
 

 

Gerència d’Ecologia Urbana 

Secretaria Tècnic-Jurídica 

Referència expedient número: 20SD0041NT 

 
Vistes les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Vistes les recomanacions formulades per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries 
estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per les quals s'estableixen 
mesures de protecció bàsiques per evitar la propagació per contagi consistents en la separació 
entre persones, higiene, restriccions en els desplaçaments i d'altres que incideixen en tots els 
aspectes de l'activitat econòmica.  
 
Atès que l’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per cada Administració la 
competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar 
les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als 
efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial 
Decret.  
 
Ateses les competències de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de salut pública d’acord amb 
l’article 102 de la Carta municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre i 
els articles 55 i concordants de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.  
 
 Atès que l'article 140 de la Carta municipal de Barcelona estableix que l'Ajuntament de Barcelona 
ha de 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, i 
impulsar el desenvolupament de programes de cultura de l'autoprotecció en la població i en les 
activitats econòmiques i socials.  
 
En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal, 
 

D I S P O S O 

Primer.- AUTORITZAR, temporalment i amb caràcter d'excepcionalitat, la circulació pels vials de 2 
o més carrils de la ciutat dels vehicles amb MMC igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o 
inferior a 16,5 metres, sempre que ho justifiqui la documentació de control establerta en l’article 6 
de l’Ordre FOM/2861/12, de 13 de desembre, per la qual es regula el document de control 
administratiu exigible per a la realització de transport públic de mercaderies per carretera. 

Segon.- ESTABLIR que un cop restablerta la normalitat de la situació d'alarma general actual per 

la propagació  del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) la circulació dels vehicles abans referits 
haurà d'ajustar-se al vigent Decret de la Regidora de Mobilitat (número S5D/2010-0001650) de 21 
de desembre de 2018 (publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28/12/2018).  

Tercer.-  DETERMINAR que aquest Decret tindrà vigència des de la seva signatura sense perjudici 
de la seva PUBLICACIO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal de 

Barcelona i al web municipal. 

Quart.- DONAR COMPTE al Plenari del Consell Municipal, en els termes previstos a l’article 13.1 l) 

de la Carta Municipal de Barcelona. 

                      Barcelona:     
 
                                                          L’Alcaldessa 
 

      Ada Colau i Ballano 
 


