
 Número de registre: 2020-10-26 DECR-09840/2020

 Resolució: Actualització membres de la Comissió del Nomenclàtor d’espais públics de Terrassa per al manteniment de la
nomenclatura dels carrers i vies públiques de la ciutat.

 Òrgan Gestor: Administració General de Cultura



 

 1 

DECR 9840/2020 

  

DECRET 
 
 

Instrucció de Serveis relativa a la Comissió del No menclàtor d’espais públics de Terrassa, i 
l’establiment de les seves normes de funcionament. 
 

 
El nomenclàtor, com a conjunt de noms de lloc d’un país, d’un terme o d’una població, constitueix 
una riquesa patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura com el territori i la seva història. 
Nomenar un lloc equival a distingir-lo dels altres; per això la designació dels topònims ha de tenir 
uns objectius molt clars. 
 
La toponímia ha de facilitar la localització ràpida i inequívoca dels espais geogràfics i, per tant, cal 
sotmetre l’assignació dels noms de lloc a unes regles precises i clarament establertes. A més, els 
topònims, com a elements del patrimoni col·lectiu, aporten el reconeixement públic d’una causa, de 
la memòria d’un personatge o d’un esdeveniment. D’aquesta manera el topònim incorpora un valor 
afegit, de caràcter afectiu, a l’espai objecte de denominació, que contribueix a afermar el sentiment 
ciutadà de pertinença a la col·lectivitat. 
 
Dins l’àmbit municipal, la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment de la 
denominació dels espais i vials públics, tant de nova creació com per al canvi de denominacions 
anteriors, té el seu fonament en l’autonomia municipal consagrada en el bloc constitucional. 
L’actuació municipal en base a la seva autonomia no és reglada, sinó discrecional, pero sotmesa 
per una banda a l’obligació de motivació dels actes i, per una altra, als límits establerts en la 
normativa sectorial; així l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, segons la redacció donada pel Reial Decret 
2612/1996, estableix l’obligació dels ajuntaments de mantenir actualitzada la nomenclatura i 
retolació de les vies públiques; el Decret 78/1991, de 9 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, estableix 
en els seus articles 1 i 2 prescripcions pel que fa a la forma oficial dels noms dels carrers i de les 
vies urbanes i la seva retolació, o l’Ordenança Bases de Convivència Democràtica a la Ciutat de 
Terrassa, que incorpora en el seu article 33 les previsions municipals respecte la retolació i 
numeració de les vies públiques, tot indicant que les vies urbanes s'han d'identificar amb un nom o 
un número, diferent per a cadascuna d'elles, nom o número que ha de ser aprovat per l'Ajuntament. 
No pot haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom o número que tot i ser diferents la seva 
similitud gràfica o fonètica pugui induir a confusió. Aquesta disposició s'entén sens perjudici de la 
normativa sectorial d'aplicació. 
 
Per a l’exercici de les competències municipals en matèria de manteniment de la nomenclatura dels 
carrers i vies públiques de la ciutat, es va constituir mitjançant el Decret núm. 596/2008, d’11 de 
gener, la Comissió de Nomenclàtor d’espais públics de Terrassa i l’establiment de les seves normes 
de funcionament. Posteriorment, la composició de la qual fou modificada mitjançant Decret 
10.502/2011, de data 26 de desembre. 
 
L’anàlisi de l’actuació desenvolupada per la referida comissió des de la seva creació ens permet 
valorar positivament la seva continuïtat, mantenint el seu caràcter assessor i consultiu de l’Alcaldia, 
per a l’elaboració de propostes de denominació de nous vials de la ciutat i, si escau, la modificació 
dels ja existents, i integrant en la mateixa tant representants polítics, com tècnics de diverses àrees 
municipals i altres persones vinculades a la llengua, a la toponímia, a l’onomàstica, a la geografia i a 
la història de la ciutat. 
 
Atenent els antecedents esmentats, i vista la proposta que en aquest sentit ha estat presentada pel 
servei de Cultura, aquesta Alcaldia-Presidència, de conformitat amb les previsions normatives i 
reglamentàries que han estat especificades anteriorment, especialment el Decret 78/1991, de 8 
d’abril, sobre l’ús de la toponímia; l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; i 
a l’Ordenança bases de convivència democràtica a la ciutat de Terrassa, i amb el que estableix 
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l’article 6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i fent ús de les 
atribucions que té legalment atribuïdes en virtut del que està previst a l’article 21.1.s) de la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 53.1.u) del Text Refós de la Llei Municipal i del 
Règim Local de Catalunya, 
 

D E C R E T A : 
 
PRIMER.- Crear LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR D’ESPAIS PÚBLICS DE TERRASSA, com a 
òrgan assessor i de caràcter consultiu de l’alcaldia per a l’exercici de les competències municipals 
en matèria de manteniment actualitzat de la nomenclatura dels carrers i vies públiques de la ciutat, 
que adequarà la seva composició i funcionament a les següents 
 
Normes d’Organització i Funcionament de la Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics 
 
1. Objecte 
 

La Comissió del Nomenclàtor d’Espais Públics de Terrassa és un òrgan assessor i de caràcter 
consultiu de l’alcaldia, per a l’exercici de les competències municipals en matèria de 
manteniment actualitzat de la nomenclatura dels carrers i vies públiques de la ciutat. 
 
També podrà oferir assessorament en tots els processos participatius de denominació 
d’instal·lacions i/o d’equipaments de la ciutat que així ho sol·licitin. 
 

2. Composició 
 

Són membres de la Comissió del Nomenclàtor: 
 
La Presidència 
 
Exercida per l’alcaldia o el regidor/a en qui delegui 
 
Vocals 
 
• Quatre regidors/res nomenats per l’alcaldia 
• Un representant de cadascun dels grups polítics municipals designat per aquests 
• Un representant del Centre de Normalització Lingüística nomenat per l’Alcalde prèvia 

designació del Centre 
• Fins a set empleats municipals, nomenats per l’alcalde, per raó dels seus càrrecs adients 

amb les tasques encomanades a la Comissió. 
• Cinc persones, com a màxim, alienes a l’organització municipal, amb especial implicació 

local en temes propis de la Comissió del Nomenclàtor i que designarà l’alcaldia. 
• Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) 
 
Secretaria 
 
Un/a secretari/a, designat/ada per l’alcaldia i que pot ser membre integrant de la Comissió. 
 
Tanmateix, podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, altres persones, a petició 
de la Presidència i en atenció als temes a tractar. 
 

3. Funcions 
 

Les funcions de la Comissió, que s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes i propostes, son 
les que s’indiquen a continuació: 
 

a) Establir la tipologia dels espais pendents de denominació i dels de nova creació, com a 
resultat d’actuacions urbanístiques o d’incidències en la xarxa viària existent. 
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b) Proposar noms adients per als espais pendents de denominació i, si escau, la 
modificació dels ja existents. 

c) Recollir les diverses propostes de noms per als espais públiques de la ciutat i tramitar 
els expedients de nomenclatura. 

d) Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de futures denominacions. 
e) Estudiar i proposar millores relatives als diversos aspectes de la tasca de la Comissió. 
 
La Comissió elevarà un informe per a cada una de les propostes, amb l’objectiu 
d’assessorar i presentar informació que quantitativament i qualitativament faciliti la presa de 
decisió. Les propostes amb informe positiu que no s’assignin a un espai en el moment de la 
seva sol·licitud, passaran a formar part de la bossa de futures denominacions del 
Nomenclàtor. Per a cada nova denominació incorporada al Nomenclàtor s’obrirà un 
expedient amb la informació sobre el nom, l’espai denominat i les circumstàncies que han 
motivat la incorporació. 
 

4. Criteris generals de denominació d’espais 
 

Per tal d’unificar els criteris a aplicar per la Comissió i facilitar alhora la formulació de les 
propostes per part dels diferents serveis municipals o particulars, s’estableixen els criteris 
generals que cal respectar, sempre que sigui possible, en l’ordre de prioritat en que es 
presenten: 
 
a) Incorporar al Nomenclàtor els noms dels llocs, dels personatges, dels oficis, dels fets i dels 

objectes que hagin contribuït, des de la perspectiva local, del país o universal, a la causa del 
progrés de Terrassa i de la humanitat, en els àmbits social, cultural, polític, i que en 
definitiva, formen part de la nostra vida col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals 
d’identitat de la ciutat. 

 
b) Recuperar la toponímia local i tradicional: rieres, camins, masies, muntanyes... 

 
c) Defugir les duplicitats i evitar les denominacions que, tot i que siguin diferents, per la seva 

similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió. En el cas que la Comissió consideri 
d’interès ciutadà honorar un nom semblant a un altre d’existent, es vetllarà perquè la 
tipologia de l’espai sigui diferent, per evitar confusions. 

 
d) Garantir la paritat de gènere tot incorporant noms de personatges femenins que s’ajustin a 

l’apartat a) anterior en els casos en què la Comissió pugui escollir el nom del personatge. 
 

e) 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 un altre vial de la ciutat, per evitar els 
inconvenients que pot representar per als registres notarials i cadastrals. 

 
f) Donar noms adients a la importància i vitalitat del carrer. 

 
g) Adequar les denominacions dels espais als criteris per a la toponímia d’àmbit municipal 

establerts per la Comissió de toponímia de Catalunya. 
 

h) Procurar no incorporar al Nomenclàtor cap nom de persona en vida. Per tal de dotar la 
decisió d’una major perspectiva històrica, la incorporació al Nomenclàtor de noms de 
personatges no es farà, en principi, fins que hagin transcorregut cinc anys des del seu 
decés. 

 
i) Tendir tant com es pugui a l’homogeneïtat temàtica dels noms dels vials, de manera que en 

faciliti la localització per sectors. 
 

j) Evitar els canvis de denominació que no siguin estrictament necessaris o que entrin en 
conflicte amb alguna de les directrius anteriorment exposades. 
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k) Quan la proposta es refereixi a un personatge de l’àmbit local, la Comissió haurà de comptar 

sempre amb l’acord dels familiars. 
 

5. Regim de les reunions i presa de decisions 
 

La Comissió es reunirà a partir de la convocatòria de la Presidència, i es constitueix vàlidament 
amb l’assistència de com a mínim la meitat del seu nombre legal de membres i, en segona 
convocatòria, amb un mínim de cinc membres.  Caldrà en tot cas, per a la vàlida realització de 
les reunions, l’assistència de les persones que realitzin les funcions de Presidència i Secretaria, 
o qui els substitueixi. 
 
La Comissió prendrà les seves decisions normalment per consens. Quan això no sigui possible 
se sotmetrà 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. 
 
En tot allò que no es contempla en les presents normes, el funcionament s’ajustarà al que la 
pròpia Comissió determini, i al que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, respecte dels òrgans col·legiats. 
 
 

SEGON.- Determinar, d’acord amb la composició prevista a l’apartat anterior i les designacions 
efectuades, que la Comissió del Nomenclàtor d’espais públics de Terrassa queda integrada com 
segueix: 
 

 

Presidència  
 
La regidora de Cultura, Sra. Maria Rosa Boladeras Domingo, que actuarà per delegació de l'alcalde. 

 
Vocals  

 
 Representants Polítics 
 

� Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat 
� Sra. Núria Marín García, tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert 
� Sra. Ona Martínez Viñas, regidora de Qualitat Democràtica 
� Sra. Maria Rosa Boladeras Domingo, representant del grup municipal de Tot per Terrassa 
(TxT) 
� Sra. Mercè Corbera Penalba, representant del grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) 
� Sr. Bernat Pizà Castella, representant del grup municipal Esquerra Republicana de 

Catalunya-Moviment d’Esquerres (ERC-MES-AM) 
� representant del grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s) (pendent de 

designar) 
� Sra. Mariona Vigués i Julià, representant del grup municipal de Junts per Terrassa (JxT) 

 
Tècnics àrees municipals 
 
� (CNL_1) Sra. Teresa Garcia Balasch, directora del Centre de Normalització Lingüística de 

Terrassa (CNL) , i que actuarà com a secretària de la Comissió. 
� (Tec_Mun_1) Sr. Joan Coy Robert, director del servei de Cultura 
� (Tec_Mun_2) Sr. Jesús Romero Blasco, cap del Servei de Cartografia i Població 
� (Tec_Mun_3) Sr. Ton Estapé Esparza, tècnic d’Estudis i Avantprojectes 
� (Tec_Mun_4) Sr. Domènec Ferran Gómez, director del Museu de Terrassa 
� (Tec_Mun_5) Sra. Teresa Cardellach Giménez, cap de l’Arxiu Administratiu 
� (Tec_Mun_6) Sr. Joan Soler Jiménez, director de l’Arxiu Històric 
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Especialistes externs  

 
� (Esp_Extern_1) Sr. Marcel Taló Martí, representant del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa 
� (Esp_Extern_2) Sr. Josep Puy Juanico, historiador i professor de la UAB 
� (Esp_Extern_3) Sr. Ferran Lozano Ferrer, expert en toponímia i onomàstica 
� (Esp_Extern_4) Sr. Joaquim Verdaguer Caballé, coneixedor de la història local 

 
 

Secretaria  
 
Actuarà com a secretària de la Comissió la Sra. Teresa Garcia Balasch, directora del Centre de 
Normalització Lingüística de Terrassa. 
 
 
TERCER.- Fer avinent l’existència i contingut del present Decret als serveis municipals afectats així 
com a les persones interessades. 
 
 
 
 

Jordi Ballart Pastor 
Alcalde 
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