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 DE SANT
CLIMENT DE LLOBREGAT
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 climentona és, doncs, un patrimoni col·lectiu de tots els
climentons i climentones 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.
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, 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.
Les directrius bàsiques que recull aquest reglament s’emparen en el Reglament
Orgànic Municipal, i en el Decret 2568/1986, pel que s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals, 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).
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.
DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I – NORMES GENERALS
Article 1 – Objecte del Reglament
Aquest Reglament té per objecte regular el procediment per a la denominació
de les vies urbanes i espais públics, l'establiment d'uns criteris generals per
tal de garantir criteris unitaris a l'hora d’establir denominacions dins d'un
mateix sector i, alhora, regular la composició i el funcionament de la Comissió
de Nomenclàtor.
Article 2 – Àmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament és el comprès pels límits del terme
municipal, i inclou els vials, les avingudes, les rambles, les travesseres, els
passeigs, les rondes, les places, les placetes, els jardins, els passatges, els
carrerons, els parcs, els espais periurbans i qualsevol altra modalitat d'espai
d'us públic, així com els trams de les diferents carreteres ja siguin comarcals,
provincials o estatals, que travessin el terme municipal de Sant Climent de
Llobregat.
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, baixada, carrer, carreró, passatge, passeig, rambla, ronda i
travessia.
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 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’estança, d’esbarjo, educatives o culturals. En funció de la seva
definició lingüística poden anomenar-se jardí, mirador, parc, plaça,
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 carrers i espais públics de Sant Climent de
Llobregat podrà proposar-ne d’altres.
3. La denominació es compondrà del tipus de via 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.
CAPÍTOL II - CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DEL
NOMENCLÀTOR DE CARRERS I ESPAIS PÚBLICS
Article 4.- Creació i Objectiu
Es crea la Comissió del Nomenclàtor de vies urbanes i espais públics de Sant
Climent de Llobregat 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 vies urbanes i espais públics de Sant Climent
de Llobregat és un òrgan d’assessorament de l’administració municipal 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 5 i 15 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Article 6 – Composició de la Comissió
President: L'Alcalde/essa o persona en qui delegui
Secretari: El/la Secretari/a General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Vocals:
- Un/a tècnic/a municipal
- Regidor/a de participació ciutadana
- El/la jutge/essa de pau
- Un/a representant de la pagesia o representat de la cooperativa de pagesos o
representant de la comissió del museu d’eines del pagès.
- Un/a representant de mobilitat/seguretat ciutadana (policia local, bombers
voluntaris ó ADF)
- Dues persones d’entitats (presentació de candidatures i, sorteig, si cal)
- Dues persones de renom del poble (Es podran presentar totes aquelles
persones que portin més de 15 anys empadronats al poble, se’ls hi valorarà els
coneixements en història del municipi – 5 punts -, haver participat en altres
estudis de noms o indrets del municipi – 5 punts - , haver format part d’entitats o
comissions del poble – 5 punts -. Tots aquests punts seran valorats i, en cas
d’empat, es realitzarà un sorteig entre les persones els mateixos)
- Responsable de l’Arxiu Històric de Sant Climent de Llobregat.
Article 7 – Funcions de la Comissió

•
•
•
•
•
•

Elaborar, d'ofici o a proposta de la ciutadania, les propostes de
denominació de vies i qualsevol altre espai d'us públic de la ciutat, ja sigui
per la creació d'un nou vial, o per canviar el nom d'un vial existent.
Elaborar un expedient per a cada proposta, ja sigui d'ofici o a iniciativa
privada.
Emetre un informe favorable o desfavorable de la proposta de
denominació presentada per qualsevol col·lectiu
Presentar les propostes de resolució al ple municipal, per a l'aprovació.
Revisar periòdicament el nomenclàtor de vies i espais públics.
Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures
denominacions.

La Comissió de Nomenclàtor tindrà en compte, tant a l'hora d'elaborar l'informe,
com a l'hora de presentar propostes d'ofici, els criteris que marca aquest
Reglament.
Article 8 – Sessions de la Comissió
Les sessions de la Comissió de Nomenclàtor seran de dos tipus:
a) Sessió ordinària. Se celebraran un cop l'any, prèvia convocatòria de la
Presidència.
b) Sessió extraordinària. El president podrà convocar una sessió de la Comissió
de Nomenclàtor quan ho cregui convenient o quan ho sol·liciti un terç dels
membres de la Comissió.
Article 9 – Pressa de decisions
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.
Podrà 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, 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.

CAPÍTOL III – TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT

Article 10 – Inici de l'expedient
L'expedient s'iniciarà a partir d'una proposta de denominació de la via pública,
que podrà ser:
- D'ofici: Comissió de Nomenclàtor
- A iniciativa privada: Les entitats amb representació o activitat al municipi i els
col·lectius de ciutadans. En tots els casos, es requerirà el suport mínim del
10% dels habitants de la població majors de 16 anys.
Article 11 – Informe de la Comissió
1) La Comissió de Nomenclàtor emetrà, un cop estudiat l'expedient i basant-se
en els criteris que marca aquest Reglament, el seu informe que pot ser favorable
o desfavorable, justificant-ne els motius.
2) Si l'informe és desfavorable, es resoldrà l'expedient seguint allò que disposa
l'article 14.
3) En cas que l'informe sigui favorable, la mateixa Comissió prepararà la
proposta de resolució per a la seva aprovació definitiva i, posterior elevació al
Ple Municipal. Els expedients que comportin modificacions o incorporacions
d'adreces postals d'edificis públics o privats, estaran sotmesos al tràmit
d'informació pública previst a l'article 11 d'aquest reglament.
4) La Comissió de Nomenclàtor, en el cas que es tracti d'un vial de nova creació,
haurà d'incloure a l'expedient, juntament amb l'informe favorable i la proposta de
resolució, la proposta de numeració dels solars que prèviament haurà elaborat
el Servei de Gestió Tributaria d'aquest Ajuntament.
Article 12 – Resolució de l'expedient
El servei responsable de la tramitació de l’expedient administratiu notificarà la
resolució al Ple de la Corporació, 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 13 - 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.
CAPÍTOL IV – CRITERIS GENERALS DE DENOMINACIÓ
Article 14 – Homogeneïtat
1- Per tal de garantir criteris d'unitat en la denominació de vials, s'haurà de tenir
en compte el criteri d'homogeneïtat sectorial.

2- Per aquest motiu, la Comissió de Nomenclàtor vetllarà que la denominació de
vials dins el mateix sector segueixi una relació, estigui vinculada a una mateixa
idea o s'englobi dins un mateix grup temàtic.
La Comissió de Nomenclàtor cercarà l'equilibri entre personatges masculins i
femenins en la denominació de vies urbanes i espais públics.
Article 15 – Conservació de topònims
Sempre que sigui possible la nova denominació de vies urbanes i espais públics
anirà directament lligada amb el costum, la tradició i/o la historia de la zona que
es pretén nomenar i, sobretot, la Comissió vetllarà per la conservació de
topònims existents.
Article 16 - Noms de personatges
1- Quan la proposta faci referència a personatges, serà preceptiu obrir
expedient amb els antecedents i les dades biogràfiques, i la informació
facilitada pels familiars o les institucions relacionades amb aquesta persona.
Un cop aprovades les propostes, caldrà notificar l'aprovació als familiars i a les
institucions vinculades alhora que demanar-los l'opinió sobre la conveniència
de la denominació.
2- Com a norma general, no es donarà el nom d'una via pública a un personatge
en vida, sinó que ha d'existir un període de cinc anys, des de la data de defunció,
per tal que es pugui donar una perspectiva històrica per poder estudiar l'expedient
sobre la conveniència o no d'aquella denominació.
Article 17 – Altres criteris
Sempre que s'estudiï una proposta s'ha de valorar:
- Si existeix possibilitat de duplicitat de nom.
- La incidència en el veïnat a l'efecte de problemàtica per l'alteració d'adreces
postals.
- Normalitzar els noms des del punt de vista lingüístic.

