
Ordenació de la numeració Municipal 

El present document correspon a una petita guia que té com a principal 
objectiu l’ordenació de la base de dades dels carrers municipals i de les 
adreces postals que disposa actualment l’ajuntament.  

Actualment es posa de manifest un desfasament entre les diferents base de 
dades amb les que es treballen dintre de la nostra administració. Això és així 
entre la base de dades del cadastre, la base de dades tributària o la del padró 
d’habitants, i com no, amb la realitat física que existeix al carrer. 

Aquest desfasament genera una sèrie de conflictes i dubtes importants, ja 
sigui alhora d’elaborar els padrons, com amb la detecció de diferents 
incidències, amb el repartiment de la correspondència postal, així com al 
propi contribuent. 

Des de l’àrea de Gestió Territorial i a petició de l’àrea d’Alcaldia, observades 
totes les mancances abans mencionades, s’ha portat a terme una sèries 
d’accions per tal d’esmenar totes aquestes mancances. 

La metodologia proposada és la següent: 

1. L’elaboració d’una cartografia de tot el municipi amb la designació del 
numero de policia corresponent per a cada parcel·la. 

2. Un treball per a comprovar els noms i els números dels carrers actuals 
i fer les propostes corresponents. 

3. Realitzar un document amb totes incidències detectades i donar-li 
coneixement a la comissió de nomenclatura per tal que prenguin les 
decisions oportunes. 

4. Elaboració d’un document on apareguin totes les parcel·les del municipi 
amb la seva referencia cadastral, la numeració antiga i la proposada 
per tal d’establir una correspondència de padrons. 

5. Aprovació del document de treball pel Ple Municipal com a eina per a 
l’ordenació de la numeració municipal, que inclou dos documents: un 
de gràfic (la cartografia) i un d’alfanumèric (el document amb el padró 
correcte). 

6. Establir els circuits corresponents per tal de comunicar tots els canvis 
tant a la Gerència Provincial de Cadastre com al INE. 

 

 

 

 

 

 



Criteris: 

Per tal de determinar les adreces postals dels habitatges del municipi cal tenir 
en compte un seguit de consideracions tècniques que regeixen aquests 
processos. 

Noms genèrics. 

Alhora d’establir els noms de carrers i sectors del municipi, s’han mantingut 
tots els noms de sectors o carrers que ja estan aprovats i actualment són 
vàlids, i s’ha evitat en tot moment canviar qualsevol aspecte important de la 
numeració aprovada. 

Un dels canvis que s’han realitzat, és que el nom dels carrers o sectors que 
englobin més d’un seran separat per /, cosa que ja es fa amb molts d’ells 
però hi ha alguns que es posa guió. Per exemple: 

Nomenclatura anterior: SC. LLOBREGAT-PORT LLOBREGAT 

Nomenclatura posterior: SC. LLOBREGAT/PORT LLOBREGAT 

Números de policia 

Els números de porta, també coneguts com a números de policia o adreça 
postal, venen definits a la cartografia elaborada.  

Aquesta numeració s’iniciarà des de la part del carrer més propera a 
l’ajuntament, o en el seu defecte, l’edifici públic més proper. Igualment, 
s’assignen de forma dual, és a dir, associant els números senars a una banda 
de carrer, normalment esquerre, i parells a la banda contrària, normalment 
dreta. Hem de tenir en compte però, que a la Marina d’Empuriabrava, la 
majoria de la numeració va per sectors i no se segueix aquest criteri, i que 
s’ha mantingut en tot el possible la numeració original. 

Subíndex 

A cada parcel·la original del parcel·lari se li assigna un número de policia, que 
al nostre document serà de dos dígits com a mínim, és a dir, hi afegirem un 
zero al davant pels dígits de l’1 al 9, per un tema de ordenació de base de 
dades (per exemple 08). En el cas que hi ha més d’una adreça postal per a 
una parcel·la, s’afegeix un subíndex a aquest número, en el nostre cas hem 
preferit posar una lletra tot seguit del número de policia (25A), en aquest cas, 
la lletra A ha d’anar al cantó del número inferior i els correlatius al cantó del 
número més gran. En el cas que els habitatges estiguin un al darrera de 
l’altre, la de davant serà la A i els de darrera seran les lletres correlatives. En 
aquest apartat hem de fer una petita excepció per el sector Alberes/Port 
Mistral, que degut a les seves dimensions i a totes les divisions parcel·laries 
que hi ha, el número anirà seguit d’un altre número i aquest d’una lletra (per 
exemple 191-1A). 



Si per contra hi ha una agrupació conservarem en la nova numeració els dos 
números existents separats per un guió (per exemple 25-26), si d’aquestes 
agrupacions també tinguéssim que afegir subíndex el col·locaríem al final dels 
dos números (per exemple 25-26E). I si encara hi hagués una subdivisió més, 
li afegiríem un número més per a cada lletra, aquest si, separat per un guió 
(per exemple 25-26E-1). 

Adreces 

Una mateixa parcel·la pot tenir més d’un número de policia assignats, donat 
que pot tenir més d’un accés, però només un d’ells pot ser l’adreça oficial i 
serà preferentment l’accés principal. 

Incidències Numeració  

Com ja hem comentat amb anterioritat aquesta feina té per objectiu posar 
les diferents base de dades amb el carrerer municipal i no fer una nova 
numeració municipal. Tot i això hi ha alguns sectors que no hem tingut més 
remei que introduir canvis substancials en aquesta numeració. 

Re numeració dels sectors amb lletra: Un dels canvi que hem hagut 
d’introduir en aquesta reordenació de la numeració, ha estat canviar tots els 
números de policia que en comptes de números tenien lletres assignades com 
a numeració principal. És a dir, a la Marina d’Empuriabrava hi ha sectors que 
en comptes d’assignar números es va assignar lletres com a direcció principal, 
com són els sectors de, Salins 1ª, 2ª, 3ª i 4ª, Puigmal B’, Puigmal C’, MUGA 
A, B i C aquí si que hem hagut de fer canvis ja que la gran majoria de 
programari informàtic no està configurat per acceptar una lletra com a 
direcció principal, com és el cas del cadastre, cosa que ens comporta una 
gran dificultat en la interoperabilitat entre base de dades. 

En alguns d’aquests casos hem intentat substituir les lletres assignades per 
una correspondència de lletra-número. La lletra A és l’1 i així correlativament. 
Per exemple: 

Nomenclatura anterior: SC. PUIGMAL B’ A2. 

Nomenclatura posterior: SC. PUIGMAL B’ 01B. 

Nomenclatura anterior: SC. SALINS 1ª LÍNIA H2. 

Nomenclatura posterior: SC. SALINS 1ª LÍNIA 08B. 

En altres sectors que hi havia la lletra com a número principal seguida de 
números, però aquests superaven el nombre de lletres de l’abecedari, hem 
optat per intercanviar les posicions. Per exemple: 

Nomenclatura anterior: SC. PUIGMAL C’ B33. 

Nomenclatura posterior: SC. PUIGMAL C’ 33B. 



Aquests criteris els hem aplicat als sectors sencers, per tal de no barrejar 
criteris a un mateix sector. 

Sector Valira/Sant Maurici E: Renumeració del final canal de Valira, on està 
meitat com a Valira i meitat com a Sant Maurici E. Es renumera tot com a 
Sant Maurici E, ja que totes aquestes construccions provenen de segregacions 
de la mateixa finca, la 14627 (Sant Maurici E), i la numeració de Valira ha 
de començar a continuació, com ja ho fa actualment. 

Carrer Falconera: En aquest carrer els números 64 i 65, estan abans que el 
62 i el 63. En aquest cas s’han ordenat correctament. 

Carrer Norfeu: En aquest carrer el número 27 està abans que el 26, tot i que 
hem observat que els números 26B, 26C i 26D, actualment ja estan com a 
27 B,C, i D respectivament. La única modificació que s’ha fet és la numeració 
del 27 i 26A, que s’han modificat per 26 i 27A,respectivament. 

Carrer Cap-Ras: En aquest carrer el número 33 no existeix, s’ha optat per no 
fer-hi res, ja que afegir aquest número significaria canviar la numeració de 
totes les cases fins al final del carrer que és la número 54, que serien més de 
40 habitatges, al tenir cada numeració lletra A i B. 

Sector Puigmal/El Triangle: En aquest sector s’han eliminat quatre parcel·les 
de la parcel·lació inicial, segons el nou POUM, aquestes quatre parcel·les han 
passat a constituir part de la zona interior del sector catalogades com a verd 
privat, seguint el mateix criteris que al carrer Cap Ras, s’eliminaran aquests 
números però es deixarà la resta igual com està actualment. 

Re numeració del sector Flamicell 16 i 30: Aquest és principal canvi 
substancial de numeració que es realitza en tot aquest projecte, degut als 
grans problemes que comporta l’actual numeració per a la localització dels 
immobles. Actualment tenen numeració de dues parcel·les (16 i 30), la 
renumeració que fem és continuar la numeració del mateix sector Flamicell. 

Numeració disseminats. 

Per a fer l’ordenació de la numeració del disseminats i les diferents 
construccions que puguin existir en sòl rústic, ja siguin indispensables o no 
per a l’explotació que hi hagi, hem utilitzat la feina feta des del departament 
juntament amb la Policia Verda fa un temps. Es van revisar totes les 
construccions i elements constructius en terreny rústic i se li va assignar un 
número. Aquesta numeració es va realitzar d’est a oest del terme municipal, 
ara però, s’han hagut d’afegir més números de manera correlativa als 
existents i que no s’ha pogut seguir el mateix criteri, ja que aquests estan 
situats al mig del que ja existien. Per a aquestes construccions és farà un 
altre plànol on es representi el número assignat a cada construcció. 

 


