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Núm. 8943
AJUNTAMENT DE GIRONA
Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament
Àrea d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat
Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)
El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 10 d’octubre de 2016, va aprovar definitivament el “Reglament de creació i
funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment
per a l’assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics
del municipi de Girona” i publicar el present acord i el text íntegre
del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província, en aplicació de
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, d’acord amb la modificació introduïda per la Llei
11/1991 de 21 d’abril, i 66 del ROAS, i inserir-los en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, així com anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en
què s’hagi publicat íntegrament el text.
Girona, 17 d’octubre de 2016
Marta Madrenas Mir
Alcaldessa
PREÀMBUL
El nomenclàtor de vies urbanes i espais públics 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. Aquestes denominacions 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’una personalitat, a un
esdeveniment, etc. i incorporen 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.
El nomenclàtor de vies urbanes i espais públics 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 sot-
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metre l’assignació de noms a unes regles sistemàtiques, ordenades i
clarament establertes.
Amb aquesta voluntat 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, es crea la
Comissió del Nomenclàtor i el seu reglament de funcionament.
Com a criteri general, caldrà procurar que la nova denominació de
vials vagi directament lligada amb el costum, la tradició i/o la història de la zona que es pretén nomenar, vetllant per la conservació
de topònims existents a la ciutat.
Així mateix, la Comissió de Nomenclàtor cercarà l’equilibri en la
composició actual del nomenclàtor entre personalitats femenines i
masculines en la denominació de vials i espais de la ciutat, adoptant
criteris de discriminació positiva envers els noms femenins, com a
mesura correctora de la discriminació històrica que han patit les dones, no reconeguda fins avui.
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 de
gener de 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) i l’article 111 de l’Ordenança de convivència
ciutadana i via pública, de denominació de les vies i espais públics.
S’ha pres en consideració les indicacions derivades de la Comissió
de Toponímia de Catalunya, creada l’any 2001 i regulada pel Decret
59/2001,de 23 de gener, especialment pel que fa a les indicacions
sobre els criteris per a la toponímia en l’àmbit municipal.
Finalment, pel que fa a criteris de denominació, es pren també en
consideració les indicacions derivades de la Llei 52/2007 de 26 de
desembre, de la memòria històrica.
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
L’objecte d’aquest reglament és la creació i l’assignació de competències municipals a la Comissió del Nomenclàtor de Girona pel fa
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al procediment i sistematització en la denominació de vies urbanes
i espais públics del municipi de Girona.
Article 2.- Àmbit d’aplicació
Aquest reglament serà d’aplicació en tot el terme municipal de Girona.
Article 3.- Definicions i conceptes
Als efectes d’aquest reglament s’entén per:
Via urbana: espai d’ús públic no edificat destinat a la mobilitat de
persones i/o vehicles
Espai públic: 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, rotonda, etc.
La tipologies de vies urbanes o espais públics i la seva forma de
denominació (composició) es determinen a les Especificacions
Tècniques de la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya,
aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
CAPÍTOL II
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE GIRONA.
Article 4.- Creació i Objectiu
Es crea la Comissió del Nomenclàtor de Girona 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 Girona 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 del municipi, de conformitat amb els articles 5 i
15 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
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Article 6.- Funcions
Són funcions de la Comissió:
• Recollir informació referent a vies urbanes i espais públics sense
denominació
• Recollir les propostes de noms per a vies urbanes i espais públics
del municipi
• Assessorar en relació a les propostes de denominacions de
vies urbanes i espais públics
• Informar de les propostes de denominació de vies urbanes i espais públics que es presentin per iniciativa municipal, entitats o
persones interessades
• Proposar, de manera motivada per la seva aprovació, la denominació de vies urbanes i espais públics
• Actualitzar la relació de vies urbanes i espais públics en el nomenclàtor municipal
• Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions
• Elaborar altres estudis i informes relacionats amb l’objecte
d’aquest reglament
• Estudiar i proposar millores relatives a la tasca de la Comissió
Article 7.- Composició
La Comissió del Nomenclàtor de Girona incorporarà, en la mesura que sigui possible, la paritat de gènere en la seva composició,
d’acord amb el Reglament de polítiques municipals d’igualtat de
gènere, i estarà formada per:
- Presidència: L’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.
- Secretaria: El/la Secretari/a General de l’Ajuntament o funcionari
en qui delegui.
Vocals:
- Regidor/a on recaiguin les competències de la Unitat Municipal
d’Anàlisi del Territori (UMAT)
- Regidor/a electe en representació dels grups municipals
- Un/a representant de cada partit polític que hagi concorregut a
les darreres eleccions municipals, que no formin part dels grups
municipals.
- Un/a representant de la Federació d ’ associacions de veïns de
Girona.
- Un/a representant de l’Institut d’Estudis Gironins.
- Una representant de la Xarxa de Dones de Girona.
- Un/a representant de cada associació de veïns dels àmbits on hi
hagi una proposta de denominació inclosa en l’ordre del dia de la
comissió, o, en la seva absència, un representant veïnal de l’àmbit
territorial afectat.
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- Un/a representant del Consell Municipal d’Igualtat de Gènere
- El director/a del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona.
- Un tècnic/a del Servei d’Estadística de l’Ajuntament de Girona.
- 
El/la cap d’àrea de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial
(UMAT) de l’Ajuntament de Girona
Article 8.- Règim de sessions i presa de decisions
La Comissió del Nomenclàtor es reunirà com a mínim un cop l’any,
prèvia convocatòria de la Presidència.
La Comissió es constituirà amb l’assistència, com a mínim, de la
meitat més un dels seus membres, i amb la obligada presència de
la Presidència i Secretaria, o qui en cada cas les substitueixi, per a
que sigui considerada vàlida. 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.
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.
Podran assistir a les reunions altres persones, amb veu però sense
vot, en atenció al seu interès o coneixements específics sobre el
tema puntual a tractar, a petició de qualsevol membre de la Comissió, i d’acord amb el procediment de presa de decisions regulat en
el punt anterior.
En allò no previst en els apartats següents, el règim de sessions i
presa de decisions de la Comissió es regirà per allò establert als articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, 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.
Article 9. – Comissió Tècnica del Nomenclàtor
Es crea la Comissió Tècnica del Nomenclàtor de Girona integrada
per tècnics municipals del Servei de Gestió Documental, Arxius i
Publicacions, la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial, el servei
d’Estadística i la persona responsable de gènere de l’Ajuntament,
com a instrument de suport per la presa de decisions de la Comissió
del Nomenclàtor de Girona.
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Aquesta comissió tractarà de manera periòdica els temes més quotidians de la gestió del nomenclàtor municipal i serà la responsable de
l’elaboració d’un informe previ de valoració que haurà de contenir,
si escau, els antecedents de la proposta, la proposta de denominació
fonamentada i documentada amb les possibles indicacions derivades de la Llei de memòria històrica, un plànol de situació del vial o
espai proposat, la proposta de numeració de les finques afectades, la
previsió d’ubicació de la retolació viària, i qualsevol altra documentació que s’hagi de remetre a la Comissió per a la seva aprovació.
Periòdicament s’informarà a la Comissió de Nomenclàtor dels treballs d’aquesta comissió tècnica.
CAPÍTOL III
PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS
Article 10.- Procediment de denominació
Inici de l’expedient: L’expedient s’iniciarà per part del servei corresponent dins la Regidoria que sigui competent en la matèria
de Nomenclàtor, a partir d’una proposta de denominació de via pública, que podrà ser:
• D
 ’ofici: Comissió del Nomenclàtor, grups municipals, tècnics municipals, etc.
• A instància de part: Associacions o entitats cíviques inscrites en el
registre municipal d’entitats, col·lectius de ciutadans i, en general,
qualsevol persona amb relació de veïnatge al municipi de Girona.
Només seran preses en consideració les propostes formalitzades
d’acord amb el reglament regulador de les institucions de participança i de la gestió de conflictes de l’Ajuntament de Girona.
Informe de la Comissió: d’acord amb els criteris establerts en aquest
reglament, la Comissió Tècnica del Nomenclàtor valorarà inicialment les propostes que presentarà a la Comissió del Nomenclàtor
com a part integrant de l’expedient.
La Comissió del Nomenclàtor, un cop estudiat l’expedient, emetrà
el seu informe, que pot ser favorable o desfavorable, justificant-ne
els motius i que presentarà a la Junta de Govern Local per a la seva
resolució i, si escau, la posterior elevació al Ple municipal. Aquest
informe contindrà necessàriament la denominació del carrer/espai
i el text informatiu que ha d’acompanyar el topònim a la retolació
viària, si és el cas.
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Resolució de l’expedient:
El servei responsable de la tramitació de l’expedient administratiu
notificarà la resolució de la Junta de Govern Local a les àrees i serveis tècnics municipals per a la correcta identificació dels espais,
així com a les institucions que es consideri oportunes.
En cas d’una resolució desfavorable, l’expedient s’arxivarà, un cop
notificada a les parts interessades que hagin comparegut a l’expedient.
Article 11.-Altres supòsits
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 del qual formen part.
Article 12.- Criteris genèrics de denominació
Vincle amb la ciutat:
Alhora de proposar denominacions referents a personalitats es donarà prioritat a aquelles propostes de persones amb una clara vinculació al municipi de Girona. Aquest vincle ha de quedar sobradament justificat en l’informe de la Comissió Tècnica del Nomenclàtor
i, en cas de propostes d’instància de part, en la formalització de la
presentació de la proposta.
Noms de personalitats:
1) Quan la proposta faci referència a personalitats, serà preceptiu
que en l’informe emès per la Comissió Tècnica del Nomenclàtor
hi constin els antecedents i les dades biogràfiques i la informació facilitada pels familiars o les institucions relacionades amb
aquesta persona.
2) Com a norma general, no es donarà el nom d’una via pública
a una persona en vida, sinó que ha d’existir un període de cinc
anys, des de la data de defunció.
Igualtat de gènere:
La Comissió del Nomenclàtor cercarà l’equilibri en la composició
del nomenclàtor vigent, entre les representacions masculines i les femenines en la denominació de vials i espais públics de la ciutat. Per
això, s’aplicaran criteris de discriminació positiva envers els noms
femenins. En qualsevol cas, les propostes que s’elevin al Ple hauran de contenir almenys tantes denominacions de representacions
femenines com de masculines, llevat de les denominacions neutres.
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Article 13.- Comunicacions
El servei responsable de la tramitació de l’expedient administratiu
farà públic els nous noms i les modificacions en la nomenclatura de
les vies urbanes i espais públics i ho notificarà a les parts interessades que hagin comparegut a l’expedient.
DISPOSICIÓ FINAL
Modificar el Reglament de les polítiques municipals d’igualtat de
gènere de l’Ajuntament de Girona, eliminant-hi els articles 25, punts
2 i 3, i el 27, l
Girona, 17 d’octubre de 2016
Marta Madrenas Mir
Alcaldessa
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