
 

 

 
AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS, GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE 
CASTELLON.  
 
D ,        AMB D.N.I   
propietari d'un immoble en Benicàssim situat a   
   
telèfon    Correu electrònic 
 
 
 EXPOSA: 
 
 Que l'any 2012, per una agrupació de veïns de Benicàssim, es van 
recollir mes de 3,400 signatures demanant la revisió cadastral. I les van 
presentar en el registre de l'Ajuntament. 
 
 També es va traslladar a la Gerència del Cadastre de Castelló en data 
7-8-2013 nombre de registre 366.225 pel portaveu del  
BLOC-COMPROMIS, els següents documents: 
 - L'acord del ple de l'Ajuntament de Benicàssim 2010 
 - L'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Benicàssim 2009. 
 - L'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Benicàssim, 2013. 
 - Informe del Viceinterventor de l'Ajuntament de Benicàssim, data 
7-2-2013. 
 - Els escrits de presentació davant l'Ajuntament de Benicàssim. 
 - Còpia compulsada de totes les signatures (3.457) dels veïns amb el 
seu nom complet, DNI i signatura. 
 - Còpia de la informació de la sentència en el qual el TSJ de València 
obliga a  fer estudis de mercat en els cadastres del municipi de la Vila Joiosa 
. 
 - Sentència del Tribunal Suprem de Justícia sobre els valors cadastrals 
de Xàbia. 
 - Escrit presentat davant el Parlament Europeu. 
 
 En data 31 de Juliol del 2015, una vegada mes el Ple de l'Ajuntament 
ha acordat, dirigir-se a Ministeri d'Hisenda en la seua Agència Territorial del 
Cadastre, amb la mateixa petició. 
 
 Han passat 10 anys des de la ponència famosa de “CATASTRAZO” 
de la gerència territorial esmentada. 
 
 Per tota la exposició anterior, vull SOL·LICITAR  a la Gerència 
Territorial de Cadastre del Ministeri d'Hisenda:  
 
-Que actualitze els valors cadastrals en el municipi de Benicàssim 
 
 
Benicàssim, 2016   Firma: 
 



 

 
 
AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS, GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE 
CASTELLON.  

 

D                                                                            ,  con D.N.I                                     
propietario  de  un  inmueble  en  Benicassim, dirección  
 
teléfono                                        Correo electrónico 
 
 
 EXPONE: 
 
 Que en el año 2012, por una agrupación de vecinos de Benicàssim, se 
recogieron mas de 3,400 firmas pidiendo la revisión catastral. Y las 
presentaron en el registro del Ayuntamiento. 
 
 También se  trasladó a la Gerencia del Catastro de Castellón en fecha 
7-8-2013 número de registro 366225 por el portavoz del BLOC-
COMPROMIS los siguientes documentos:  
 - El acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Benicàssim 2010 
 - El acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayto. de Benicàssim 2009. 
 - El acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Benicàssim, 2013. 
 - Informe del Viceinterventor del Ayuntamiento de Benicàssim, fecha 
7-2-2013. 
 - Los escritos de presentación ante el Ayuntamiento de Benicàssim. 
 - Copia compulsada de todas las firmas (3.457) de los vecinos con su 
nombre, DNI y firma. 
 - Copia de la sentencia del TSJ de Valencia obliga hacer estudios de 
mercado en los catastros de la Vila Joiosa 
 - Sentencia  del Tribunal Supremo de Justicia sobre los valores 
catastrales de Xàbia. 
 -Escrito presentado ante el Parlamento Europeo. 
 
 En fecha 31 de Julio del 2015, una vez mas el Pleno del Ayuntamiento 
ha acordado, dirigirse a Ministerio de Hacienda en su Agencia Territorial del 
Catastro, con la misma petición. 
 
 Han pasado 10 años desde la ponencia famosa de  “CATASTRAZO” 
de la gerencia territorial mencionada 
 
Por toda la exposición anterior, quiero SOLICITAR  a la Gerencia Territorial 
de Catastro del Ministerio de Hacienda: 
 
- Que actualice los valores catastrales en el Municipio de Benicàssim 
 
 
Benicàssim,  2016       Firma:  


