AJUNTAMENT DE BERGA

NOU REGLAMENT: CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE

NOMENCLÀTOR I DEL PROCEDIMENT PER LA DENOMINACIÓ DE
CARRERS, VIES URBANES I ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI DE
BERGA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
1. Marc normatiu.
D’acord amb el marc normatiu que regula la participació ciutadana en l’elaboració i la revisió de normes i
reglaments (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), l’Ajuntament de
Berga promou una consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament de Creació i funcionament de la comissió
de Nomenclàtor i del procediment per la denominació de carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de
Berga, a través del seu portal web.

Plaça de Sant Pere, 1 - 08600 BERGA • Tel. (+34) 93 821 43 33 • Fax:(+34) 93 821 17 87 • berga@ajberga.cat

L’objectiu de la consulta pública prèvia és recollir l’opinió de la ciutadania i les entitats més representatives
potencialment afectades per la futura norma, en relació amb qualsevol aspecte que permeti una millor redacció de
la norma o reglament, amb caràcter previ a la seva elaboració o revisió:
a. Els problemes que es pretenen solucionar i possibles solucions alternatives
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c. Els objectius
d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

2. Antecedents.
Atès el Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació
territorial de les entitats locals, article 75 sobre la comprovació i control del padró municipal, i el Decret
140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Demarcació territorial i població dels ens locals.
Atès el Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, per al qual es modifica el Reglament de Població i
demarcació territorial de les entitats locals, article 75 i article 76 sobre la comprovació i control del padró
municipal.
Atès el Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, i en especial l’article 1 sobre forma oficial
dels topònims i l’article 2 sobre retolació a les vies urbanes i interurbanes.
Atès la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i en especial l’article 18 sobre toponímia.
Atesa la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de
gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació
de competències amb les Comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als
ajuntaments sobre gestió del padró municipal, en especial l’article 14.4 sobre retolació del municipi, entitats
de població i vies urbanes.
Atès el Decret 59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix la Comissió de toponímia i es modifica el Decret
78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, així com els criteris que se’n deriven en relació amb la
toponímia municipal.
Atesa la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures
a favor de qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.

3. Problemes a solucionar
L’Ajuntament de Berga no disposa, fins a l’actualitat, de cap norma que sistematitzi de manera ordenada el
procediment per a la denominació dels noms de les vies públiques i dels equipaments públics a Berga, basada en
criteris històrics i geogràfics que ho fonamentin. Amb anterioritat, quan ha estat necessari procedir a l’assignació
dels noms dels espais públics de nova implantació, la denominació s’ha dut a terme, en funció del moment, en
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base a criteris dispersos, sense un rigor i una coherència entre sí, o bé s’ha accedit a la proposta del veïnat o de
l’equip de govern.
Atès que la denominació de les vies públiques i dels equipaments públics es basa, sobretot, en criteris històrics,
geogràfics i socioculturals, la present norma ha de preveure la creació d’una comissió que tingui com a funcions,
entre d’altres, l’assessorament i l’informe en relació amb l’assignació dels seus noms, en la qual hi prenguin part
perfils professionals vinculats a les anteriors disciplines esmentades.

4. Necessitat i oportunitat.
Atès que fins a l’actualitat l’Ajuntament de Berga no disposa de cap norma que reguli el procediment de
denominació de les vies públiques i dels equipaments públics; i atès que és voluntat de la regidoria de Participació
popular impulsar la redacció i la implementació de l’esmentada norma, s’inicia el procediment per a elaborar el
Reglament de creació i funcionament de la comissió de Nomenclàtor i del procediment per la denominació de
carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de Berga.

5. Objectius de la norma.
El nou reglament té com a objectius:
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Disposar d’una eina que determini quins són els criteris per a assignar els noms dels espais públics de nova
implantació.
Crear una comissió de perfil tècnic-polític, en la qual hi prenguin part també perfils professionals vinculats a la
geografia i la història, entre d’altres possibles, que tingui com a principal funció la d’assessorar i informar en el
procediment de denominació de les vies públiques i dels equipaments públics.

En el preàmbul del reglament es justificarà l’adequació de la norma als principis de bona regulació establerts per
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 129,
relatius a la seva necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
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