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Administració Local Ajuntaments 

Núm. 1483 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 

Edicte sobre aprovació definitiva d’un reglament  

 

Transcorregut el termini d’exposició al públic del Reglament del 
procediment de denominació de les vies, espais i equipaments 
públics de la ciutat, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
d’Olot, en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2009, publicat 
en el BOP de Girona núm. 233, de 4 de desembre de 2009 i en el 
DOGC núm. 5519, de 3 de desembre de 2009, sense que hi hagi 
hagut cap al·legació ni reclamació, queda aprovat definitivament, 
de conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i del règim local de Catalunya, i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un 
recurs contenciós–administratiu, davant la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos contats a partir del dia següent al de la 
publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciós-administrativa. 
 
Olot, 28 de gener de 2010  
 
Lluís Sacrest Villegas 
Alcalde 
 
REGLAMENT DEL PROCEDIMENT DE DENOMINACIÓ DE 
LES VIES, ELS ESPAIS I ELS EQUIPAMENTS PÚBLICS DE LA 
CIUTAT 
 
PREÀMBUL 
 
Els noms que assignen vies, espais i equipaments municipals 
formen part de la història del municipi. Una història viva en què 
les places, els carrers i les vies estan en constant evolució. Per tant, 
les denominacions d’aquestes vies, espais i equipaments són part 
del patrimoni col·lectiu i 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 
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caràcter afectiu, a l’espai objecte de denominació, que contribueix 
a afermar el sentiment ciutadà de pertinença a la col·lectivitat. 
D’altra banda, la toponímia ha de facilitar la localització ràpida i 
inequívoca dels espais geogràfics i, per tant, cal sotmetre l’assig-
nació dels noms a unes regles precises i clarament establertes. 
 
L’octubre de 1997 es va constituir una comissió de treball per 
revisar, regularitzar i sistematitzar el nomenclàtor dels carrers 
d’Olot. El març de 1999 es va aprovar per acord de Ple de 
l’Ajuntament d’Olot l’informe de la comissió que recollia la revisió 
lingüística del nomenclàtor i els criteris de classificació. 
 
Aquest treball fou publicat per l’Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot i l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa el 2006 dins la col·lecció 
Documents dins les Edicions Municipals, després de ser revisat  i 
afegir-hi els nous noms aprovats. 
 
L’experiència acumulada al llarg dels anys en base al treball 
efectuat per la referida comissió, a la qual s’hi han sumat nous 
membres, fa convenient, en aquests moments, establir un marc de 
funcionament d’aquest òrgan assessor i els criteris que cal que es 
prioritzin a l’hora d’efectuar propostes d’assignació de noms als 
espais públics i que facilitin la presa de decisions dels òrgans de 
govern municipals en aquesta temàtica. 
 
CAPÍTOL I 
 
Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquest reglament és determinar el procediment de la 
denominació de les vies, els espais i els equipaments públics de la 
ciutat 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
Aquest reglament serà d’aplicació en tot el terme municipal d’Olot 
 
CAPÍTOL II 
 
Creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor 
 
Article 3. Creació i objecte 
Es  crea  la  Comissió del Nomenclàtor com a òrgan  de proposició,  
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d’assessorament, informe i consulta en relació amb la determinació 
de les denominacions recollides en aquest reglament. 
 
Els informes, acords, propostes i estudis elaborats per la Comissió 
del Nomenclàtor tindran caràcter no vinculant per als òrgans 
representatius de l’Ajuntament, si bé, això no obstant, contribuirà 
a determinar les línies generals de la seva política d’actuació. 
 
Article 4. Funcions 
 
Les funcions de la comissió són les següents: 
 
1. Proposar noms per a la nomenclatura de vies i altres espais i els 
equipaments públics del municipi. 
2. Assessorar en relació a les propostes de denominació de vies i 
altres espais i equipaments públics. 
3. Informar de les propostes de denominació o de canvi de nom de 
vies i altres espais i equipaments públics que es presentin per 
iniciativa municipal, d’entitats o de particulars. 
4. Recollir informació referent a vies, espais i equipaments públics 
de la ciutat sense denominació, resultant o no de remodelacions 
urbanístiques. 
5. Recollir les diverses propostes de noms per a vies, espais i 
equipaments públics del municipi. 
6. Confeccionar i mantenir un catàleg de noms en previsió de 
futures denominacions. 
7. Revisar de manera periòdica el catàleg de noms de carrers i 
espais públics del municipi. 
8. Oferir assessorament a tots els processos participatius de 
denominació d’instal·lacions o d’equipaments de la ciutat que així 
ho sol·licitin. 
9. Elaborar altres estudis i informes en relació als assumptes que li 
siguin sotmesos que tinguin a veure amb l’objecte d’aquest 
reglament. 
 
Article 5. Composició 
 
Seran membres de la Comissió del Nomenclàtor: 
 
President: El/LaRegidor/a de Cultura de l’Ajuntament d’Olot 
Vocals:  
Un representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
Un representant del Consorci per a la  Normalització Lingüística 
Un representant de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot 
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Tres persones alienes a l’organització municipal amb especial 
coneixement de la toponomàstica d’Olot i el seu patrimoni històric, 
nomenats per la Junta de Portaveus a proposta de la Presidència 
 
Secretari/a: Un representant de l’Àrea d’estadística i territori de 
l’Ajuntament d’Olot (amb veu i sense vot) 
 
Així mateix podran assistir a les reunions, amb veu però sense vot, 
altres persones, a petició de la Presidència i en atenció als temes a 
tractar. 
 
Article 6. Designació dels membres de la Comissió 
 
Els membres de la comissió pel Nomenclàtor seran designats per 
la Junta de Govern Local. 
 
Article 7. Cessament en el càrrec 
 
Sense perjudici dels supòsits de renúncia o defunció, les persones 
membres de la Comissió són de lliure remoció per part l’òrgan que 
les  hagi nomenat. En tot cas, cessaran en el seu càrrec coincidint 
amb la finalització del cada mandat de l’Ajuntament i es 
renovaran a l’inici del nou mandat. 
 
Això no obstant,  es mantindrà en funcionament fins que prengui 
possessió la Comissió nomenada pel nou Consistori. 
 
Article 8. Règim de sessions i presa de decisions 
 
1. La Comissió es reunirà prèvia convocatòria del president. 
Per a la constitució vàlida de la comissió es requereix, com a 
mínim, l’assistència com a mínim de la meitat més un dels seus 
membre. 
 
2. La Comissió prendrà les decisions per consens. Quan això 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. 
 
Article 7. Criteris generals de denominació d’espais 
 
Els criteris generals que regiran la denominació d’espais seran els 
següents: 
1. Respectar i conservar l’homogeneïtat temàtica dels noms exis-
tents dels vials per sectors, i en el cas de nous sectors urbanitzats, 
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intentar, en la mesura que sigui possible, agrupar els noms 
temàticament. 
2. Prioritzar noms que afavoreixin la cultura local i comarcal 
procurant incorporar-hi tots els àmbits de la societat. 
3. Prioritzar la incorporació de la toponímia local tradicional 
(rieres, camins, masies, muntanyes ....), els elements que formen 
part de la vida col·lectiva, de la memòria històrica i dels senyals 
d’identitat de la ciutat, així com els personatges locals més 
rellevants. 
4. Incorporar noms de personatges rellevants d’ordre general, 
prioritzant els que hagin tingut un paper destacat en qualsevol 
àmbit (cultura, política, educació, esport, defensa dels drets 
humans, etc.) de la història de Catalunya. 
5. Incorporar la presència de personatges femenins que s’ajustin 
als criteris generals. 
6. Amb caràcter general, i per tal de dotar la decisió d’una major 
perspectiva històrica, la incorporació al Nomenclàtor de noms de 
personatges no es farà abans de 10 anys després de la seva mort, 
llevat de casos molt especials en què concorrin circumstàncies 
extraordinàries, un cop justificades àmpliament i acceptades per 
unanimitat. 
7. Escriure els noms personals tal com eren coneguts popularment 
o com ells o elles mateixos/es els escrivien, amb independència de 
la seva grafia correcta. 
8. Defugir les duplicitats o noms similars que puguin portar a 
confusió. En cas que la Comissió consideri d’interès utilitzar un 
nom semblant a un altre existent, s’aplicarà a una tipologia d’espai 
diferent. 
9. Donar noms en consonància a la importància i vitalitat del 
carrer. 
 
Article 8. Règim de funcionament 
 
El procediment per a la determinació i per al canvi de deno-
minació de noms de carrers, places, avingudes o altres similars es 
pot iniciar: 
a) pel mateix Ajuntament, amb la redacció prèvia d’una memòria 
que justifiqui la proposta 
b) a petició d’entitats o particulars, amb una instància que expliqui 
els motius i la proposta de nova denominació, que haurà d’ajustar-
se als criteris establerts en aquest Reglament 
 
Davant la petició del mateix Ajuntament, d’entitats o de 
particulars - o de l’Àrea d’Urbanisme, en el cas de noves urbanit-
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zacions -, la Comissió del Nomenclàtor es reunirà per tractar el 
tema i encarregar els informes que puguin ser necessaris. 
 
La Comissió avaluarà la demanda segons els criteris generals. En 
el cas que la Comissió valori positivament la sol·licitud, el nom 
s’inscriurà a la llista de reserva per tal de proposar-lo en el 
moment oportú i per a la via que es consideri adequada. 
 
Si l’informe encarregat o demanat sobre la denominació 
proposada és desfavorable, la Comissió elaborarà un informe 
raonat. 
 
La Comissió podrà consultar, si escau, a l’associació de veïns 
corresponent i a altres entitats. 
 
Les propostes que surtin d’aquesta Comissió s’elevaran a la Junta 
de Portaveus, que les estudiarà per tal que es proposin al Ple de 
l’Ajuntament. S’intentarà, en la mesura que sigui possible que hi 
hagi unanimitat política o, com a mínim, una àmplia majoria. 
 
Article 9. Règim supletori 
 
En relació a l’organització i funcionament de la Comissió, suple-
tòriament, serà d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Disposicions finals 
 
El present reglament entrarà en vigor una vegada publicat 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Olot, novembre de 2009 



 
 
 
Núm. 26 – 9 de febrer de 2010  Pág. 97 
 
 

 
Administració Local Ajuntaments 

Núm. 1505 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 

Anunci sobre la modificació de la llista‐recull de toponímia oficial  

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, el dia 24 d’abril de 2002, va 
aprovar el Reglament de Toponímia Local i va ser publicat 
íntegrament al BOP de data 02/08/2002. La llista-recull va ser 
publicada en el BOP de data 23/09/2004. 
 
Fins el 31/12/2009 s’han modificat d’aquesta llista-recull els 
següents topònims: 
 
ALTES 
 
CAN COSTA 
EL TEIX 
LA CABANYA DEL SALT DE LES BIGUES 
LA CABANYA DE CAL FILANER 
LA CABANYA DEL MAS MASDEXEXARS 
LA CABANYA DE CAN SILA 
LES ROQUES 
LA ROGENCA 
EL QUADRELL 
 
BAIXES 
 
MAS GODOMAR DE BAIX 
MAS LA COROMINA (TRIAI) 
 
MODIFICACIONS 
 
BAIXA - MAS GODOMAR DE DALT   BAIXA - CAL GALL (LA MOIXINA) 
ALTA  -  MAS GODOMAR     ALTA  -  CAL GALL (CRA. SANTA PAU) 
 
Olot, 22 de gener de 2010 
 
Lluís Sacrest Villegas 
Alcalde 


