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1. Justificació i oportunitat del Pla de Millora Urbana 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Berga, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, i publicat al DOGC de 11 de març de 2005, defineix l'àmbit del sector de sòl urbà consolidat 
PMU-P02 “Pinsania Sud”, sector quin desenvolupament queda subjectat a la formulació i aprovació d’un Pla de 
Millora Urbana que entre d'altres determinacions, concreti, ajusti i definieixi el vial de connexió entre els carrers 
Castellar del Riu i Pinsània, respectant al màxim la seva integració amb els horts existents. 
 
L’Ajuntament de Berga vol endegar la transformació de l'àmbit per tancar l’anella de circulació rodada que 
actualment es troba interrompuda al tram final del carrer Pinsania i millorar alhora les condicions d’accessibilitat 
peatonal existents, d'acord amb les directrius del POUM i procurant la integració del conjunt en la topografia i 
entorn existents. Actualment la connexió peatonal entre ambdós carrers es fa per un callissot amb un tram 
d’escales sense descans de 42 graons. 
 
L'objectiu és perfectament coincident amb el que el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLUC) 
preveu pel que fa als Plans de millora urbana: 
 

Article 68. Plans de millora urbana 
 
2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la transformació d'usos o la 
reurbanització poden determinar operacions urbanístiques que comportin la reconversió del model urbanístic 
de l'àmbit de que es tracti, quant a l'estructura, l'edificació existent i els usos, o bé establir la substitució 
integral o parcial de les infrastructures d'urbanització i la implantació de noves infrastructures, per raons 
d'obsolescència o d'insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament 
econòmic i social. 

 
 
Per tant, queda justificada la formulació d’aquest Pla de Millora Urbana en sòl urbà consolidat PMU-P02 
"Pinsània Sud" d'acord amb les previsions, els objectius i criteris que determina el planejament general per 
aquest sector, dins de l’illa delimitada pels carrers Pinsània, Castellar del Riu i Callissot de la Gratella. 
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2. Descripció de l’àmbit d’actuació 

L'àrea objecte del present Pla de Millora Urbana en sòl urbà consolidat es correspon amb l’àmbit delimitat pel 
sector de sòl urbà consolidat anomenat PMU-P02 “Pinsania Sud” del POUM de Berga: Sector de sòl urbà 
consolidat que comprèn els terrenys delimitats pel carrer de la Pinsania i el del Callissot de la Gratella, composat 
per propietats d’ús d’horta i una superfície total de 2.794 m2.  
 
L'àmbit del Pla de Millora Urbana està constituït per diverses propietats privades d’ús agrícola, a on es permet 
l’ús d’horta i jardí. De la mateixa forma s’admet la continuïtat dels habitatges existents, tot aplicant les 
regulacions de la zona d’edificis a conservar. 
 
Aquestes propietats tenen una configuració esglaonada a mode de terrasses, restant a una alçada superior la 
propietat situada més cap al nord-oest de l’àmbit i a un nivell inferior, la que es troba més al sud-est i que dóna 
front al carrer Callissot de la Gratella. La resta de propietats queden a cavall entre aquestes dues i es van 
adaptant a la topografia original segons la seva posició. 
Aquest esglaonament entre les diferents propietats fa que el conjunt es llegeixi com una combinació de 
plataformes i murs de mamposteria de pedra de diferents alçades i mides respectivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de l’interior d’illa 
 
 
El límit irregular del sector s’ha adaptat ajustant-se a límits físics de propietat, dintre del marge de tolerància 
admissible. La base topogràfica ha estat realitzada en data febrer de 2006 expressament per al present Pla de 
Millora Urbana, i en conseqüència està actualitzada i té la precisió suficient tant per al planejament com per als 
posteriors projectes que es desenvolupin.  
 
La superfície real de l’àmbit, quantificada pel recent aixecament topogràfic és de 2.837,92 m2. 
 
La descripció física de la topografia actual del sector es recull gràficament als plànols d’informació I.02 
“Emplaçament” i I.04 “Topografia” del present document. 
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3. Descripció del planejament vigent 

El planejament marc d’aquest Pla de Millora Urbana és el POUM de Berga, aprovat definitivament per resolució 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 11 de març de 2005, i en conseqüència adaptat a la Llei 
2/2002 d'Urbanisme. Les determinacions del planejament general es recullen en el plànol d'informació I.03 
"Planejament vigent".  
 
Les condicions d’ordenació de l’edificació de l’àmbit es troben definides a l’article 136 de la secció 3 “Àmbits de 
desenvolupament i execució en sòl urbà” del Text Refós de les NN.UU. del POUM de Berga, que disposa: 

1. Àmbit 
Comprèn els terrenys de sòl urbà consolidat delimitats pels carrers Castellar del Riu i Pinsania i el 
Callisot de la Gratella. 
 
La superfície total del Sector és de: 2.794 m2 

2. Objectius 
Obertura d’un vial de connexió entre els carrers Castellar del Riu i Pinsania amb la finalitat de millorar 
la connexió del casc antic en relació al seu entorn immediat. 

3. Condicions d'ordenació, edificació i ús 
El PMU ajustarà i definirà amb concreció el vial de connexió, respectant al màxim la seva integració 
amb els horts existents. Els murs seran vegetals, atalussats i integrats a l’entorn. 
En tot el que no s’especifica serà d’aplicació allò que determina la Clau 14-Horta. 
S’admet la continuació dels usos existents. 

4. Cessions 
Viari (1C) : 530,56 m2 (cessió i urbanització) 

5. Condicions de gestió i execució 
El sistema o sistemes d’actuació el fixarà el PMU. 

 
Les condicions que determina la clau 14-Horta del POUM de Berga són les següents: 

Àmbit: 
Correspon a aquelles zones no edificades o amb alguna edificació que, per raó de l’ús d’horta 
existent, és necessari mantenir i preservar. 

Condicions de parcel·lació i edificació: 
En aquesta zona no s’admet cap tipus de segregació en relació a la parcel·lació existent. 
Pels habitatges existents s’aplica la regulació de la zona d’edificis a conservar (clau 6) definida en 
l’art. 111 d’aquestes normes. 
L’edificabilitat màxima permesa a efectes de petites construccions lligades a l’ús d’horta és de 0,05 
m2st/m2 sòl, amb una ocupació màxima del 2%. 
Les tanques a espais públics o sistema viari han de tenir una alçada màxima de 1,20 metres a 
efectes d’obrir aquests espais a les visuals dels vianants. 

Condicions d’ús: 
S’admet la continuïtat dels habitatges existents. Només es permet l’ús d’horta i/o jardí. 
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4. Estructura de la propietat 

L'àmbit del Pla de Millora Urbana està format per nou propietats i les edificacions existents són majoritàriament 
coberts i edificacions auxiliars per guardar les eines de treball dels horts. Només hi ha dues edificacions dintre 
d’aquestes propietats que el POUM identifica com a edificacions a conservar. Una d’elles està continguda a una 
de les propietats incloses en el sector, tot i que el volum queda fora d’aquest, i l’altra és una edificació bastant 
consolidada i inclosa tota ella en el sector del pla de millora. 
 
Segons l’article 146 del TRLUC, la delimitació de l’àmbit d’expropiació ha d’anar acompanyada d’una relació de 
les persones propietàries i d’una descripció dels béns i els drets afectats, d’acord amb la legislació d’expropiació 
forçosa. 
 
En conseqüència, la gestió urbanística es reduirà a indemnitzar als propietaris la superfície de les seves 
parcel·les que quedaran expropiades per l’obertura del nou vial entre els carrers Pinsania i Castellar del Riu i per 
l’alineació a vial establerta pel POUM corresponent a l’eixamplament del carrer Pinsania.  
 
En el sistema d’actuació urbanística per expropiació, l’ajuntament competent pot acomplir l’activitat d’execució 
del planejament mitjançant el que estableix l’article 149 del TRLUC, tot seguint els procediments expropiatoris 
que estableix l’article 210 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, de 18 de juliol (en endavant D. 305/2006). 
 
Relació de propietats incloses en el sector: 
 
 

NOM PROPIETARI   FINCA REF. CAD SUP. (m2) % 
CONILL COSTA Ma Georgina  F1 4502001 120,95  4,26%  
CASALS CINCA Montserrat  F2 4522032 618,56  21,80%  
MASCARÓ SANTACREU Ramon  F3 4522038 474,28  16,71%  
VILLEGAS PENICOT Ramon  F4 4522039 383,62  13,52%  
VIÑAS VERGES Clemente  F5 4522046 159,07  5,61%  
CONILL COSTA Ma Georgina  F6 4522047 356,73  12,57%  
SOLDEVILA CUNILL Josep  F7 4522048 669,73  23,60%  
AJUNTAMENT DE BERGA   F8 4522049 45,70  1,61%  
AJUNTAMENT DE BERGA     F9 4522049 9,28   0,33%  
         
TOTAL SECTOR         2.837,92   100,00%   

 
 
 
La relació de propietaris i la descripció gràfica de l’estructura de la propietat actual figuren en el plànol 
d’informació I.05 “Finques inicials”. 
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5. Objectius i criteris d’ordenació 

El Pla de Millora Urbana en sòl urbà consolidat del sector PMU-P02 Pinsania Sud definit al POUM de Berga 
pretén desenvolupar en l’àmbit delimitat, la connexió entre els carrers Pinsania i Castellar del Riu. Aquesta 
connexió és important no solament pel fet millorar la connexió del casc antic en relació amb el seu entorn 
immediat, sinó també perquè acaba de tancar l’anella de circulació que envolta el nucli antic de Berga i dóna 
sentit als carrers més transitats de la seva jerarquia viària. 
 
En aquest sentit, el Pla de Millora Urbana pretén aportar als ciutadans un nou espai de qualitat que, per la seva 
posició geogràfica i altimètrica, obre visuals sobre el nucli antic i gaudeix d’una posició privilegiada per a la 
contemplació i el descans.  
 
Els objectius concrets del Pla de Millora Urbana són: 
 

• Concretar l’ordenació de detall del sector PMU-P02 Pinsania Sud definit al POUM de Berga, per 
aconseguir l’obertura del vial que connecti els carrers Pinsania i Castellar del Riu de la forma més 
adient, atenent a criteris d’accessibilitat i d’altres de caràcter paisatgístic establerts pel POUM. 

 
• Conservar, en tot el que sigui possible, l’estructura de la propietat existent i respectar la configuració 

d’horts aterrassats mantinguda al llarg del temps. 
 

• Respectar el volum qualificat pel POUM com a “edifici a mantenir”, i estudiar detalladament el traçat 
del nou vial per tal d’ajustar-lo al màxim als límits de les propietats originals i els seus accessos. 

 
• Completar la urbanització de l’àmbit per tal d’obtenir un espai urbà de qualitat i integrat a la realitat 

física del lloc.  
 

• Atenent a les indicacions del POUM, els materials seran respectuosos amb el medi i només es faran 
servir materials manufacturats en cas que l’estructura de la propietat així ho aconselli. Les espècies 
que es replantin hauran de ser autòctones i en consonància amb el caràcter agrícola de l’entorn, 
evitant les espècies exòtiques o de difícil adaptació al medi. 

 
• Així mateix, es substituiran les tanques afectades que limiten les propietats resultants i les que donen 

a espais públics o a sistema viari hauran de tenir una alçada màxima establerta pel POUM, per tal 
d’obrir aquests espais a les visuals dels vianants. 

 
• Les zones d’horts i edificacions existents relacionades amb l’activitat afectades pel Pla es podran 

refer per tal de mantenir-les dins del mateix sector. 
 
 
En base a aquests criteris s'ha definit la proposta d'ordenació concreta, que es descriu en l'apartat següent. 
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6. Descripció de l’ordenació proposada 

L’ordenació proposada per a l’obertura del vial de connexió entre els carrers Pinsania i Castellar del Riu, tal i com 
es grafia als plànols d’ordenació corresponents (O.01-O.03), intenta adequar-se a la realitat física existent alhora 
que vol respectar en tot el possible l’estructura de la propietat actual. 
 
En aquest sentit, l’obertura del vial de connexió es realitza mantenint els dos punts d’embocadura (extrems del 
traçat) proposats pel POUM. Aquesta configuració permet respectar al màxim les edificacions i horts existents als 
extrems i possibilita fer el desenvolupament d’un traçat de vial més llarg amb una pendent el més suau i constant 
possible. 
 
Pel tram mig es proposa que el traçat del nou vial de connexió s’adapti al màxim als límits de les propietats 
existents i respecti la configuració actual de murs de pedra que limiten físicament aquestes propietats. Aquest 
caràcter irregular del nou traçat mimetitza i dialoga amb el caire irregular del casc antic de Berga i, més 
concretament, dels carrers adjacents als límits del sector (ja sia el carrer Pinsania o el carrer Castellar del Riu). 
 
Allà on, per raons tècniques de traçat, no s’ha pogut mantenir els elements físics existents i/o s’ha hagut de 
construir elements nous, s’ha optat, d’acord amb el que estableix el POUM per a aquest sector, per la 
construcció de talussos, murs ecològics i murs de gabions de pedra, amb característiques i materials similars als 
murs de pedra ja existents. D’aquesta forma es minimitza l’impacte visual de la intervenció i s’opta per materials 
naturals no manufacturats que, en aquest cas, resulten també més econòmics. 
 
En els trams afectats per l’obertura del vial de connexió on s’ha hagut de fer desmunts de terra (i, per tant, 
s’hauria de construir murs de contenció de terres) s’ha optat per la col·locació de murs de gabions de pedra 
omplerts amb material dels mateixos murs reemplaçats o similar. 
 
En els trams afectats per l’obertura de vial de connexió i per l’eixamplament del carrer Pinsania on s’ha hagut de 
fer replens de terra, s’ha optat per fer talussos en els casos en que la cohesió del terreny així ho aconsellava. A 
la resta dels casos, s’ha optat per la construcció de murs ecològics de terra natural compactada per lots. L’efecte 
final d’aquest sistema constructiu és similar al d’un talús natural però té l’avantatge de que es pot arribar a 
construir amb angles de fins a 80º respecte el pla del terra, cosa que suposa una menor afectació a les 
propietats del sector. Pel que fa a la pavimentació del nou viari es recomana fer servir material anti-lliscament, 
preferentment a la zona de vianants, i que redueixi l’impacte  sonor a la zona de circulació de vehicles. 
 
El traçat del nou vial de connexió proposat pel present Pla de Millora Urbana suposa una major afectació de sòl 
privat que la proposta indicada pel POUM. Aquest increment de sòl públic a obtenir és degut a que el traçat 
dibuixat pel POUM és indicatiu i no s’ajusta a la realitat física del sector. Tot i que l’amplada del vial de connexió 
és la mateixa que la proposada originalment, la creació de terraplens i desmunts per tal d’adaptar el traçat a la 
complicada topografia del sector suposa una afectació més gran que la indicada per la fitxa normativa.  
 
L'ordenació indicativa dels espais d'ús públic es detalla al plànol núm. O.03 “Definició del viari”, on es dóna una 
imatge de la proposta, entenent que la definició més concreta del viari, el seu tractament superficial i 
l'enjardinament s'incorporarà en el corresponent projecte d’urbanització. Pel que fa a la proposta de 
qualificacions i afectacions de les finques existents es recull gràficament als plànols O.01 “Qualificacions 
proposades” i O.02 “Finques resultants i afectacions”. 
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7. Quadres de característiques i justificació de paràmetres 

A continuació s'indiquen les superfícies de zones i sistemes que resulten de l'ordenació proposada, quantificades 
segons recent aixecament topogràfic, i les superfícies reflectides a la corresponent fitxa del POUM del sector 
PMU-P02 Pinsania Sud. 
 
 

    POUM PMU 
    Planejament vigent Aixecament topogràfic 
CLAU 1C (Alineació a vial) 179,91 m2 6,44% 254,78 m2 8,98%
CLAU 1C (Obertura de vial) 350,65 m2 12,55% 575,98 m2 20,30%
TOTAL SÒL PÚBLIC 530,56 m2 18,99% 830,76 m2 29,27%
                
CLAU 14 (Horta i jardí) 2.263,44   81,01% 2.007,16   70,73%
TOTAL SÒL PRIVAT 2.263,44 m2 81,01% 2.007,16 m2 70,73%
                
TOTAL SECTOR   2.794,00 m2 100,00% 2.837,92 m2 100,00%

 
 
 
Tal com es demostra en el quadre comparatiu, el PMU compleix la previsió de sòl públic prevista al POUM. 
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8. Obtenció i urbanització del sòl qualificat de sistema: gestió urbanística i pla 
d’etapes: 

Ateses les característiques i dimensió del sector P02 Pinsània Sud, es preveu executar el pla en una única fase. 
 
El projecte d’urbanització es formularà i tramitarà  com a document independent  conforme determina i possibilita 
d’article 110 del Decret 305/2006. 
 
Com s’ha reflectit en l’apartat 6 d’aquesta memòria, de l’ordenació proposada en resulten unes afectacions de  
sòl pel seu ús com a sistema viari clau 1C, atès que la consecució de l’obertura d’aquest sistema és l’objectiu 
fonamental d’aquest pla de millora urbana i de l’actuació. 
 
Atès que conforme el propi POUM els usos admesos a la resta de sòl privat de l’àmbit son els regulats a la clau 
14 d’Horta i jardí, no es confereix aprofitament suficient per ésser capaç de subsumir la càrrega de cessió i 
urbanització d’aquest sistema viari,  i conseqüentment no seria  possible aconseguir  l’acompliment del principi 
d’equidistribució de beneficis i càrregues establert legalment, s’opta perquè el sòl i edificacions compresos en les 
referides afectacions s’obtinguin pel sistema d’expropiació, mitjançant la tramitació d’un projecte d’expropiació 
seguint el sistema  de taxació conjunta establert a l’article 211 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Segons l’article 146 del TRLUC, la delimitació de l’àmbit d’expropiació ha d’anar acompanyada d’una relació de 
les persones propietàries i d’una descripció dels béns i els drets afectats, d’acord amb la legislació d’expropiació 
forçosa, aquesta relació i descripció es detalla al quadre contingut en aquest apartat de la memòria. 
 
La gestió urbanística es reduirà doncs mitjançant l’aprovació del projecte de taxació conjunta i del projecte 
d’urbanització, a indemnitzar als propietaris la superfície de les seves parcel·les que quedaran expropiades per 
l’obertura del nou vial entre els carrers Pinsania i Castellar del Riu i per l’alineació a vial establerta pel POUM 
corresponent a l’eixamplament del carrer Pinsania, i també al procés de la efectiva urbanització d’aquest 
sistema.  
 
En el sistema d’actuació urbanística per expropiació, l’ajuntament competent pot acomplir l’activitat d’execució 
del planejament mitjançant el que estableix l’article 149 del TRLUC, tot seguint els procediments expropiatoris 
que estableix l’article 210 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, de 18 de juliol (en endavant D. 305/2006). 
 
Les afectacions resultants de la proposta d’ordenació es detallen en el quadre següent (tot i que serà el projecte 
de taxació conjunta qui defineixi amb major exactitud els bens afectats): 
 
 

 

FINCA REF. CAD
CONILL COSTA Ma Georgina R1 4502001 120,95 0,00
CASALS CINCA Montserrat R2 4522032 310,70 307,86
MASCARÓ SANTACREU Ramon R3 4522038 402,45 71,83
VILLEGAS PENICOT Ramon R4 4522039 206,84 176,78
VIÑAS VERGES Clemente R5 4522046 159,07 0,00
CONILL COSTA Ma Georgina R6 4522047 356,73 0,00
SOLDEVILA CUNILL Josep R7 4522048 395,44 274,29
AJUNTAMENT DE BERGA R8 4522049 45,70 0,00
AJUNTAMENT DE BERGA R9 4522049 9,28 0,00

SUP. FINAL (m2)NOM PROPIETARI AFECTACIÓ (m2)



Pla de millora urbana del sector PMU-P02 Pinsania Sud, Berga 

13 

9. Annexes 

9.1 Memòria social 

La memòria social és un document creat per la Llei 10/2004 que modifica la Llei 2/2002 d’urbanisme (refós 
després en el DL 1/2005). Com a tal, és una informació complementària del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, segons estableix l’article 59.1: 
 

Article 59.1 Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal 
 
1. Els plans d'ordenació urbanística municipal es formalitzen, salvant el que estableix l'apartat 2, mitjançant 
els documents següents:  
... 
h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d'habitatge protegit i, si 
escau, dels altres tipus d'habitatge assequible que determini la llei. A més, si el planejament ha inclòs les 
reserves a què fa referència l'article 34.3, cal justificar–ho en la memòria social. 

 
 
No obstant, la mateixa llei estableix que, de manera transitòria, sigui el planejament derivat qui incorpori aquesta 
memòria, mentre no ho faci el planejament general: 
 

Transitòria segona 
... 
4. Els instruments de planejament urbanístic derivat que desenvolupen planejament urbanístic general 
aprovat definitivament abans de l'entrada en vigor de la modificació d'aquesta Llei i que no continguin la 
memòria social que exigeix l'article 59 n'han d'incorporar una que defineixi els objectius de producció 
d'habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d'habitatge assequible que determini la llei. Aquesta 
exigència no és aplicable als instruments de planejament urbanístic derivats aprovats inicialment abans de 
l'entrada en vigor de la modificació d'aquesta Llei. 

 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Berga està adaptat a la Llei 2/2002, però no al DL 1/2005, i per tant 
no conté aquest document. Tot i així, ateses les característiques del Pla de Millora Urbana (sense increment de 
l’aprofitament urbanístic ni del sostre residencial edificable) la memòria social queda buida de contingut. 
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9.2 Compliment dels criteris de mobilitat sostenible 

En el disseny dels itineraris i espais del sistema viari s’han tingut en compte els criteris establerts a la legislació 
vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques: Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
Mobilitat, Llei 20/1991, de 25 de novembre, de l’Accessibilitat, i Decret 100/1984, de 10 d’abril, de Promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Amb caràcter orientatiu, cal esmentar també el “Projecte de decret d’establiment de normes de mobilitat per al 
disseny urbà i per als estudis d’avaluació de la mobilitat generada“ i “l’Estudi de mobilitat a Berga”, aquest últim 
redactat el juny del 2004 per la Fundació RACC per a l’Ajuntament d’aquest municipi, a on es descriuen les 
directrius d’actuació i les corresponents propostes d’actuació per a la mobilitat.  
 
D’acord amb aquestes normatives i estudis, el nou carrer de connexió entre els carrers Pinsania i Castellar del 
Riu serà de convivència única, sense voreres, amb calçada a un mateix nivell, i amb un pendent constant proper 
al 8%. Es superarà excepcionalment aquest pendent tot seguint les recomanacions de les normatives i estudis 
referits a aquest aspecte. 
 
La urbanització del carrer es fa amb calçada única de convivència, per tal de garantir la continuïtat dels itineraris 
principals per a vianants i bicicletes i la supressió de barreres arquitectòniques i elements discontinus que així ho 
impedeixin. 
 
En aquest sentit, el projecte d’urbanització s’haurà d’executar d’acord amb les normatives vigents anteriorment 
mencionades pel que fa a elements d’urbanització (paviments, senyalitzacions, replans entremitjos, baranes, 
guals, reixes, escossells, etc.).  
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9.3 Participació ciutadana 

Atenent a que estem davant la formulació d’una figura de planejament de desenvolupament de pla, conforme el 
que determina el text refós de la Llei d’Urbanisme, no es formula avanç de pla ni és preceptiva l’aprovació de 
programa de participació ciutadana tal i com prescriu l’article 105 del Reglament de desplegament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
El dret a la participació ciutadana quedarà del tot garantit pel procediment d’aprovació i tramitació d’aquest pla de 
millora urbana i de la convocatòria d’informació pública subsegüent a l’aprovació inicial,  així com mitjançant la 
convocatòria d’informació pública dels instruments previstos pel seu desenvolupament. 
 
En el procés d’aprovació del pla, l’Ajuntament té prevista a més la realització de reunions informatives i de 
divulgació del pla de millora urbana i el seu contingut, amb els propietaris afectats i interessats. 
 
Tot seguit s’adjunta el document ”Informe del taller de presentació del projecte d’intervenció i nova urbanització 
del vial entre Pinsania i Callissot de la Gratella” redactat per l’empresa Eidos SL, en referència al taller de 
participació ciutadana portat a terme el 7 de juny de 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, a 5 de març de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARQUITECTE 
 
Joan Badia Font / Toni Mas Ballester 
GMG PLANS I PROJECTES, SL  
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Capítol 1. Disposicions generals 

NATURALESA I ABAST DEL PLA 
 
 
Art. 1. Definició 

Les Normes Urbanístiques que integren aquest document formen part del Pla de Millora Urbana PMU-P02 
Pinsania Sud, delimitat pels carrers Pinsania, Castellar del Riu i Callissot de la Gratella. 
 
 
Art. 2. Marc legal 

Aquest Pla de Millora Urbana està redactat d’acord amb: 
 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Berga, aprovat definitivament pel Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques el 15 de desembre de 2004. 

 
• Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005 i publicat al DOGC 4436, de 

28 de juliol de 2005. 
 

• La Llei 6/1998, sobre règim del sòl i valoracions, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret-
Llei 4/2000, de mesures urgents de liberalització en el sector immobiliari. 

 
• Reglament de desplegament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol de 

2006. 
 
 
Art. 3. Contingut 

Aquest Pla de Millora Urbana està integrat pels següents documents: 
 

• Document I. Memòria 
 
• Document II. Ordenances reguladores 
 
• Document III. Estudi econòmic - financer 
 
• Document IV. Plànols 

 
 
Art. 4. Interpretació 

Les determinacions del Pla de Millora Urbana s’aplicaran amb preferència a qualsevol altre disposició municipal 
que reguli l’ús i l’ordenació del territori amb un objectiu semblant i la seva interpretació no podrà contradir en cap 
cas les instruccions que es derivin de la legislació urbanística vigent i del planejament de rang superior. 
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Les presents Normes, juntament amb els plànols d’ordenació, prevalen sobre els restants documents del Pla. En 
allò que no prevegin les Normes, s’estarà a la legislació urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada 
cas. 
 
Els documents d’aquest Pla de Millora Urbana s’interpretaran sempre atenent el seu contingut i d’acord amb els 
objectius i finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció entre documents o d’imprecisió 
prevaldrà sempre la interpretació més favorable a la major dotació d'espai públic. 
 
 

DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA 
 
 
Art. 5. Desenvolupament del Pla de Millora Urbana 

Amb l’objecte de complementar, desenvolupar i portar a la pràctica l’ordenació establerta per les determinacions 
del Pla de Millora Urbana, s’elaborarà, d’acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent i en els termes 
previstos en aquesta Normativa, el corresponent projecte d’urbanització, el qual haurà de garantir l’accessibilitat i 
la funcionalitat amb caràcter general dels espais d’ús públic, així com les condicions urbanístiques de protecció 
contra incendis i altra normativa sectorial, així com els instruments de gestió necessaris. 
 
Atès que el carrer Pinsania i el tram final del carrer Castellar del Riu queden fora de l’àmbit i ja hi ha un projecte 
d’urbanització aprovat per a aquest últim, la urbanització del sector es limita al nou vial de connexió entre 
ambdós carrers, i el tractament de les seves vores, i el tram del carrer Pinsania que s’ha d’eixamplar d’acord a la 
afectació de vial que proposa el POUM en aquest sector. El sistema constructiu emprat per fer la urbanització del 
carrer Pinsania i la topografia irregular a tot l’àmbit i, sobretot, a les cruïlles entre carrers aconsella incloure els 
trams de carrer Pinsania i Castellar del Riu abans esmentats en el projecte d’urbanització. 
 
Pel que fa a la gestió urbanística, atès que el sistema d’actuació és el d’expropiació, es tramitarà el corresponent 
projecte de taxació conjunta, d’acord amb la Llei 6/1998, sobre règim del sòl i valoracions, i el mateix Decret 
Legislatiu 1/2005. 
 
 
Art. 6. Precisió de límits 

Els límits de les zones i sistemes podran precisar-se en els corresponents projectes que desenvolupin les 
determinacions d’aquest Pla de Millora Urbana amb un major grau de precisió, d’acord amb els següents criteris. 
Els ajustos que es produeixin hauran de respondre a: 
 

• Alineacions a línies de carrer existents. 
 

• Característiques topogràfiques del terreny. 
 

• Límits de la propietat. 
 

• Existència d’arbres o d’altres elements d’interès. 
 

• Requeriments de les solucions constructives emprades. 
 
 
No produiran distorsions en la forma de les unitats de zona o sistema, ni augments o disminucions de superfícies 
de més d’un cinc per cent en relació amb superfícies delimitades en els plànols d’ordenació d’aquest Pla de 
Millora Urbana. 
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Art. 7. Sistema d’actuació 

Atenent als objectius i a les condicions d’ordenació, edificació i ús definits pel POUM en aquest sector i per raons 
òbvies d’impossibilitat de mantenir l’equilibri de beneficis i càrregues dins el sector, el sistema d’actuació serà el 
d’expropiació. A tal efecte es tramitarà el corresponent projecte de taxació conjunta. 
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Capítol 2. Regulació de sistemes 

Art. 8. Sistemes 

8.1. Són els  sòls destinats a usos públics o col·lectius al servei directe de la població. 
 
8.2. Els espais qualificats de sistemes, tots ells d’ús i titularitat pública, es regiran per allò que disposa la seva 
legislació específica i urbanísticament segons la precisió del POUM d’aquest Pla de Millora Urbana. 
 
8.3. Els espais destinats a sistemes en aquest Pla de Millora Urbana s’obtenen per part de l’administració 
actuant amb potestat expropiatòria que té encomanada l’execució del planejament que dóna lloc a l’expropiació.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 210.1 del Reglament de desplegament del TRLUC, l’expropiació es pot dur 
a terme bé per mitja del procediment de taxació conjunta, bé seguint el procediment individualitzat previst a la 
legislació aplicable en matèria d’expropiació forçosa, amb les especificitats que estableix el mencionat reglament. 
 
8.4. El Pla de Millora Urbana defineix únicament el següent sistema que es descriu gràficament al corresponent 
plànol d’ordenació O.01 “Qualificacions proposades”: 
 

• Sistema viari (clau 1C) 
 
 

SISTEMA VIARI (CLAU 1C) 
 
 
Art. 9. Definició i tipus 

El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària destinats a la vialitat i 
l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell 
d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins del terme municipal. La categoria 1C de la clau 1V “Sistema viari” es 
defineix a l’article 92 de la Secció 2 de les Normes Urbanístiques del POUM de Berga com a xarxa viària 
complementària. 
 
 
Art. 10. Condicions d’ordenació i urbanització 

Les alineacions de vialitat establertes en aquest Pla de Millora Urbana seran de caràcter vinculant per constituir 
límits de zonificació. Les rasants i el traçat del viari tenen caràcter indicatiu, podent-se precisar el seu tractament 
a través del projecte d’urbanització. 
 
En l’ordenació i la urbanització de la xarxa viària s’aplicaran els criteris normatius definits en el POUM. 
 
El projecte d’urbanització podrà ajustar aquesta secció, sense disminuir la seva amplada total, precisant el 
disseny de la via en quant als espais reservats als vehicles, als vianants, a les voreres, als arbres i a tots els 
elements que calgui per aconseguir una millora en la qualitat ambiental. 
 
La xarxa viària urbana i la de camins veïnals haurà de preveure reserves d’espai suficients per a la col·locació i 
la integració dins el paisatge de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de 
recollida i transport de residus, així com el foment de la recollida selectiva i valorització de residus. 
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Els terraplens generats per l’obertura del vial es faran amb talussos naturals o murs ecològics de terra 
compactada per lots i tractament posterior del parament vist amb hidrosiembra. Allà on s’hagin de fer desmunts 
s’optarà per la col·locació de murs de gabions de pedra, llevat d’aquells punts on per impossibilitat física calgui 
construir un mur de contenció, la longitud del qual es cenyirà a la estrictament necessària. 
 
Els materials de paviment, instal·lacions i mobiliari urbà s’hauran d’adequar a les previstes pel projecte 
d’urbanització del carrer Castellar del Riu i, en general, a les previstes pel Nucli antic de Berga. Pel que fa a 
l’enllumenat públic caldrà donar compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn, així com del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament d’aquesta llei. 
 
L’arbrat i enjardinament es farà amb espècies autòctones i en consonància amb el caràcter agrícola de l’entorn, 
evitant especialment les espècies exòtiques i aquelles que siguin de conservació delicada. 
 
Per a tot allò que no especifiquin aquestes Ordenances envers el sistema viari, serà d’aplicació el que disposa 
l’article 92 “Sistema de comunicació” de les Normes Urbanístiques del POUM de Berga. 
 
En el plànol d’ordenació O.01 “Qualificacions proposades” es defineixen les condicions i característiques 
geomètriques del viari de l’àmbit del Pla de Millora Urbana. 
 
 
Art. 11. Cessió mínima i titularitat 

Els sòls qualificats de sistema viari seran de titularitat pública. 
 
S’estableix una reserva de sòl mínima destinada a sistema viari per alineació a vial, corresponent a 
l’eixamplament del carrer Pinsania, de 254,78 m2, equivalent al 8,98% de la superfície del sector, i una reserva 
de sòl mínima destinada a l’obertura de vial de connexió entre els carrers Pinsania i Castellar del Riu, de 575,89 
m2, equivalent al 20,30% de la superfície del sector,  delimitats ambdós en el corresponent plànol d’ordenació 
O.01 “Qualificacions Proposades”. 
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Capítol 3. Regulació de zones 

Art. 12. Zones 

12.1. Són els terrenys objecte d’aprofitament urbanístic privat. 
 
12.2. El Pla de Millora Urbana defineix la següent zona, que es localitza gràficament al corresponent plànol 
d’ordenació O.01 “Qualificacions proposades”: 
 

• Zona d’horta i jardí (clau 14) 
 
• Zona d’edificis a conservar inclosos en el catàleg de béns del POUM (clau 06B) 

 
 

ZONA D’HORTA I JARDÍ (CLAU 14) 
 
 
Art. 13. Definició 

Comprèn les zones de sòl urbà consolidat no edificades o amb alguna edificació que, per raó de l’ús d’horta 
existent, és necessari mantenir i preservar. 
 
Recull les àrees d’horts urbans existents que s’han de mantenir i preservar, i regula l’ordenació i l’ús de les 
edificacions al servei d’aquestes àrees. Les zones d’horts es consideren part important del desenvolupament 
urbà i cultural de Berga. 
 
Per la seva posició perifèrica dintre del sòl urbà del nucli de Berga, pel seu ús i per la seva condició de zona amb 
necessitat de preservació, es tracta d’una zona amb uns objectius de planejament particulars, gairebé propis de 
zones en sòl no urbanitzable: 
 

• Manteniment de l’actual estructura parcel·laria. 
 
• Regulació i preservació del sòl urbà amb ús d’horta i de les edificacions lligades a aquest ús.  

 
• Admissió de la continuïtat dels habitatges existents i permissió de construcció de petites edificacions 

auxiliars lligades a l’ús d’horta.   
 
 
Art. 14. Tipus d’ordenació 

El tipus d’ordenació serà el que disposa el contingut de l’article 130 de les normatives urbanístiques del POUM 
de Berga. 
 
En aquesta zona no s’admet cap tipus de segregació en relació a la parcel·lació existent. 
 
Pels habitatges existents s’aplica la regulació de la zona d’edificis a conservar (clau 6) definida en l’art. 111 de 
les normes del POUM. 
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L’edificabilitat màxima permesa a efectes de petites construccions lligades a l’ús d’horta és de 0,05 m2sòl / m2st, 
amb una ocupació màxima del 2%. No obstant, en cas de construccions preexistents que quedin afectades pel 
nou vial, s’admetrà la seva reconstrucció mantenint el sostre inicial, encara que excedeixi aquests coeficients. 
 
Les tanques a espais públics o sistema viari es podran executar amb elements opacs sempre i quan la 
combinació d’aquests elements no ultrapassi l'alçada màxima de 1,20 metres a efectes d’obrir aquests espais a 
les visuals dels vianants. El seu tractament i material, en la part que confronta al nou vial, quedarà definit pel 
projecte d’urbanització. Es permetrà l’addició d’elements translúcids o amb materials calats per sobre d’aquesta 
alçada i fins a un màxim de 1,80 m sens perjudici dels criteris de manteniment de les visuals anteriorment 
descrits. 
 
S’admet la continuïtat dels habitatges existents. Només es permet l’ús d’horta i / o jardí. 
 
 

ZONA D’EDIFICIS A CONSERVAR INCLOSOS EN EL CATÀLEG DE BENS DEL POUM (CLAU 06B) 
 
 
Art. 15. Definició 

Comprèn els edificis de valor històric artístic que formen part dels monuments catalogats o que estan inclosos en 
el catàleg de bens del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Berga. 
 
 
Art. 16. Tipus d’ordenació 

El tipus d’ordenació serà el que disposa el contingut de l’article 114 de les normatives urbanístiques del POUM 
de Berga. 
 
En cada fitxa del catàleg de bens a protegir es reflecteixen les condicions bàsiques d’actuació per a cada edifici. 
 
No s’admet cap segregació de la parcel·la adscrita a l’edifici. 
 
Cal mantenir i tenir cura dels espais de la parcel·la no ocupats per l’edificació. Especial atenció a la protecció de 
l’arbrat i de l’espai obert, si existeix. 
 
S’estableixen com a condicions d’edificació les actualment existents. Es pot tan sols incrementar el volum en un 
10% quan sigui necessari pel desenvolupament correcte dels usos permesos i quedi garantit que no afectarà als 
elements fonamentals de l’edifici, i quan es garanteixi la rehabilitació total de l’edifici. Per a qualsevol tipus de 
construcció d’elements o volums cal la presentació d’un projecte referit a la totalitat de l’immoble o parcel·la. 
 
Les obres de millora han de respectar els elements a conservar assenyalats en el catàleg de bens per a cada 
edifici. 
 
S’admeten els següents usos: 
Residencial, de comerç amb un màxim del 65% del sostre edificable, oficines sempre i quan per la seva tipologia 
s’adaptin a l’edifici objecte de protecció, restauració, hoteler, els propis del sistema d’equipaments. 
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III Avaluació econòmica / estudi de viabilitat 
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AVALUACIÓ ECONÓMICA / ESTUDI DE VIABILITAT 
 
 

 
 
 
Els recursos municipals, que incorporen a aquest efecte una subvenció del Fons de la Llei de Barris, són 
suficients per desenvolupar aquest sector i, en conseqüència, l’actuació pot considerar-se viable 
econòmicament. 

ADQUISICIÓ SÒL DESTINAT A VIARI 23.483,86 €
COST D'OBRES D'URBANITZACIÓ 123.212,93 €
HONORARIS TÈCNICS, GESTIÓ
I REGISTRE DE LA PROPIETAT 43.000,00 €

TOTAL SECTOR 189.696,79 €

VALOR
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IV Plànols 
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