AJUNTAMENT DE BERGA

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
PROPOSTA DE TEXT
PREÀMBUL
L'Ajuntament de Berga no té consolidats els criteris per a la denominació dels vials i altres zones
públiques del municipi. Històricament, quan ha estat necessari procedir a la denominació de vials
en zones de nova implantació, s'ha seguit el criteri del moment o bé s'ha accedit a la proposta del
veïnat. Tanmateix, fins a l'actualitat, no es disposa de cap document que sistematitzi i analitzi de
manera ordenada el procediment per a l'assignació dels noms dels carrers, espais públics i
equipaments municipals.
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La manca de sistematització i normativa a l'hora de donar nom a vies i espais públics ha donat lloc
a la duplicitat de denominacions o similituds en els noms que indueixen a l'equívoc, cosa que pot
suposar un maldecap tant per al veïnat del municipi, com per als visitants i proveïdors de serveis.
Per tal de procedir a la correcció de totes aquestes disfuncions i també per a noves
denominacions que calgui fer en el futur, és important disposar d'una eina que reguli la
denominació de les vies públiques i dels equipaments públics del municipi.
No es pot obviar que els noms que s'assignen als carrers, espais i equipaments formen part de la
pròpia història del municipi i, per aquest motiu, és convenient la creació de la Comissió de
Nomenclàtor com a part del procediment, la qual convé que incorpori persones alienes a
l'organització municipal, coneixedores de la geografia, la història i altres aspectes socioculturals
del municipi.
D’altra banda, mitjançant aquesta ordenança es vol afavorir la participació ciutadana en aquesta
qüestió i facilitar el compliment de la legislació vigent en matèria de memòria històrica al municipi.
La normativa que hi ha sobre la matèria és la que regula la gestió del Padró municipal d'habitants;
concretament la Resolució d’1 d'abril de 1997, conjunta de la Presidenta de l'Institut Nacional
d'Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions
tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal.
CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
L'objecte d'aquesta Ordenança és determinar el procediment de denominació de les vies
públiques, altres espais i equipaments públics del municipi.
Article 2.- Àmbit d'aplicació
Aquesta Ordenança serà d'aplicació en tot el terme municipal de Berga en relació a les vies
públiques, zones públiques en general i equipaments municipals.
Article 3.- Definicions i conceptes
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1.- Als efectes d'aquesta Ordenança s'entén per:
A.
Vies urbanes. Les que transcorren íntegrament per sòl urbà i, en funció de la seva definició
lingüística, portaran preferentment la denominació d'avinguda, baixada, carrer, carreró, passatge,
passeig, plaça, rambla, ronda o travessia.
B.
Travessera. La part d'una carretera que transcorre per nucli urbà s'anomenarà
preferentment carretera o travessera.
C.
Camins rurals. Les vies compreses dins el terme municipal que transcorren per sòl rústic,
portaran preferentment la denominació de camí.
D.
Espais públics. Els terrenys de titularitat pública o d'ús públic destinats a esbarjo, activitats
lúdiques, educatives, culturals, etc. En funció de la seva definició lingüística poden anomenar-se
jardí, mirador, parc, pla, rotonda, etc.
E.
Equipaments i altres centres públics. Els centres i dependències municipals on es prestin
serveis al ciutadans.
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2.- Per a la denominació dels diferents tipus de via, espais o equipaments, s'utilitzarà de manera
primordial el que es recull a l'apartat anterior per a cada tipologia. No obstant això, de manera
motivada, la Comissió de Nomenclàtor podrà proposar-ne d'altres.
3.- La denominació es compondrà del tipus de via o espai i el nom específic. Pel que fa als
equipaments, la denominació podrà anar acompanyada del destí de l'equipament o la identificació
de l'activitat del centre.

CAPÍTOL II CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR
Article 4.- Creació i objectiu
Es crea la Comissió de Nomenclàtor com a òrgan d'assessorament, informe i consulta en relació a
la determinació de les denominacions recollides en aquesta Ordenança.
Article 5.- Naturalesa jurídica
La Comissió de Nomenclàtor és un òrgan tècnic intern d'informe i assessorament de
l'administració municipal. Té assignada la competència d'informar, amb caràcter preceptiu i no
vinculant, tots els assumptes relatius a la denominació d'espais i equipaments públics del municipi,
de conformitat amb els articles 5 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i els articles 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Article 6.- Funcions
Són funcions de la Comissió:
a)
Assessorar en relació a les propostes de denominacions de vies i altres espais i
equipaments públics.
b)
Informar les propostes de denominació de vies i altres espais i equipaments públics que es
presentin per iniciativa municipal o per part d'entitats o persones interessades.
c)
Recollir informació referent a espais i equipaments públics del municipi sense denominació
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resultants o no de remodelacions urbanístiques.
d)
Elaborar i mantenir un catàleg dels noms de vies publiques, dels espais públics i dels
equipaments municipals.
e)
Confeccionar, mantenir i actualitzar un catàleg de noms en previsió de futures
denominacions.
f)
Revisar de manera periòdica el nomenclàtor de carrers i espais públics del municipi.
g)
Altres estudis i informes en relació als assumptes que li siguin sotmesos en relació a
l'objecte d'aquesta Ordenança.
Article 7.- Composició

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

Formen la Comissió de Nomenclàtor:
President/a: L’alcalde/ssa.
Vicepresident/a: El/la regidor/a d’Urbanisme.
Vocals:
- El/la regidor/a de Participació.
- 1 representant de cada grup polític municipal.
- 1 representant dels serveis tècnics municipals.
- 3 persones, alienes a l'organització municipal, amb especial implicació local, per trajectòria
personal o bé associativa, en el teixit sociocultural del municipi i/o especialment coneixedores dels
seus aspectes geogràfics i històrics.
- L’Arxiver/a municipal.
Secretari/a: 1 treballador/a de l’Ajuntament.
Article 8.- Designació dels membres de la Comissió
1.- Les persones representants dels grups polítics municipals seran designades pels seus
portaveus.
2.- Les persones amb especial implicació local seran nomenades per l'alcalde/ssa a proposta de la
Comissió.
3.- La resta de vocals, així com el secretari o secretària, seran designats/des per l'alcalde/ssa.
Article 9.- Cessament en el càrrec
Sens perjudici dels supòsits de renúncia o causa de força major, les persones membres de la
Comissió són de lliure remoció per part de l'òrgan que les hagi nomenades. En tot cas, cessaran
en el seu càrrec coincidint amb la finalització de cada mandat de l'Ajuntament i es renovaran a
l'inici del nou mandat.
Article 10.- Règim de sessions i presa de decisions
1.- La Comissió es reunirà prèvia convocatòria del/la president/a. Aquest/a podrà convocar-la a
iniciativa pròpia o prèvia petició de dues terceres parts dels seus membres.
2.- La Comissió de Nomenclàtor prendrà les seves decisions normalment 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.
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CAPÍTOL III PROCEDIMENT PER A L'ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS
Article 11.- Procediment de denominació
1.- L'expedient sobre assignació o canvi de denominacions s'iniciarà per iniciativa pròpia o bé per
sol·licitud veïnal. Serà l’Alcaldia qui convocarà la Comissió de Nomenclàtor a efectes d'informar
sobre la denominació objecte de l'expedient iniciat.
2.- L'Àrea d'Urbanisme, quan tingui coneixement de l'instrument de planejament que comporti
l'obertura de noves vies o espais d'ús públic, ho comunicarà a l'Alcaldia per tal que s'iniciï
l'expedient. De la mateixa manera, qualsevol altra àrea municipal que tingui coneixement de
l'existència de vies o altres espais d'ús públic sense denominació, o amb denominació equívoca o
duplicada, ho comunicarà a l’Alcaldia per tal que s'estudiï l'inici de l'expedient d'assignació o canvi
de denominació.
3.- Pel que fa als equipaments, durant el termini de construcció i abans de la posada en
funcionament, es notificarà a l'Alcaldia, tot especificant a quin àmbit pertany i les seves
característiques.
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4.- La Comissió de Nomenclàtor, en atenció a l'objecte de l'expedient, determinarà els criteris per
a l'atribució dels noms i encarregarà a alguns/es dels/les vocals tècnics/ques de la Comissió la
redacció d'una proposta per ser examinada en una propera sessió de la Comissió.
5.- La Comissió, a la vista de la proposta tècnica, elaborarà les propostes definitives que podran
ser sotmeses a procés participatiu.
6.- En cas de canvi de denominació, aquesta proposta se sotmetrà al tràmit d'audiència dels veïns
afectats per un termini de deu dies, amb caràcter previ a l'adopció de l'acord del Ple municipal.
7.- Finalitzat el tràmit d'instrucció del procediment i, a la vista dels informes emesos, s’elevarà la
proposta al Ple per a la seva aprovació.

Article 12.- Propostes de particulars
1.- Les entitats públiques o privades, agrupacions de veïns o particulars podran formular una
petició de denominació que hauran de formalitzar en escrit raonat.
2.- La sol·licitud serà examinada en la primera reunió de la Comissió de Nomenclàtor posterior a la
data de presentació de la petició. Si aquesta considera justificada la denominació demanada,
emetrà un informe favorable, que donarà lloc a l'inici de l'expedient de denominació si la petició es
concreta en una via, espai o equipament.
En cas que la petició no concretés el lloc objecte de la denominació, l'informe favorable suposarà
la inclusió del nom proposat en el catàleg de futures denominacions.
Quan la petició faci referència a una via, espai o equipament en concret i la Comissió no estimi
adient aquesta denominació concreta, se'n podrà informar desfavorablement o determinar la
inclusió de la proposta de denominació en el catàleg per a altres futures denominacions.
3.- Si l'informe sobre la denominació proposada fos desfavorable, la Comissió n'elaborarà un
informe raonat.
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4.- El resultat de l'informe de la Comissió serà notificat a l'interessat/da per l’Alcaldia.
Article 13.- Altres supòsits
1.- En el supòsit de vies o espais oberts a l'ús públic de titularitat privada, la Comissió informarà
sobre possibles denominacions. A la sessió on es tracti sobre aquesta denominació hi podrà
assistir el propietari o bé una representació.
2.- En alguns supòsits de rellevància especial, es podrà obrir un procés participatiu amb motiu de
l'assignació d'un nom a una via, espai o equipament públic.
3. Pel que fa a 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. Si la
zona ja tingués nom en el municipi confrontant, es procurarà que la part de Berga sigui la mateixa,
per tal d'evitar confusions a la ciutadania.
Article 14.- Criteris genèrics de denominació
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1.- Es conservaran al màxim els topònims locals i les denominacions referides als noms de
comarques, municipis, entitats municipals, nuclis de població i accidents geogràfics o de qualsevol
altra demarcació territorial, els quals es determinaran sempre en llengua catalana.
2.- No es podrà posar el nom d'una persona viva a una via o espai públic o equipament, llevat de
les persones a qui s'hagi honorat o distingit al municipi.
3.- Pel que fa a noms de persones, s'haurà de comptar sempre amb l'acord de les famílies o
hereus/ves. Preferiblement, hauran d'estar vinculades a Berga, tenir renom i una trajectòria
reconeguda.
4.- Els noms propis s'escriuran tal i com eren coneguts popularment, o bé com ells/es mateixos/es
els escrivien, amb independència de la seva grafia correcta.
5.- En el supòsit de canvis de denominació es prioritzarà aquell que provoqui la menor incidència o
repercussió als ciutadans.
6.- Es defugiran les duplicitats. Cas que la Comissió consideri d'interès utilitzar un nom semblant a
un altre d'existent, s'aplicarà a una tipologia d'espai diferent.
7.- S'evitaran les denominacions que, tot i ser diferents, per la seva similitud gràfica o fonètica
puguin induir a confusió.
8.- Les denominacions antigues de vies en les quals hagin figurat persones empadronades o
hagin servit d'identificació postal no es podran reutilitzar per a altres vies públiques.
Article 15.- Comunicacions
El departament responsable de la tramitació de l'expedient administratiu farà públics els nous
noms i les modificacions en la nomenclatura dels carrers i altres vies, notificant-ho a les entitats
veïnals i a les persones interessades que hagin comparegut a l'expedient. També ho notificarà a
entitats, empreses i organismes que prestin serveis públics destinats a la col·lectivitat als quals
pugui afectar.
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Article 16.- Identificació i senyalització de les vies
1.- La Comissió de Nomenclàtor redactarà el text dels rètols, tant en el cas de noves
denominacions com en els supòsits de substitució.
2.- La confecció i col·locació de les plaques indicatives serà responsabilitat de l'Àrea d’Urbanisme.
3.- Els propietaris no es podran oposar a la instal·lació de les plaques amb els noms de les vies a
les façanes de les seves finques.
4.- No es podran alterar o ocultar les plaques amb els noms de les vies.

CAPÍTOL IV RÈGIM SUPLETORI
Article 17.- Règim supletori
En tot allò no previst expressament en aquesta Ordenança, serà d'aplicació la legislació sobre
règim local i les normes sobre gestió i revisió del Padró municipal d'habitants.
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Pel que fa a l'organització i funcionament de la Comissió de Nomenclàtor serà d'aplicació la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
CAPÍTOL V DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Entrada en vigor
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 en relació
amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril.
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