REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER A
L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS DE CARRERS,
EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE
VILANOVA I LA GELTRÚ

Aprovada pel Ple Municipal de 4 de maig de 2015

PREÀMBUL
El nomenclàtor, com a conjunt de noms d’una població constitueix una riquesa
patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per tant,
forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de lloc estan
en constant evolució. Les denominacions de vies, places, espais, sectors, llocs i
equipaments formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un reconeixement públic a la
manera popular de denominar els espais, a una causa, a la memòria d un personatge,
a un esdeveniment,...etc. És per això que el topònim incorpora un valor afegit de
caràcter afectiu a l’espai objecte de denominació, que contribueix a reforçar la
identificació amb l’entorn més pròxim i el sentiment ciutadà de pertinença a la
col·lectivitat.
La toponímia vilanovina és, doncs, un patrimoni col·lectiu de la ciutat que a més de ser
un element d’informació sobre la història dels llocs que anomena és l’element
identificador bàsic del territori i serveix per acotar-lo i definir-lo. Per tant, cal sotmetre
l’assignació de noms a unes regles sistemàtiques, ordenades i clarament establertes.
Així mateix, el nomenclàtor forma part de la memòria reconeguda de les ciutats, en ell
hi figuren persones considerades rellevants per la seva contribució a la societat. Però
en aquests reconeixements públics hi ha un clar predomini de les figures masculines i
una molt escassa presència femenina que s’ha anat arrossegant al llarg del temps. La
tradició patriarcal de la nostra societat ha negat al llarg de la història la visibilitat a les
dones, fins i tot aquelles que han fet grans aportacions s’han vist invisibilitzades a les
plaques dels nostres carrers, avingudes i places. El percentatge de noms dedicats a les
dones és del tot desproporcionat i quan el nom d’un carrer és femení predominen les
dones lligades a la religió catòlica i al seu santoral. Aquest és es un greuge històric que
cal reparar. El coneixement i la transmissió de la història són elements decisius en la
vertebració de la memòria d’un país. Que les dones esdevinguin subjectes històrics
significa, també, que els seus noms i les seves gestes s’incorporin a la narrativa
històrica del passat, del present i del futur. Amb aquesta finalitat, el Ple de l’Ajuntament
de 19 de gener de 2015 va aprovar una moció en relació amb la visualització en el
nomenclàtor de la ciutat de la contribució femenina, quin contingut es trasllada a aquest
reglament.
Amb aquesta voluntat de d’establir un mecanisme i un reglament que permeti dur a
terme correctament la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment
de la denominació dels vials, espais i equipaments públics, no tant sols de nova
creació sinó també per al canvi de denominacions anteriors, es crea la Comissió de
Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament. Per tot plegat, així com degut al
desenvolupament normatiu i legislatiu produït en els darrers anys, aquest reglament
substitueix l’anterior Reglament de funcionament de la Comissió Municipal de Treball
per a la Nomenclatura dels Vials Públics de la ciutat, aprovat pel Ple de l’Ajuntament
de data 6 de juliol de 1992.
Així, les directrius bàsiques que recull aquest reglament s’emparen en el Decret
78/1991 de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, i la resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la
que es publica la resolució de 30-01-2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
ajuntament sobre gestió del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015).
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
1. Determinar el procediment de la denominació de carrers, equipaments i espais
públics del municipi.
2. Elaborar una proposta de Nomenclàtor oficial de carrers, equipaments i espais
públics del municipi.
3. Proposar denominacions de nous carrers, equipaments i espais públics o la
modificació dels mateixos.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
Aquest reglament serà d’aplicació en tot el terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
Article 3.- Definicions i conceptes
1. Als efectes d’aquest reglament s’entén per:
A. Vies urbanes: les que transcorren íntegrament pel sòl urbà i, en funció de la seva
definició lingüística, portaran preferentment la denominació d’avinguda, carrer, carreró,
passatge, passeig, plaça, rambla, rasa, pujada, baixada, ronda, travessia o qualsevol
altre adient a la tipologia de via urbana.
B. Travessera: la part d’una carretera que transcorre per nucli urbà s’anomenarà
preferentment carretera o travessera.
C. Vies rurals: les compreses dins el terme municipal que transcorren principalment
per sòl rústic, portaran preferentment la denominació de camí.
D. Espais públics: els terrenys de titularitat pública i d’ús públic destinats a activitats
d’esbarjo, lúdiques, educatives, culturals, etc.. En funció de la seva definició lingüística
poden anomenar-se jardí, mirador, parc, pla, rotonda, etc.
E. Equipaments i altres centres públics: els centres i dependències municipals on es
prestin serveis als ciutadans.
2. Per a la denominació dels diferents tipus de via, espais o equipaments recollits en el
punt anterior, s’utilitzarà de manera preferent el que es recull en l’apartat anterior per a
cada tipologia. No obstant això, de manera motivada, la Comissió del Nomenclàtor de
Vilanova i la Geltrú podrà proposar-ne d’altres.
3. La denominació es composarà del tipus de via, equipament o espai, i el nom
específic. Pel que fa als equipaments, la denominació podrà anar acompanyada del
destí de l’equipament o de la identificació de l’activitat del centre.
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CAPÍTOL II
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE
VILANOVA I LA GELTRÚ.
Article 4.- Creació i Objectiu
Es crea la Comissió del Nomenclàtor de Vilanova i la Geltrú com a òrgan
d’assessorament, informe i consulta en relació a la determinació de les denominacions
recollides en aquest reglament.
Article 5.- Naturalesa jurídica
La Comissió del Nomenclàtor de Vilanova i la Geltrú és un òrgan d’assessorament de
l’administració municipal adscrit a la Comissió Informativa de la Regidoria que sigui
competent en la matèria de Nomenclàtor, que té assignada la competència d’informar,
amb caràcter preceptiu i no vinculant, de tots els assumptes relatius a la denominació
de vies, espais i equipaments públics del municipi, de conformitat amb els articles 11 i
22 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú.
Article 6.- Funcions
Són funcions de la Comissió:
1. Assessorar en relació a les propostes de denominacions de vies, espais i
equipaments públics.
2. Informar de les propostes de denominació de vies, espais i equipaments públics que
es presentin per iniciativa municipal, entitats o persones interessades.
3. Recollir informació referent a vies, espais i equipaments públics sense denominació.
4. Recollir les propostes de noms per a vies, espais i equipaments públics del municipi.
5. Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de les vies públiques, equipaments
municipals i espais públics.
6. Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions.
7. Revisar de manera periòdica el nomenclàtor de vies, equipaments i espais públics
de la ciutat.
8. Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte d’aquest reglament.
9. Estudiar i proposar millores relatives a la tasca de la Comissió.
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Article 7.- Composició
La Comissió del Nomenclàtor de Vilanova i la Geltrú incorporarà la paritat de gènere
en la seva composició, en la mesura que sigui possible, i estarà formada per:
- Presidència: L’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.
- Vocals:
- El Secretari General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
- Els regidors/es que formin part de la Comissió Informativa de la Regidoria que sigui
competent en la matèria de Nomenclàtor, o regidors en qui deleguin.
- El cap de servei de la Regidoria competent en la matèria de Nomenclàtor.
- 4 tècnics/ques municipals, entre ells una persona tècnica del servei competent en
matèria d’equitat de gènere.
- Una representant del Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú.
- Un representant de l’Oficina de Català de Vilanova i la Geltrú.
- Un/a representant de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
- Un representant d’un dels Consells Municipals d’AA VV.
- Un màxim de tres persones alienes a l’organització municipal, a títol individual o
representants d’entitats, amb coneixement contrastat en el camp de la
toponomàstica o el patrimoni històric i cultural de Vilanova i la Geltrú, que designarà
la presidència amb el consens previ de la Junta de Portaveus municipal.
Secretaria: El Secretari General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Article 8.- Règim de sessions i presa de decisions
1. La Comissió es reunirà prèvia convocatòria de la Presidència.
2. La Comissió es constituirà vàlidament amb l’assistència, com a mínim, de la meitat
més un dels seus membres. Caldrà per a la vàlida realització de les reunions
l’assistència de les persones que realitzin les funcions de Presidència i Secretaria o
qui, en cada cas, les substitueixi. La Comissió també quedarà vàlidament constituïda
quan, malgrat no s’hagin acomplert els requisits de la convocatòria, estiguin reunits
tots els seus membres i així ho acordin per unanimitat.
3. Els membres de la Comissió prendran les decisions per consens. Quan no sigui
possible se sotmetran a votació. En cas de votació, les decisions es prendran per
majoria simple i, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de la Presidència.
4. Podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres persones membres
de l’Ajuntament o no, a petició de la Presidència i en atenció al seu interès o
coneixements específics sobre el tema puntual a tractar.
5. En el no previst en els apartats següents, el règim de sessions i presa de decisions
de la Comissió es regirà per l’establert als articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o altre legislació que
les substitueixi o complementi.
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CAPÍTOL III
PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS
Article 9.- Procediment de denominació
1. La Comissió del Nomenclàtor de Vilanova i la Geltrú proposarà al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació d’una llista i dels plànols de tots els noms de vies,
equipaments i espais públics. Aquesta relació tindrà la consideració de Nomenclàtor
oficial i recollirà les variacions i les noves denominacions que es puguin produir, un
cop s’hagin aprovat pel Ple de l’ajuntament.
2. L’expedient sobre assignació o canvis de denominacions s’iniciarà per resolució
d’alcaldia i convocarà la Comissió del Nomenclàtor de Vilanova i la Geltrú a efectes
d’informar sobre la denominació objecte de l’expedient iniciat.
3. El departament municipal que tingui coneixement de l’instrument de planejament
que comporti l’obertura de noves vies o espais d’ús públic ho comunicarà al servei
corresponent dins la Regidoria que sigui competent en la matèria de Nomenclàtor, per
tal que iniciï l’expedient. Igualment, qualsevol altre servei o unitat administrativa que
tingui coneixement de l’existència de vies, equipaments o altres espais d’ús públic
sense denominació ho comunicarà al servei corresponent per tal que s’estudiï l’inici
d’assignació de denominació.
4. Pel que fa als equipaments, durant el termini de construcció i abans de la posada en
funcionament, es notificarà al servei corresponent, tot especificant a quin àmbit pertany
i les seves característiques.
5. La tramitació de l’expedient administratiu sobre denominació serà responsabilitat del
servei corresponent dins la Regidoria que sigui competent en la matèria de
Nomenclàtor.
6. La Comissió, en atenció a l’objecte de l’expedient, determinarà els criteris per a
l’atribució dels noms i encarregarà a alguns dels membres de la Comissió la redacció
d’una proposta per ser examinada en una propera sessió de la Comissió.
7. La Comissió, a la vista de la proposta tècnica, elaborarà la proposta definitiva de
denominació.
8. Finalitzat el tràmit d’instrucció del procediment i a la vista dels informes anteriors,
l’alcalde/ssa elevarà proposta al Ple per tal que decideixi en definitiva.
Article 10.- Propostes de particulars
1. Les entitats públiques o privades, agrupacions de veïns o particulars podran
formular una petició de denominació que hauran de formalitzar en escrit raonat adreçat
a l’alcalde/ssa, o bé podran enviar les seves propostes a través del web
www.vilanova.cat.
2. La sol·licitud serà examinada en la primera reunió de la Comissió del Nomenclàtor
de Vilanova i la Geltrú posterior a la data de presentació de la petició. Si aquesta
considera justificada la denominació demanada, emetrà un informe favorable, que
donarà lloc a l’inici de l’expedient de denominació si la petició es concreta en una via,
espai o equipament. Cas que la petició no concretés el lloc objecte de la denominació,
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l’informe favorable suposarà la inclusió del nom proposat en el catàleg de futures
denominacions.
3. Quan la petició faci referència a una via, espai o equipament en concret i la
Comissió no estimi adient aquesta denominació concreta, se’n podrà informar
desfavorablement o determinar la inclusió de la proposta de denominació en el catàleg
per a altres futures denominacions.
4. Si l’informe sobre la denominació proposada fos desfavorable, la Comissió
n’elaborarà un informe raonat.
5. El resultat de l’informe de la Comissió serà notificat a l’interessat.
Article 11.- Altres supòsits
1. En els supòsit de vies o espais oberts a l’ús públic de titularitat privada, la Comissió
informarà sobre possibles denominacions. A la sessió on es tracti sobre aquesta
denominació hi podrà assistir el propietari o un representant.
2. En alguns supòsits de rellevància especial, es podrà obrir un procés participatiu amb
motiu de l’assignació d’un nom a una via, espai o equipament públic.
3. Pel que fa a les vies o altres zones públiques confrontants o compartides amb altres
municipis, la denominació que es proposi s’haurà de fer per consens amb el municipi
de que formen part.
Article 12.- Criteris genèrics de denominació
1. Amb caràcter general, prioritzar la incorporació de la toponímia local tradicional, dels
elements que formen part de la vida col·lectiva i de la memòria històrica, dels senyals
d’identitat de la ciutat, de les persones i/o entitats a les que s’hagi atorgat la medalla
de la ciutat, així com dels personatges locals més rellevants quant a la seva
contribució a la col·lectivitat o pel fet d’haver difós una bona imatge de la ciutat a través
de les seves activitats.
2. Visualitzar la contribució femenina en el Nomenclàtor de la ciutat amb l’objectiu de
compensar el dèficit històric de visibilitat de la contribució civil de les dones a la
societat, donant la rellevància que es mereix a aquelles personalitats femenines que
destaquin, ja sigui en l’àmbit acadèmic, polític, laboral, econòmic, científic, artístic,
social..., per tal de fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
3. Suport popular: Aquelles propostes que han estat aprovades pel ple municipal; les
que han estat proposades amb el suport de col·lectius o entitats; i les que la institució
municipal hagi rebut per mitjà de campanyes de recollida de signatures.
4. Relació amb la ciutat: En referència a tots aquells topònims, emplaçaments físics,
esdeveniments o denominacions populars que formin part de l’imaginari col·lectiu dels
vilanovins i les vilanovines, amb l’objectiu de preservar-ho.
5. Personatges rellevants de la ciutat: En referència a tots aquells personatges que
han nascut, viscut o treballat a la ciutat o aquells que sense haver-hi nascut, viscut o
treballat, guardin una relació molt estreta amb Vilanova i la Geltrú.
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6. Relació amb els països catalans: En referència a tots aquells personatges històrics,
esdeveniments històrics, topònims o simbologia que tingui una relació directa amb els
territoris de parla catalana.
7. Rellevància científica, social o històrica: En referència a tots aquells personatges i
esdeveniments que, des d’una vessant històrica tinguin una dimensió universal. En aquest
cas, però, fora bo que aquests tipus de nomenclatures fos consensuada i no atemptés
contra els valor democràtics de la ciutat.
8. Incorporar personatges, elements, drets o valors humans rellevants d’àmbit nacional o
universal.
9. Defugir les duplicitats o noms similars que puguin portar a confusió. Cas que la
Comissió consideri d’interès utilitzar un nom semblant a un altre existent, s’aplicarà a una
tipologia d’espai diferent.
10. En el cas que s’hagi donat de baixa el nom d’un espai o hagi desaparegut físicament
per remodelacions del sector, no donar el seu nom a una altra via per evitar els
inconvenients que pot representar per als registres notarials i cadastrals. Així mateix
tampoc reutilitzar per altres vies les denominacions antigues de vies en les quals hagin
figurat persones empadronades.
11. Normalitzar els noms des del punt de vista lingüístic, si bé es respectaran els cognoms
i noms de llocs en la seva grafia tradicional.
12. Conservar les denominacions temàtiques existents referides als noms de comarques,
municipis, accidents geogràfics o de qualsevol altra agrupació temàtica, les quals es
determinaran, sempre que sigui possible, en llengua catalana.
13. Tendir en la mesura del possible a la homogeneïtat temàtica dels noms dels vials per
sectors.
14. En el supòsit de canvis de denominació, es prioritzarà aquell que provoqui la menor
incidència o repercussió als ciutadans.
15. Que no sigui possible cap confusió fonètica.
16. Que els vials d’una sola direcció ininterrompuda tinguin una única denominació.
17. Amb caràcter general, i per tal de dotar la decisió d’una major perspectiva històrica, la
incorporació al Nomenclàtor de noms de personatges no es farà abans de cinc anys
després de la seva mort, llevat de casos especials, com per exemple les persones que han
rebut la distinció de fills predilectes o adoptius de la ciutat.
La Comissió determinarà, en les seves reunions, les ponderacions que es tindran en
compte als efectes d’aplicar els criteris genèrics de denominació previstos en aquest
article.

Article 13.- Comunicacions
El servei corresponent dins la Regidoria que sigui competent en la matèria de
Nomenclàtor, com a responsable de la tramitació de l’expedient administratiu, farà públics
els nous noms i les modificacions en la nomenclatura dels carrers i altres vies i ho
notificarà a les entitats veïnals i a les persones interessades que hagin comparegut a
l’expedient. També ho notificarà a entitats, empreses i organismes que prestin serveis
públics destinats a la col·lectivitat als quals pugui afectar.

8

CAPITOL V
PROCEDIMENTS I REQUISITS
Article 14.- Procediment
1. El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació de vies,
equipaments i d’espais públics el pot iniciar d’ofici el mateix Ajuntament, amb la
redacció prèvia d’una memòria que justifiqui la proposta.
2. El procediment per a la determinació i per al canvi de denominació de noms de vies,
equipaments i d’espais públics es podrà iniciar a petició d’un particular o entitat. En
aquests casos el particular o entitat haurà de presentar una instància en què justifiqui
els motius de la seva petició i la proposta de nova denominació, que haurà d’ajustar-se
als criteris establerts en aquest reglament.
Article 15.- Aprovació
L’aprovació de noves denominacions o el canvi de denominacions correspondrà al Ple
de l’Ajuntament i requerirà, en tots els casos, l’informe de la Comissió del Nomenclàtor
de Vilanova i la Geltrú.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroga expressament el Reglament de funcionament de la Comissió Municipal de
Treball per a la Nomenclatura dels Vials Públics de la ciutat, aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de data 6 de juliol de 1992, i qualsevol altra normativa o disposició
municipal que puguin contravenir les normes aquí contingudes.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a comptar del dia
següent al de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.

Vilanova i la Geltrú, Abril de 2015.
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