
E D I C T E

Es fa públic que en Ple de l’Ajuntament de Ripollet, en sessió ordinària de data 24 de setembre 
de 2020 s’ha aprovat el Reglament Municipal de Nomenclàtor, en la forma següent:

“Assumpte: Aprovació Reglament Municipal de Nomenclàtor 

Antecedents de fets

1. Vist l’informe emès per part de la cap d’unitat de Patrimoni i Memòria històrica i 
el cap de Serveis Jurídics,  amb la conformitat del Regidor de Patrimoni d’aquest 
Ajuntament, del qual es desprèn la necessitat de creació d’una comissió d’estudi 
encarregada de la redacció del Reglament Municipal de Nomenclàtor.

2. Vist  que aquesta necessitat va quedar recollida i aprovada mitjançant Resolució 
de l’Alcaldia núm. 2020/746, de 18 de juny, de la que va quedar assabentat el Ple 
de l’Ajuntament, en sessió del dia 25 de juny de 2020 i  per la qual es crea la 
Comissió d’estudi encarregada de la redacció del Reglament Municipal de 
Nomenclàtor.

3. Vist que els integrants de la Comissió d’estudi es van reunir el passat 21 de juliol i 
3 de setembre resultat d’aquestes reunions, es va redactar el Reglament Municipal 
de Nomenclàtor,  objecte d’aquesta proposta. 

4. Vist el contingut de l’informe emès pel Cap dels Serveis Jurídics

L’article 75.1 del Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de Població i Demarcació de les Entitats Locals, disposa que els Ajuntaments 
mantindran actualitzada la nomenclatura i retolació de les vies públiques i la 
numeració dels edificis, informant a totes les administracions públiques interessades.  

Les corporacions locals són competents en l’establiment de denominació de carrers de 
nova creació o en el canvi de nom dels existents, competència que té el seu fonament 
en l’autonomia municipal emparada a l’article 140 de la CE i a l’article 4 de la LRBRL. 

Vist l’informe-proposta formulat per la Regidoria de Patrimoni, prèviament informat 
per la interventora accidental, i, de conformitat amb el Dictamen de la Comissió 
Informativa de Serveis Centrals, s’acorda:

Primer.- Aprovar amb caràcter provisional el Reglament Municipal de Nomenclàtor 
el text literal de la qual es transcriu tot seguit:

 
“REGLAMENT MUNICIPAL DE NOMENCLÀTOR DE RIPOLLET

 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 Ripollet pel que fa el procediment i sistematització en la 
denominació de vies urbanes, espais públics d’interès,  equipaments municipals del 
municipi de Ripollet i edificis amb valor històric i/o patrimonial del municipi de Ripollet.

Article 2.- Àmbit d'aplicació.

Aquest reglament serà d'aplicació en tot el terme municipal de Ripollet. 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.

Equipament municipal: edifici de titularitat municipal destinat a activitats d'esbarjo, 
lúdiques, educatives, culturals, docents, esportives, etc.

Edificis amb valor històric i/o patrimonial: edificis d’interès o amb trets singulars, 
especialment els inclosos al catàleg municipal de patrimoni.

Les tipologies de vies urbanes o espais públics (nou carrer, canvi de denominació d'un carrer 
existent i nous àmbits polígons -) 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 RIPOLLET.

Article 4.- Creació i Objectiu.

Es  crea  la  Comissió  del  Nomenclàtor  de  Ripollet  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 Patrimoni és un òrgan d'assessorament de l'administració 
municipal adscrit a la Regidoria de Patrimoni i a la d'Urbanisme, 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.

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 Patrimoni incorporarà, en la mesura que sigui possible, la 
paritat de gènere en la seva composició i estarà formada per:

- Presidència: L'alcalde/ssa o el regidor/a en qui delegui.

- Secretaria: El Secretari/a General de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

- Vocals:

• Un representant de cada grup polític amb presència al Consistori, sense necessitat d'ostentar 
el càrrec de regidor.

• Una persona representant d'entitats culturals del municipi

• Una persona representant d'entitats esportives del municipi

• Una persona representant d'associacions de veïns del municipi

• Una persona representant de la Taula Feminista 

• Una representació de la Comissió Tècnica del Nomenclàtor, amb veu però sense vot

Article 8.- Règim de sessions i presa de decisions.

La Comissió establirà el règim de reunions, que en principi seran trimestrals, podent la 
presidència decidir no realitzar-les  en cas que no hi hagi temes a tractar. De la mateixa 
manera que també podrà convocar reunions extraordinàries.

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, perquè 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. No obstant, en cas de manca 
de consens la presidència podrà promoure la votació que s'ha d'aprovar amb majoria simple. 
El president disposarà de vot de qualitat en cas d’empat.

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.(Si es tracta d'un canvi de nom, pot assistir, amb veu però sense vot, algun 
representant dels veïns del carrer afectat i si es tracta d'un polígon algun representant del/s 
promotor/s).

La comissió podrà promoure la celebració d’accions participatives, com ara assemblees o 
consultes ciutadanes.

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 – Elecció representants comissió (Veure Annex 1.)

Article 10. - Comissió Tècnica del Nomenclàtor.

Es crea la Comissió Tècnica del Nomenclàtor de Ripollet, integrada per la cap d’unitat de 
Patrimoni i Memòria històrica, el Director dels Serveis Tècnics, el responsable municipal 
d'Arxiu i gestió documental de Ripollet, o aquelles persones en qui deleguin, més un membre 
del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Occidental.

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 11.- Procediment de denominació.

Inici de l'expedient:  L'expedient s'iniciarà per part del servei corresponent dins la Regidoria 
de Patrimoni, 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 Ripollet.

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. 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.

L'aprovació de noves denominacions  o el canvi de denominacions correspondrà al Ple de 
l'Ajuntament (si es tracta d'una petició popular, poden ser presents, amb veu però sense vot, 
algun representant dels peticionaris).

Resolució de l'expedient:

El servei responsable de la tramitació de l'expedient administratiu notificarà la resolució 
favorable del Ple de l'Ajuntament 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 12.-Altres supòsits.

Pel que fa 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 13.- Criteris genèrics de denominació.

Vincle amb el poble:

Alhora de proposar denominacions referents a personalitats es donarà prioritat a aquelles 
propostes de persones amb una clara vinculació al municipi de Ripollet. 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 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.

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  vila.  Per  això,  s'aplicaran  criteris  de discriminació positiva envers els noms 
femenins. 

Article 14.- 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 TRANSITÒRIA

Qualsevol excepció a allò que disposa aquest Reglament serà resolta mitjançant la majoria 
absoluta dels membres que integren la corporació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Deixar sense efecte els apartats f) i g) de l’article 2 del Títol Segons dels Honors i Distincions 
del Reglament d’Honors i Distincions aprovat de manera definitiva per resolució d’alcaldia el 
dia 25 de maig de 2008 i que diuen literalment:

f) Retolació excepcional de vies o places públiques

g) Nom a algun edifici públic, o sala d’aquests, o a instal·lacions públiques municipals.

Deixar sense efecte els apartats 1 i 2 de l’article 16 del Capítol Cinquè del Reglament d’Honors 
i Distincions aprovat de manera definitiva per resolució d’alcaldia el dia 25 de maig de 2008 i 
que diuen literalment:

Article 16. Assignació de denominacions, monuments i plaques commemoratives

1. A l’objecte de premiar i enaltir els mèrits assenyalats a l’art. 1, l’Ajuntament podrà 
acordar la retolació d’una via urbana o plaça pública amb el nom de la persona 
mereixedora d’aquest honor, o efemèride o esdeveniment digne d’ésser rememorat, 
materialitzant-se mitjançant la col·locació d’un rètol especial per les seves condicions 
artístiques o de qualitat a les normals col·locades a les vies públiques municipals.

2. Tanmateix per premiar mèrits especials, beneficis assenyalats o serveis 
extraordinaris podrà l’Ajuntament concedir el nom de la persona o entitat en que 
aquells concorrin a un edifici públic, o sales o dependències dels mateixos o a 
instal·lacions públiques municipals.

ANNEX 1   SISTEMA ELECCIONS REPRESENTANTS COMISSIÓ NOMENCLÀTOR

Les normes previstes en el present Annex, regularan el procés per a l’elecció de tots els vocals 
i del personal tècnic i/o expert, que han de formar part de la Comissió de Nomenclàtor de 
Ripollet (endavant CNR).

Primer.- Candidatures i candidats:



- Per als Vocals representants de les entitats:

a). Qualsevol entitat i/o associació cultural o esportiva, que estigui inscrita en el registre

municipal d’entitats ciutadanes podrà presentar mitjançant instància a l’oficina de registre 
municipal  la seva candidatura per a l’elecció del representant corresponent d’acord amb els 
seus objectius estatutaris (culturals  o esportius).

b). Només es podrà presentar un/a candidat/ta per entitat/associació.

c). El/La candidat/ta ha de ser membre de l’entitat/associació, i haurà de presentar la

corresponent certificació signada pel President/a d’aquesta, que acrediti la seva autorització 
com a candidat/ta.

- Per als Vocals polítics:

La designació dels Vocals dels partits polítics correspondrà a la Junta de Govern Local, prèvia 
proposta de la Junta municipal portaveus, d’acord amb les propostes que cada grup polític 
presenti i que podran no ostentar el càrrec de regidor.

- Per al Vocal representant de les Associacions de Veïns:

Cada Associació de Veïns presentarà en el termini que s’estableixi, un escrit a l’oficina de 
registre municipal, amb les dades de la persona proposada per a formar part de la CNR, en 
representació de l’Associació. La selecció de la persona proposada és criteri de l’associació, i 
pot ser un/a membre d’aquesta o un veí/veïna del barri, que no pot tenir cap càrrec polític. El 
procés i/o forma per a seleccionar dita persona, és el que la pròpia associació consideri adient.

- Per al Vocal representant de la Taula Feminista:

El candidat o candidata haurà de presentar un escrit a l’oficina de registre municipal. La 
selecció de la persona proposada és criteri de la pròpia Taula Feminista

- Per als tècnics i/o experts representants municipals.

La Comissió tècnica decidirà quin dels seus membres és més adient que assisteixi a la Comissió 
de nomenclàtor en funció dels temes a tractar en cada CNR.

Segon.- Calendari eleccions. 

Serà aprovat per la persona que ostenti la Presidència de la Comissió de Nomenclàtor tenint 
present les següents indicacions:

a). El termini per a la presentació de candidatures serà de 10 dies a comptar des de la data de 
convocatòria, una vegada aquesta resti aprovada per Resolució d’Alcaldia.

b). La presentació de candidatures es farà a través de mitjans electrònics a l’oficina de registre 
municipal.

c). La Mesa Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures en acte públic, a partir del 
dia següent hàbil després del termini de presentació de candidatures.



d). L’acte de votació es podrà portar a terme el mateix dia de la proclamació de candidatures 
o els immediats següents, en les urnes custodiades pels membres de la Mesa Electoral.

Tercer.- Procediment elecció.

a). A cada entitat cultural, juvenil, esportiva o veïnal li correspondrà un VOT.

b). La persona autoritzada per l’entitat o associació, per a poder exercir el dret de VOT, haurà 
d’acreditar aquesta autorització mitjançant certificació del President/a de la seva entitat o 
associació i amb el seu DNI.

Quart.- Mesa electoral.

Estarà formada per la Presidència de la Comissió de Nomenclàtor, un/a empleat/da que 
exercirà de Secretari/tària i un/a Cap d’Unitat de la Regidoria de Cultura i/o Patrimoni, i serà 
responsable que el procés d’elecció, es desenvolupi amb tots els mitjans i garanties previstes 
en aquests criteris i supletòriament, a la legislació aplicable.

Cinquè.- Proclamació representants.

a) A la finalització del termini per a la votació, la Mesa Electoral en acte públic, procedirà al 
recompte de vots emesos i proclamarà els resultats.

b) Serà suficient un únic vot, per a donar validesa a la votació. Cas de no participar cap 
entitat/associació, aquesta circumstància es traslladarà a la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Ripollet, que resoldrà el que consideri més adient.

c) Els/Les candidats/tes amb més vots, seran proposats com a representants electes per a 
formar part de la Comissió de Nomenclàtor, en funció de la representació que els hi 
correspongui. 

d) En cas d’empat entre candidats/tes, el resultat serà decidit per un sorteig que realitzarà la 
Mesa Electoral o per altres propostes que es puguin acordar entre els/les afectats/des, i que es 
presentaran a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet per a la seva aprovació.

Sisè.- Renovació de representants:

Si durant la vigència del seu mandat, el/la representant designat/da, per qualsevol 
circumstància no pogués continuar, la designació passarà a la persona candidata que hagués 
quedat a continuació en la mateixa elecció, havent de ser designat/da per la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Ripollet. Cas de no existir aquesta possibilitat, la mateixa Junta de 
Govern Local establirà els procediments que consideri més adients per a la seva substitució.

Setè.- Vigència:

Aquest annex del sistema d’eleccions de la Comissió de Nomenclàtor, només tindran validesa 
per a la convocatòria inicial dels representants de les entitats ciutadanes en la Comissió de 
Nomenclàtor, essent posteriorment la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Ripollet qui 
prendrà les decisions que corresponguin per realitzar qualsevol actuació posterior.



Vuitè.- Publicitat:

Les presents normes seran comunicades mitjançant correu electrònic a totes les entitats i 
associacions que estigui inscrites en els registres municipals d’entitats ciutadanes, segons les 
seves finalitats i objectius (culturals, juvenils i esportius), així com a la resta d’associacions i/o 
organismes que estan previstes per a designar un/a representant que ha de formar part de la 
Comissió de Nomenclàtor. Tanmateix es faran públiques a través dels mitjans de comunicació 
municipals i la web municipal.

ELECCIONS COMISSIÓ NOMENCLÀTOR

MODEL AUTORITZACIÓ VOTACIÓ

El/La Sr./Sra. ________________ President/a de ___________________________ 

CERTIFICO: Que l’entitat/associació ______________________________________

AUTORITZA a ______________________________ per a representar-la en les 
votacions de les eleccions que s’han de celebrar per escollir les persones que com a membres 
de la Comissió de Nomenclàtor  de Ripollet, han de representar a les entitats/associacions : 
______________________________________ (indicar la que correspon: Culturals / 
Juvenils /Esportives / Associacions de Veïns)

I perquè així consti i als efectes de la seva justificació davant la Mesa Electoral, signa la present 
certificació amb el segell de l’entitat / associació.

Ripollet, a ____ de __________ de 2020.

El/La President/a Segell de l’entitat/associació

ELECCIONS COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR DE RIPOLLET

MEMBRE COMISSIÓ

CANDIDAT/A

Sr./Sra. __________________, amb DNI núm.____________, pertanyent a 
l’entitat/associació __________________________________  presento la meva 
candidatura a les eleccions per a escollir la persona que ha de ser membre de la Comissió de 
Nomenclàtor de Ripollet, en representació _________________________ (indicar la 
que correspon: Culturals / Juvenils /Esportives / Associacions de Veïns) 

Signatura candidat/a:

El/La President/a de l’entitat/associació __________________ Sr./Sra. 
______________ avala aquesta candidatura.



Signatura Segell de l’entitat,

Ripollet, a ____ de __________ de 2020. ”

Tot lo que es fa públic amb aquest Edicte, per a coneixement general i als efectes de 
la publicitat i reclamacions.

José Mª Osuna López,

Alcalde-President.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.
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