ORDENANÇA REGULADORA DE LA NOMENCLATURA I RETOLACIÓ DE LES VIES
PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DE MALDÀ
PREÀMBUL
D'acord amb el que es disposa a l'article 75 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial, aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, els Ajuntaments hauran de
mantenir la corresponent cartografia o, en defecte d'això referència precisa de les adreces
postals amb la cartografia elaborada per l'Administració competent.
Tot això conforme a la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es
publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional
d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es
dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
D'aquesta manera es ressalta la importància que la nomenclatura i la retolació de les vies
públiques i la numeració d'edificis té pels veïns i veïnes del municipi, i per tant per a la
formació del cens electoral.
Així, l'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, dins del capítol relatiu a
la comprovació i control de padró municipal, disposa que: «Els Ajuntaments mantindran
actualitzades la nomenclatura i la retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis,
informant d'això a totes les Administracions Públiques interessades.
Hauran de mantenir també la corresponent cartografia...» L'article 35 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, estableix que per a la revisió anual del
cens electoral els Ajuntaments enviaran les altes i baixes dels residents.
És per això que, aquest Ajuntament, atenent el principi d'autonomia local i les competències
que li corresponen conforme a l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, considera necessària la regulació d’una ordenança sobre la
nomenclatura i retolació de les vies del municipi.
Tot això ve a justificar l'adequació de la norma als principis de bona regulació previstos en
l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, complint amb això l'obligació de les Administracions Públiques
d'actuar d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, i eficiència.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE . Objecte
La present ordenança té per objecte regular la retolació, la nominació i la modificació, en el
seu cas, de les denominacions de les vies públiques del terme municipal de MALDÀ, així
com la numeració de les cases, locals i qualsevol altre edifici del Municipi.
ARTICLE 2. Fonament legal
La present Ordenança té el seu fonament legal a l'article 75 del Reglament de Població i
Demarcació de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, en el
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qual s'estableix com a obligació de l'Ajuntament el mantenir actualitzades la nomenclatura i
la retolació de les vies públiques, i la numeració dels edificis.
En el no previst en aquesta Ordenança s'estarà al que estableix la Legislació de Règim
Local i a les normes sobre el Padró Municipal, i en concret a la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la
Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la
Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació
Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la
gestió del Padró municipal.
ARTICLE 3. Àmbit d’aplicació
Les disposicions de la present Ordenança seran d'aplicació en tot el terme municipal de
MALDÀ.
TÍTOL II. DENOMINACIÓ,NUMERACIÓ I RETOLACIÓ DE VIES PÚBLIQUES
ARTICLE 4. Nom de les vies públiques
El nom de les Vies del Municipi ha d'adaptar-se a les següents normes:
— Tota plaça, carrer, passeig, és a dir, qualsevol tipus de via d'aquest terme municipal serà
designada per un nom aprovat pel Ple de l'Ajuntament. El nom haurà de ser adequat i no
podrà anar en contra de la Llei ni dels bons costums.
— Amb caràcter general, haurà de respectar-se la denominació originària de la
nomenclatura de les vies públiques.
— Els noms poden ser personals. Així, es pot dedicar el nom d'un carrer a persones en vida,
encara que es considerarà una excepció a la regla general, que consisteix a dedicar els
noms dels carrers a persones mortes.
— Dins d'un Municipi no pot haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom, tret que es
distingeixin pel tipus de via o per pertànyer a diferents nuclis de població del Municipi.
ARTICLE 5. Preferències per denominar una via pública
Tindran preferència perquè una via pública sigui denominada amb el seu nom, els fills
predilectes ,o també els que ostentin qualsevol altre títol que sigui concedit per l'Ajuntament
per guardonar mèrits excepcionals contrets amb el Municipi.
Es podrà concedir la dedicatòria d'una via pública:
— A persones mortes.
— Excepcionalment, a persones amb vida que per concórrer circumstàncies especials fan
recomanable la dedicació d'un carrer, passeig, plaça, etc.
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ARTICLE 6. Procediment
El procediment per donar nom a una via pública és el següent:
— L'inici del procediment pot ser d'ofici o a instàncies de part. Qualsevol persona
empadronada al Municipi pot sol·licitar el canvi de denominació d'una via pública o sol·licitar
que a una via se li posi un nom determinat.
— La sol·licitud del canvi de denominació o de nova denominació, contindrà almenys les
següents dades:
o

Nom del sol·licitant.

o

Domicili.

o

Via pública per la qual se sol·licita el canvi de nom/la denominació.

o

Proposta de denominació de la via pública.

o

Causes per les quals es proposa el canvi de denominació o que
justifiquen posar aquest nom a aquesta via pública (causes històriques,
culturals, etc).

— L'Ajuntament sol·licitarà els informes oportuns,de l'àrea de cultura o d'algun historiador o
lingüista, quan ho consideri necessari.
— La proposta es portarà al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.
— L'Acord serà notificat a les persones interessades i a les Administracions afectades i a la
resta d'entitats afectades (en particular, serà necessari comunicar la nomenclatura i la
retolació de la via pública a la Delegació Provincial d'Estadística, a la Gerència Territorial del
Cadastre, al Registre de la Propietat de Tàrrega i a l’oficina de Correus).
ARTICLE 7. Numeració de les vies públiques
A l'hora de numerar es tindran en compte els solars, per saltar els nombres que s'estimin
oportuns.
Quedaran sense numerar les entrades accessòries o baixos, com a tendes, garatges,
dependències agrícoles, cellers i d’altres, les quals s'entén que tenen el número que li
correspon a l'entrada principal.
No obstant això, si a una via urbana existeixen laterals o posteriors d'edificis ja numerats en
altres vies, com a tendes, garatges o uns altres, l'únic accés dels quals sigui per aquest
lateral o posterior, es numerarà l'edifici, tenint aquest nombre el caràcter d'accessori.
Si per la construcció de nous edificis o altres causes existeixin duplicats s'afegirà una lletra
A, B, C ... al número com a qualificador.
Els números parells estaran de forma continuada a la mà dreta del carrer i els imparells a
l'esquerra en sentit creixent.
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A les places la numeració serà correlativa, sent recomanable ordenar segons el sentit horari
i en tot cas amb un únic criteri com a principi de la via/plaça que es basi en la proximitat al
centre del municipi,a l’accés pel vial més principal o d’altres criteris geogràfics.
Els edificis situats en disseminat també hauran d'estar numerats. Si estiguessin distribuïts al
llarg de camins, carreteres o altres vies, seria aconsellable que estiguessin numerats de
forma anàloga als carrers d'un nucli urbà. Per contra, si estiguessin totalment dispersos,
hauran de tenir una numeració correlativa dins de l’entitat.
En general, tota construcció en disseminat ha d'identificar-se pel nom de la seva entitat de
població, pel de la via en què pot inserir-se i pel número que li pertany.
L'òrgan competent per a la numeració i renumeració de les vies públiques serà el Ple de
l'Ajuntament després de sol·licitar els informes pertinents, i prèvia audiència a les persones
interessades. De l'acord adoptat es donarà notificació a les persones interessades i a les
altres Administracions afectades.
ARTICLE 8. Retolació de les vies públiques
Totes les vies públiques han d'anar retolades, és a dir, hauran d'estar identificades. Per això
es col·locarà una placa, tant al principi com al final de les mateixes, i en el cas que existís
alguna intersecció haurà de col·locar-se, així mateix, una placa en almenys una de les
cantonades de cada encreuament.
A les places es col·locarà en els accessos a la mateixa, i en un lloc suficientment visible, al
seu edifici preeminent.
A les zones amb carrers irregulars, que presentin entrants o placetes respecte de la via
matriu, han de col·locar-se tants rètols de denominació com sigui necessari per a la perfecta
identificació.
ARTICLE 9. Revisió de les numeracions de les vies públiques
Cada 10 anys es procedirà a revisar les numeracions de les diferents vies públiques. En
realitzar aquesta revisió numèrica es procedirà a eliminar els salts de números i els
duplicats, de tal forma que la numeració sigui lineal i continuada en cadascuna de les vies.
ARTICLE 10. Deures dels veïns i veïnes
Els veïns i veïnes propietaris dels immobles han de permetre que siguin col·locades les
plaques que identifiquen les vies públiques a les seves propietats, sense poder treure-les,
encara que tindran dret a què l'Ajuntament les col·loqui amb el menor dany possible sobre
les façanes o llocs de col·locació.
Així mateix, hauran de suportar les molèsties que els siguin produïdes durant la col·locació
de les plaques.
Les persones propietàries no podran amagar ni alterar les plaques per cap mitjà.
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Excepcionalment, en cas d’haver d’executar obres que afectin la façana de l’immoble on hi
hagi col·locada la placa, es podrà treure la mateixa , prèvia comunicació a l’Ajuntament,
mentre durin les obres.
L'Ajuntament té l'obligació de col·locar en un lloc visible totes les plaques i mantenir-les en
perfecte estat, de tal manera que tots els carrers quedin perfectament retolats, la qual cosa
permeti la seva identificació exacta.
TÍTOL III. PROCEDIMENT SANCIONADOR
ARTICLE 11. Inspecció i vigilància
Els serveis tècnics municipals i l’agutzil, exerciran les funcions d'inspecció i vigilància cuidant
de l'exacte compliment de les normes contingudes a la present Ordenança.
ARTICLE 12. Infraccions
Són infraccions administratives a la present Ordenança les accions o les omissions
tipificades en aquesta i seran sancionades, prèvia la instrucció de l'oportú expedient
sancionador, donant audiència en aquest a la persona interessada conforme als principis
establerts en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Tindran la consideració d'infraccions lleus les normes contingudes en aquesta Ordenança
que no es qualifiquin expressament com a greus o molt greus als apartats següents i, en
concret:
a) No fixar, col·locar o retolar el número assignat a l'habitatge o local, una vegada notificat.
b) Assignar nom a via pública, conjunt o grup d'habitatges o numerar-la i roturar-la sense la
preceptiva aprovació de l'Ajuntament.
Tindran la consideració d'infraccions greus, entre unes altres:
a) L'eliminació o esborrat del número fixat, col·locat o retolat pels serveis municipals a
l'habitatge o local.
b) La negativa de tornar a fixar, col·locar o retolar el número assignat.
c) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
Tindran la consideració d'infraccions greus:
a) No permetre la col·locació, fixació o retolació del nom assignat a la via pública a la façana
de l'edifici del començament o/i finalització del carrer.
b) Fixar, col·locar o retolar número diferent de l'assignat.
c) La reincidència en la comissió de faltes greus.
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ARTICLE 13. Sancions
La quantia de les sancions, de conformitat amb allò previst a l'article 141 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, serà:
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 750 euros.
2. Les infraccions greus se sancionaran amb multa de fins a 1.500 euros.
3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de fins a 3.000 euros.
Per a la graduació de les respectives sancions, es tindran en compte circumstàncies com, la
naturalesa de la infracció, la gravetat de l'acte realitzat, la reincidència, importància del dany
causat i altres circumstàncies que poguessin concórrer.
S'entendrà que incorre en reincidència qui durant els dotze mesos precedents, hagués estat
sancionat per una infracció a les matèries que s'estipulen a la present Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació integra al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i romandrà en vigor fins a la
seva modificació o derogació expressa.
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