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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 
1.1. SITUACIÓ I ÀMBIT DE LA CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL 
  
L’àmbit del present document de correcció d’error material es situa al sector SUD PP1 
“Pedregals”. El Pla parcial urbanístic “Els Pedregals” va ser aprovat definitivament 28 de juny de 
2000 i incorporat al POUM de Berga. La zona concreta a corregir s’emplaça a l’est del sector en 
contacte amb el sòl urbà consolidat. Concretament són dues franges de terreny de 80 i 95 metres 
de llargada aproximadament per 8 i 9,5 metres d’amplada. La franja est, coincident amb una 
antiga rasa, està a una cota inferior a la franja oest. 
  
1.2. INFORMACIÓ URBANÍSTICA  
 
1.2.1. Determinacions del POUM a l’àmbit de la correcció  
 
Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Berga aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 15 de setembre 2004 i validat en 
sessió 15 de desembre de 2004 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
4341, del dia 11 de març de 2005. 
  
L’article 184 del Text refós del POUM estableix que “els sectors de sòl urbanitzable delimitat que 
s’han desenvolupat d’acord amb les determinacions del pla anterior i que estan definitivament 
aprovats es regiran per les determinacions que es fixen en el corresponent pla parcial.”  
D’acord amb l’article 179.3. del TR del POUM El Sector PP1 “Pedregals” és un dels quatre sectors 
de sòl urbanitzable delimitat amb planejament aprovat. 
  
1.2.2. Infrastructures, topografia, estat actual i usos 
  
El Pla Parcial està actualment en execució de les obres d’urbanització. 
La zona objecte de la correcció d’errada està formada per dues franges longitudinals amb direcció 
nord sud. A la franja a l’est, amb destinació a zona verda pública d’acord amb el Pla Parcial, i que 
es situa a propera a una petita rasa que de fet divideix les dues franges, s’hi  estan construint unes 
escales de connexió entre dos vials amb una diferència de cota important. La segona franja, a 
l’oest de la primera, està destinada a parcel.les per a ús privat d’acord amb el Pla Parcial, i té una 
diferència topogràfica important respecte la franja est. 
  
1.2.3. Estructura de la propietat 
 
Les propietats afectades per la correcció d’errada material són les següents: 
              
Propietat NIF/CIF Adreça Població 
Jordi Freixa Fornell  39294084X  Carrer Doctor Espert, 11 08600 (Berga) 
Dolors Marceló  77261330Y  Carrer Doctor Espert, 11 08600 (Berga) 
Xavier de Ferrer Pla 38332892B   Plaça de la Creu, 8 08600 (Berga) 
Josep Santacreu Casals  38313323S       Plaça de la Creu, 8 08600 (Berga) 
Joan Santacreu Simón 39313223J  Carrer dels Pedregals, 22 08600 (Berga) 
Ajuntament de Berga P0802200F   Plaça de Sant Pere 1 08600 (Berga) 
  
 
1.3. MARC LEGAL I URBANÍSTIC 
La present correcció d’errada del POUM de Berga s’ha redactat i ha d’executar-se d’acord amb 
l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística. 
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L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener 
preveu que “les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”  
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 
 
2.1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS  
 
El Pla Parcial Urbanístic “Els Pedregals” va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 28 de juny de 2000. El Pla Parcial preveia, per a la zona 
objecte d’aquest document de correcció d’error, la qualificació de sistema de “zones verdes” per la 
franja est descrita en l’apartat de situació i àmbit d’aquest document i la qualificació de “zona 
residencial tipus A” i “zona verda privada” per la franja oest. 
El Text refós del POUM de Berga aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona en sessió de 15 de setembre 2004 i validat per la mateixa CTUB en sessió de 15 de 
desembre de 2004, va qualificar la franja est com a sistema de comunicació i la franja oest com a 
sistema d’espais lliures. 
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA CORRECCIÓ D’ERROR 
MATERIAL  
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú estableix  que les administracions públiques 
poden rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes. 
El present document pretén esmenar l’error material entre la documentació gràfica i escrita del 
POUM de Berga amb l’objectiu d’evitar dubtes sobre la interpretació del Planejament. 
 
2.3. CRITERIS, OBJECTIUS I JUSTIFICACIONS 
 
2.3.1. Criteris i objectius 
 
El present document té com a objectiu la correcció de l’error material del POUM a la zona descrita 
a l’apartat de situació i àmbit d’aquest mateix document. 
La correcció pretén adaptar els plànols normatius del POUM a les prescripcions del Pla Parcial 
“Els Pedregals” d’acord amb l’article 184 del POUM que estableix que els Plans Parcials aprovats 
definitivament d’acord amb la normatica anterior es regiran per les determinacions que es fixen en 
el corresponent pla parcial. 
 
Amb la correcció d’error material es realitzen les següents adaptacions: 

- Corregir la qualificació de la franja est de la zona afectada de tal manera que passi de 
“Sistema de Comunicacions” a “Zones verdes” (Sistema d’espais lliures) d’acord amb el Pla 
parcial aprovat definitivament. 
- Corregir la qualificació de la franja oest de la zona afectada de tal manera que passi de 
“Sistema d’espais lliures” a “Zona residencial tipus A” i “Zona verda privada”d’acord amb el Pla 
parcial aprovat definitivament. 
- Es corregeix la fitxa del SUD PP1 “Pedregals” del POUM per esmenar els errors entre 
aquesta i el Pla parcial aprovat. 

 
La superfície de la franja est qualificada en els plànols del POUM com a sistema de 
comunicacions i com a zones verdes en el Pla Parcial Urbanístic “Els Pedregals” és de 706,00 m² 
La superfície de la franja oest qualificada en els plànols del POUM com a sistema d’espais lliures i 
com a zona residencial tipus A i zona de verd privat en el Pla Parcial Urbanístic “Els Pedregals” és 
de 1.059,00 m² 
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2.3.2. Justificacions de la correcció d’error material 
 
La correcció d’error material no modifica cap dels paràmetres establerts pel Pla parcial aprovat 
definitivament i que el mateix articulat del POUM estableix com a planejament d’aplicació. 
S’adapten els paràmetres de la fitxa del POUM perquè concordin amb els paràmetres del plànol 
d’ordenació del Pla parcial modificat per la CTUB a l’aprovació definitiva en que s’incorporaven 
prescripcions d’ofici. 
 
2.3. QUADRE RESUM I COMPARATIU ENTRE EL POUM I LA CORRECCIÓ 
 
Zona/Sistema Pla Parcial Urbanístic “Els Pedregals” POUM 

(fitxa del SUD PP1) 
 Memòria Plànols   
Vialitat 30.603 m² 30.603 m² 30.603 m²
Zones verdes  14.913 m² 11.200 m²  
Zona lliure de protecció 2.831 m² 2.831 m²  
Equipaments 5.940 m² 5.940 m²  20.392 m² 
Total Sistemes 54.287 m² 50.574 m²  50.995 m² 
Sòl d’aprofitament privat 57.228 m² 60.941 m²  60.901 m² 
Verd privat 381 m² 381 m²  0 m² 
Total Sòl privat 57.609 m² 61.322 m² 60.901 m²
Superfície del sector 111.896 m² 111.896 m²  11.896 m² 
Sostre residencial edif. 34.667 m²  201.412,80 m²
Núm. habitatges 137   111
Edificabilitat neta 0,6 m²s/m²S  
Edificabilitat bruta 0,31 m²s/m²S   0,6 m²s/m²S
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3. NORMATIVA 
 
3.1. CORRECCIÓ DE L’ERROR MATERIAL DEL PLÀNOL 8.2 D’ORDENACIÓ DEL POUM 
 
La present correcció d’error material implica l’esmena del plànol 8.2 d’ordenació del POUM per tal 
de grafiar les qualificacions d’acord amb el pla parcial aprovat. 
 
3.2. CORRECCIÓ DE LA NORMATIVA DEL POUM DE BERGA I ELS SEUS ANNEXES 
 
La modificació no suposa cap canvi en les normes urbanístiques del POUM de Berga. Si que es 
corregeix la fitxa del SUD PP1 “Pedregals” de l’annex 4 del POUM per adaptar-la als paràmetres 
del Pla parcial aprovat i a les prescripcions d’ofici fetes per la CTUB a l’aprovació definitiva del Pla 
parcial. 
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Fitxa del SUD PP1 “Pedregals” de l’annex 4 del POUM  
 
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
SECTORS AMB PLA PARCIAL APROVAT PP1 

DENOMINACIÒ: PEDREGALS 

ÀMBIT: Comprèn els terrenys situats a la dreta del 
barri Pedregals, al nord-oest de la ciutat. 

OBJECTIUS: Garantir la connectivitat viària de la 
Ronda Nord entre el c/ Pere Costa i el Pg. de les 
Estaselles. Consolidar el creixement nord de la 
ciutat amb usos residencials. 

SUPERFÍCIE:  111.896 m² 
 

 

Sòl 
d'aprofitament 

privat 

Sostre 
residencial 
edificable 

Cessions per 
sistema viari 

Cessions per 
sistema d'espais 

lliures i 
d’equipaments Sòl públic 

Número 
habitatges 

60.901 m² 201.412,80 m² 30.603 m² 20.392 m² 50.995 m² 111 
 
CESSIONS 45% 
EDIFICABILITAT BRUTA 0,60 m²s/m²s 
SISTEMES GENERALS ADSCRITS Ronda Nord 

 
CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
Les tipologies edificatòries proposades amb els seus usos i alçades són les següents: 

1. Zona A: ús residencial unifamiliar aparellat; parcel·la de 640m²; ocupació 40%; alçada 
màxima de B+2 equivalent a 9,50m; una plaça d’aparcament per habitatge. 

2. Zona B: ús residencial unifamiliar aïllat; parcel·la de 400m²; ocupació 40%; alçada 
reguladora de B+2 equivalent a 9,50m; una plaça d’aparcament per habitatge. 

3. Zona C: ús residencial unifamiliar aïllat; parcel·la 1000m²; ocupació 40%; alçada reguladora 
de B+2 equivalent a 9,50m; una plaça d’aparcament per habitatge.  

4. Tot el que no està regulat en aquesta normativa serà d’aplicació la corresponent a la zona 
10B d’aquest pla. 

5. Sistema d’espais lliures: edificacions lligades a l’espai lliure i d’esbarjo; ocupació màxima 
5%; alçada màxima 5m. 

6. Sistema d’equipaments: ús genèric; ocupació 30%; alçada reguladora B+2 equivalent a 
9,50m. 

 
SISTEMA D'ÀCTUACIÓ: Sistema de actuació per compensació bàsica. 
ALTRES DETERMINACIONS:  Aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió del dia 28 
de juny de 2000. 
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Fitxa del SUD PP1 “Pedregals” de l’annex 4 del POUM corregida d’acord amb els paràmetres del 
Pla parcial i les les prescripcions d’ofici fetes per la CTUB a l’aprovació definitiva  
 
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
SECTORS AMB PLA PARCIAL APROVAT PP1 

DENOMINACIÒ: PEDREGALS 

ÀMBIT: Comprèn els terrenys situats a la dreta del 
barri Pedregals, al nord-oest de la ciutat. 

OBJECTIUS: Garantir la connectivitat viària de la 
Ronda Nord entre el c/ Pere Costa i el Pg. de les 
Estaselles. Consolidar el creixement nord de la 
ciutat amb usos residencials. 

SUPERFÍCIE:  111.896 m² 
 

 

Sòl 
d'aprofitament 

privat 

Sostre 
residencial 
edificable 

Cessions per 
sistema viari 

Cessions per 
sistema d'espais 

lliures i 
d’equipaments Sòl públic 

Número 
habitatges 

60.941 m² 34.667 m² 30.603 m² 19.971 m² 50.574 m² 137 
 
CESSIONS 45% 
EDIFICABILITAT NETA 0,60 m²s/m²s 
SISTEMES GENERALS ADSCRITS Ronda Nord 

 
CONDICIONS D'ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS: 
Les tipologies edificatòries proposades amb els seus usos i alçades són les següents: 

7. Zona A: ús residencial unifamiliar aparellat; parcel·la de 640m²; ocupació 40%; alçada 
màxima de B+2 equivalent a 9,50m; una plaça d’aparcament per habitatge. 

8. Zona B: ús residencial unifamiliar aïllat; parcel·la de 400m²; ocupació 40%; alçada 
reguladora de B+2 equivalent a 9,50m; una plaça d’aparcament per habitatge. 

9. Zona C: ús residencial unifamiliar aïllat; parcel·la 1000m²; ocupació 40%; alçada reguladora 
de B+2 equivalent a 9,50m; una plaça d’aparcament per habitatge.  

10. Tot el que no està regulat en aquesta normativa serà d’aplicació la corresponent a la zona 
10B d’aquest pla. 

11. Sistema d’espais lliures: edificacions lligades a l’espai lliure i d’esbarjo; ocupació màxima 
5%; alçada màxima 5m. 

12. Sistema d’equipaments: ús genèric; ocupació 30%; alçada reguladora B+2 equivalent a 
9,50m. 

 
SISTEMA D'ÀCTUACIÓ: Sistema de actuació per compensació bàsica. 
ALTRES DETERMINACIONS:  Aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en sessió del dia 28 
de juny de 2000. 
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4. PLÀNOLS  
4.1. PLÀNOLS DE INFORMACIÓ 
4.1.1. I01 EMPLAÇAMENT: Territorial 
4.1.2. I02 PPU “PEDREGALS” (Aprovació definitiva CTUB 28/06/2000) 
4.1.3. I03 PLANEJAMENT VIGENT 
4.2. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 
4.2.1. O01 PLÀNOL DE LA CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL 
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5. ANNEXES 
5.1. PLA PARCIAL PEDREGALS (Aprovació definitiva CTUB 28/06/2000) 
5.2. ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CTUB (28/06/2000) 
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5.1. PLA PARCIAL PEDREGALS (Aprovació definitiva CTUB 28/06/2000) 
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5.2. ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CTUB (28/06/2000) 
 
 
  














