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DILIGÈNCIA D’INCOACIÓ  

Vist l’informe justificatiu emès pel Director de Mobilitat de la Gerència Adjunta de Mobilitat i 
Infraestructures de 18 de març de 2020, relatiu a l’interès general pel Director de Mobilitat 
de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures relatiu a la necessitat d’aprovació per 
decret d’alcaldia de l’establiment  temporal d’unes condicions excepcionals de circulació 
dels vehicles pesants en els vials de 2 o més carrils de la ciutat de Barcelona, de forma 
que s’apliquin a tota la ciutat les condicions de circulació que el Decret de la Regidora de 
Mobilitat (números S5D/2010-0001650) de 21 desembre de 2018 estableix per a les zones 
d’influència de Ronda de Dalt i de Ronda Litoral (BOPB de 27 de desembre de 2019) pels 
motius que consten degudament recollits en l’informe.  
 
Vist que la propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportat no només 
la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut d’una situació d’emergència 
d’importància internacional i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn, sinó 
també la declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; declaració que ha vingut a complementar les 
mesures urgents adoptades mitjançant el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, centrat 
en la resposta a l’impacte econòmic del COVID-19.  
 
Vist que la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat i l’impacte 
dels seus efectes en el municipi de Barcelona incideixen directament en la prestació de 
serveis i l’activitat municipal. L’Ajuntament de Barcelona ha anat prenent les mesures 
necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, les quals requeriran 
l’adaptació en la prestació dels serveis municipals, en l’activitat pública i administrativa, de 
conformitat amb la legalitat.  
 
Vist que la Carta municipal de Barcelona, a través del seu article 140, empara l’actuació 
municipal en potenciar la participació de tots els ciutadans en la reducció dels riscs que la 
mateixa societat genera i en les tasques preventives d'emergències, per a augmentar la 
coresponsabilitat social.  
 

Vist que en ús de les atribucions conferides per l’art. 13.1.a), h) i l), relatives a la 
direcció del govern i administració municipals, a la direcció superior de tot el 
personal municipal i a la prefectura de la Guàrdia Urbana, així com a l’adopció, en 
cas de catàstrofe o infortuni o risc greu d’aquests, de les mesures necessàries i 
adequades, va aprovar el DECRET D'ALCALDIA de 14 de març de 2020, pel qual 
s’estableixen les mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del 
virus COVID-19 amb la finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de 
garantir simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics municipals que 
resultin imprescindibles per a la ciutadania. Així també, s’estableixen mesures de 
racionalització sobre els serveis municipals que es presten a la ciutat i que, en el 
seu cas, puguin impactar en la ciutadania.  



 

 

 
Vist que en l’apartat quart d’aquest Decret, es descriuen els serveis essencials en els 
termes següents:  
 

“Als efectes de la present resolució, es consideren serveis essencials aquells definits en els 
plans de contingència elaborats per les diferents gerències i en els quals les persones que 
en són responsables han de preservar i garantir la continuïtat en la seva prestació.  
 
Cada gerència municipal ha de determinar el contingut i l’abast dels serveis essencials que 
s’han de prestar i el dimensionament dels efectius personals per poder ser prestats amb 
garantia com també amb criteris de seguretat”  

 
En el punt 6 de l’esmentat decret es diu de forma expressa que la Gerència 
d’Infraestructures i Mobilitat és un servei essencial.  
 
DISPOSO INICIAR d’acord amb el que estableix l’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
l’expedient per a l’aprovació del document abans referit, així com, la realització de tots els 
tràmits que resultin pertinents per a la seva aprovació inclosa la sol·licitud dels informes 
que resultin pertinents.  
 

 

Laia Grau i Balagueró  
Gerent d´Ecologia Urbana 
 
(en virtut de les atribucions conferides per Decret d’Alcaldia de 16 de març de 
2020)  
 
Barcelona, 18 de març de 2020  

 

 


