
 

 

REGLAMENT DE NOMENCLÀTOR  
 
CAPÍTOL I – NORMES GENERALS 
 
Article 1 – Objecte del Reglament 
Aquest Reglament té per objecte regular el procediment per a la denominació de les vies  públiques,  
l'establiment  d'uns  criteris  generals  per  tal  de  garantir  criteris unitaris a l'hora  de  denominar  vies  
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 corredossos,  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  la ciutat 
de Granollers. 
 
Article 3 – Normativa d'aplicació 
La normativa de referència és el Reglament Orgànic Municipal, el RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
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. 
 
CAPÍTOL II – COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR 
 
Article 4 – Composició de la Comissió 
Aquesta Comissió de Nomenclàtor estarà formada pels membres següents: 
President: L'Alcalde o persona en qui delegui 
Vocals: 
- Un regidor  de cada grup municipal 
- Un tècnic designat per l'Alcaldia 
- El cap del Servei de Via Pública 
- El cap del Servei de Medi Ambient 
Secretari: El secretari general de l'Ajuntament o persona en qui delegui. 
Els membres designats per formar part de la Comissió de Nomenclàtor actuaran amb veu i vot 
nominal. En cas d'empat el president tindrà vot de qualitat. 
Els representants dels diferents grups municipals designats, en cas que no puguin assistir a la reunió 
de la Comissió per alguna causa degudament justificada, podran ser substituïts per un altre membre 
del grup municipal al que pertanyen. 
 
Article 5 – Funcions de la Comissió 
1) 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. 
2) Elaborar un expedient per a cada proposta, ja sigui d'ofici o a iniciativa privada. 
3) Emetre  un  informe  favorable  o  desfavorable  de  la  proposta  de  denominació presentada per 
qualsevol col·lectiu. 
4) Presentar les propostes de resolució a la Junta de Govern, per a l'aprovació. 
5) Efectuar els tràmits i redactar els informes necessaris per portar a terme l'expedient de 
denominació. 



 

 

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 6 – Sessions de la Comissió 
Les sessions de la Comissió de Nomenclàtor seran de dos tipus: 
a) Sessió ordinària. Se celebraran un cop l'any. 
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 7 – Comissió tècnica 
La comissió tècnica, formada pel president de la Comissió de Nomenclàtor i els tres tècnics 
municipals designats com a vocals d'aquesta, tractarà de manera periòdica els temes més quotidians 
de la gestió del nomenclàtor municipal i serà la responsable de l'elaboració dels informes, plànols 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 – TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT 
 
Article 8 – 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, grups municipals, tècnics municipals, etc. 
- A iniciativa privada: Associacions o entitats cíviques inscrites en el registre municipal d'entitats, 
col·lectius de ciutadans, i qualsevol membre de la ciutadania en general. 
 
Article 9 – 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. 
2) Si l'informe és  desfavorable,  es resoldrà  l'expedient seguint  allò que disposa l'article 13.2. 
3) En cas que l'informe sigui favorable, la mateixa Comissió preparà la proposta de resolució per a la 
seva aprovació definitiva per part de la Junta de Govern Local. 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 10 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 10 - Període d'informació pública 
La proposta  de resolució emesa  per la Comissió  s'haurà de sotmetre a informació pública durant un 
termini de 15 dies seguint els passos següents: 
- Notificació als interessats 
- Exposició en el tauler d'anuncis 
- Publicació en la premsa local 
 
Article 11 – Resolució d'al·legacions 
Transcorregut el termini d'exposició pública, i quan s'han presentat al·legacions a la proposta de  
resolució elaborada per la Comissió de Nomenclàtor, es resoldran les al·legacions s'estudiarà  
cadascuna i es notificarà als interessats el resultat d'aquest estudi. 
 
Article 12 – Aprovació definitiva 
1. Un cop resoltes les al·legacions formulades, es trametrà la proposta de resolució a la Junta de  
Govern, la qual, un cop debatuda i aprovada, dictarà la resolució definitiva corresponent. 



 

 

2. Quan el nom de la via pública aprovat per la Junta de Govern Local faci referència a un personatge 
il·lustre de la ciutat, es donarà compte d'aquesta aprovació a l'Ajuntament en Ple. 
 
Article 13 – Resolució de l'expedient 
1- La Unitat de Nomenclàtor notificara la resolució de la Junta de Govern als serveis tècnics per a  
l'encàrrec de la placa i també a tots els departaments municipals, als veïns i  propietaris  afectats, a 
Correus, Telèfons, a les companyies d'aigua, gas i electricitat,  al servei de  recollida de deixalles, a 
l'Institut Nacional d'Estadística, al Registre  de  la  Propietat,  a  l'Administració  d'Hisenda,  a  tots  els  
integrants  de  la Comissió de Nomenclàtor, a la  premsa i a tots aquells que es consideri necessari i 
oportú. 
2- En cas que l'informe emès per la Comissió fos desfavorable, l'expedient s'arxivara un cop notificat 
aquest extrem a aquells que van presentar la proposta, i també a d'altres persones interessades. 
 
Article 14 - Recursos 
Contra la resolució definitiva que adoptara la Junta de Govern, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu de conformitat amb allò que preveu la Llei 30/92 de 26 de novembre  de  regim  jurídic  
de  les  administracions  públiques  i  del  procediment administratiu comú. El contingut d'aquest article 
ha de figurar en la notificació d'acord que es trametrà als interessats. 
 
CAPÍTOL IV – CRITERIS GENERALS 
 
 Article 15 – 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 vetllara 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 cercara l'equilibri entre personatges masculins i femenins en la 
denominació de vials de la ciutat. 
 
Article 16 – Conservació de topònims 
Sempre que sigui possible la nova denominació de vials 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 a la ciutat. 
 
Article 17 - 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 18 – Altres criteris 
Sempre que s'estudiï una proposta s'ha de valorar: 
- Si existeix possibilitat de duplicitat de nom. 
- Si  és  necessari modificar o  rectificar els  noms  que  puguin  suposar  conflictes o equívocs per 
motiu de similitud, proximitat o altres degudament justificats, amb altres carrers d'aquest municipi o de 
les zones urbanes més properes de municipis veïns. 



 

 

- La incidència en el veïnat a l'efecte de problemàtica per l'alteració d'adreces postals, Registre de la 
Propietat i memòria històrica. 
- Normalitzar els noms des del punt de vista lingüístic. 
- Determinar la situació en el plànol de la ciutat d'una proposta de denominació. 
- Les possibles incidències històriques. 
 
Disposició derogatòria 
Amb l'aprovació d'aquest Reglament queda modificat el reglament anterior, aprovat per l'Ajuntament 
Ple del dia 7 de març de 1985, i qualsevol altra normativa o disposició municipal que puguin 
contravenir les normes aquí contingudes. 

 


