
 
 
 
 

PROPOSTA D’ACORD DE PLE 

 
 

PROCEDIMENT 

 

TITOL EXPEDIENT MOCIO PSC CREACIÓ ORDENANÇA NOMENCLÀTOR 

Núm. Exp.: X2021003060 

 

L’Ajuntament de Berga no té consolidats els criteris per a la denominació de les vies 

urbanes i els espais públics del municipi. Històricament, quan ha estat necessari 

procedir a la denominació d’algun d’aquests espais 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 de les vies urbanes i els espais  

públics del municipi. La manca de sistematització i normativa a l’hora de donar noma   

aquests espais ha donat lloc a la duplicitat de denominacions o similituds en eles noms  

que indueixen a l’equívoc, cosa que pot suposar un maldecap tant per el veïnat de  

Berga, com per als vianants 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 un  

futur, és indispensable disposar d’una eina que reguli la denominació de les vies  

urbanes i els espais públics del municipi.  

 

Per tot això, en data 10 de desembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Berga, en  

sessió ordinària, va acordar l’aprovació inicial del “Reglament de creació i  

funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per la denominació de  

vies urbanes i espais públics del municipi de Berga” 

 

Vist que ja s’ha iniciat una primera trobada de la Comissió de Nomenclàtor i manca un 
instrument normatiu que determini, entre d’altres coses: 

- Qui pot manipular i/o senyalitzar una via, carrer, plaça.. 
- Quina tipologia de senyalització s’ha d’utilitzar en cada espai 
- Quin llibre estil s’ha d’utilitzar 
- On correspon que es senyalitzi 

 

Proposo: 

1. Que el ple acordi fer les accions pertinents per disposar de l’Ordenança de 
Nomenclàtor Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
Berga, datat i signat electrònicament. 
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