Seguretat Social
Jutjats d’Esplugues
Mossos d’Esquadra
Notaries d’Esplugues
Organisme de Gestió Tributària
Registre Civil
Registre de la Propietat
SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)
Telefónica
Tresoreria General de la Seguretat Social

Si necessiteu acreditar personalment el canvi de nom del carrer davant d’algun organisme oficial,
entitat o empresa de subministrament, podeu descarregar-vos el document acreditatiu que
trobareu en l’enllaç adjunt:

Acreditació canvi nom carrers Llei Memòria Històrica
Podeu consultar els tràmits per obtenir un certificat d’empadronament al següent enllaç:
Tràmits per a l’obtenció del certificat d’empadronament
Gestions i actuacions a realitzar pels veïns/es amb motiu del canvi de denominació de la
via en què hi resideixen:
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
La persona interessada ha de fer la sol·licitud del canvi de domicili fiscal. Es pot fer
presencialment en l’Agència Tributària de Sant Feliu de Llobregat (c/ Ramón y Cajal, 47-49),
demanant cita prèvia per Internet en la següent adreça: www.agenciatributaria.es, o bé
telemàticament mitjançant aquest link.
Aquest canvi és gratuït.
CENS ELECTORAL
No s’ha de fer cap tràmit. L'Oficina del Cens Electoral realitzarà la modificació de forma
automàtica amb la informació facilitada per l'Ajuntament.
CADASTRE
No s’ha de fer cap tràmit. La Gerència del Cadastre realitzarà la modificació de forma automàtica
amb la informació facilitada per l'Ajuntament.
DOCUMENT NACIONAL D'IDENTITAT
La persona interessada ha de fer la sol·licitud presencialment a la Comissaria de Policia, aportant
certificat d'empadronament i fotografia.
S’ha de demanar cita prèvia trucant al telèfon 060 o per Internet en la següent adreça:
https://www.citapreviadnie.es
El canvi és gratuït, sempre que el document estigui en vigor.
EMPRESES DE SUBMINISTRAMENT (ELECTRICITAT, GAS, TELEFONIA, ETC.) I ENTITATS
BANCÀRIES
Es recomana comunicar personalment el canvi de denominació de la via.

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i TRESORERIA GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL
L’Ajuntament ha notificat a la Direcció Provincial de l’INSS i de la TGSS el canvi de denominació
dels carrers, no obstant això, es recomana comunicar-ho personalment.
Telèfons de consultes:
• Institut Nacional de la Seguretat Social: 901 16 65 65
• Tresoreria General de la Seguretat Social: 901 50 20 50
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
No s’ha de fer cap tràmit. L'Ajuntament ha modificat el domicili del Padró de les persones
afectades pel canvi.
REGISTRE DE LA PROPIETAT
No és obligatori fer el canvi. Generalment només es procedeix a sol·licitar-ho quan es realitza
alguna operació registral amb la finca. Si la persona interessada vol actualitzar-ho, ha d’anar
presencialment al Registre de la Propietat d’Esplugues (Av. de Cornellà, 140, 2n B), aportant el
certificat d’empadronament.
Aquest canvi comporta taxa.
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
No s’ha de fer cap tràmit. El SOC realitzarà la modificació de forma automàtica amb la informació
facilitada per l'Ajuntament a les persones inscrites.
TARGETA SANITÀRIA
No s’ha de fer cap tràmit.
TRÀNSIT
Per canviar la documentació del vehicle i l’adreça del carnet de conduir, la persona interessada
ha d’anar presencialment al Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) de l’Ajuntament d’Esplugues
(Pça. Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1), o bé a la Direcció General de Trànsit
de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 184).
Documentació a aportar:
• DNI
• Carnet de conduir (si és aquest el document que es vol actualitzar)
• Documentació del vehicle (si és aquesta la documentació que es vol actualitzar)
• Certificat d’empadronament (en el cas que es faci a la DGT. Si es fa al PAC no serà
necessari, ja que es proporcionarà en aquell moment).
Aquest canvi és gratuït.
TRIBUTS MUNICIPALS
No s’ha de fer cap tràmit. La modificació es realitzarà de forma automàtica amb la informació
facilitada per l'Ajuntament. No obstant això, en l'IBI de 2018 encara figurarà la denominació
anterior. A partir de 2019 estarà actualitzat.

