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Referència AIN-2020/577 

Objecte Informe sobre la proposta de Decret d’Alcaldia sobre l'establiment 

temporal d'unes condicions excepcionals de circulació dels vehicles 

pesants en els vials de dos 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 (número 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 2018) 

Sol·licitant  Gerència d’Infraestructures i Mobilitat 

 

1. Objecte i antecedents 

 

Se sotmet a informe la proposta de Decret d’Alcaldia perquè els vehicles amb MMC igual o 

inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres puguin circular per tots els vials 

de 2 o més carrils de circulació de la ciutat, sempre que ho justifiqui la documentació de 

control establerta a l’article 6 de l’Ordre del Ministeri de Foment FOM/2861/2012, de 13 de 

desembre, atès el moment d’excepcionalitat a causa de la crisi sanitària provocada pel COVID-

19. 

 

Juntament amb la proposta de Decret d’Alcaldia es tramet per la Gerència promotora 

l’esborrany d’informe tècnic justificatiu i l’esborrany d’informe jurídic amb proposta de 
resolució. 

 

2. Consideracions jurídiques 

 

2.1 Justificació 

 

Tal i com s’estableix a l’informe tècnic justificatiu i a l’informe jurídic, el que motiva l’adopció 
d’aquesta mesura és que així es facilita el subministrament de productes essencials, 

principalment als supermercats de la ciutat, en quant que podran ser proveïts per vehicles de 

majors dimensions i que permetrà que les empreses de transport redueixin el nombre de 

conductors necessaris per a repartir les mercaderies essencials, donada la situació actual que 

ha provocat la propagació del Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Aquesta mesura no afecta 
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la mobilitat a la ciutat, atès que aquesta s’ha vist reduïda donada la declaració d’estat d’alarma 

pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 

la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.  

 

Per tant, es considera que la mesura està degudament justificada. 

 

2.2 Competència municipal 

 

L’article 6 del Reial decret 463/2020 ha establert: 

 

“Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios. 

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la 

gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el 

marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de 

alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.” 

 

L’article 102 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona (en 

endavant CMB), estableix que l’Ajuntament de Barcelona ha de formular i mantenir polítiques 
dirigides al manteniment i la promoció de la salut pública. 

 

L’article 140 de la mateixa CMB estableix: 

 

“1. 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. 

2. L'Ajuntament de Barcelona ha d'impulsar el desenvolupament de programes de cultura 

de l'autoprotecció en la població i en les activitats econòmiques i socials. 

3. L'autoritat de protecció civil municipal, d'acord amb el principi de legalitat constitucional, 

pot mobilitzar els béns i els drets de persones i ens jurídics que consideri imprescindibles per 

a atendre les situacions d'emergència.” 

 



 

 
 

GERÈNCIA DE RECURSOS 
Direcció  dels  Serveis  Jurídics 
Direcció de l’Àrea de Règim Jurídic 

 

Plaça Carles Pi i Sunyer, 8-10, 1a planta 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 33 92 
Fax 93 402 79 51 

 

 

3/4 

 

I per últim, l’article 13.1 l) de la CMB estableix que l’Alcaldia té la competència per a adoptar 

personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortuni públic, o de risc 

greu d'aquests, les mesures necessàries i adequades, de les quals ha de donar compte 

immediatament al Plenari o a la Comissió del Consell Municipal que sigui competent per raó de 

la matèria. 

 

2.3 Contingut 

 

En relació al contingut la proposta de Decret d’Alcaldia, s’estableix: 

 

“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, per (número 

S5D/2010-0001650) de data 21 de desembre de 2018 (publicat al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona 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.” 

 

El contingut es considera ajustat a dret, sense perjudici que proposem d’incloure un nou 

apartat quart, en el sentit de donar compte al Consell Municipal de la resolució adoptada, tal i 

com estableix l’article 13.1 l) de la CMB, amb el redactat següent: 

 

“Quart.- DONAR COMPTE al Consell Municipal, en els termes previstos a l’article 13.1 l) de la 

Carta Municipal de Barcelona.” 
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3. Conclusions 

 

Per tot l’exposat, i amb la consideració que s’ha fet sobre un nou apartat quart, es considera 

ajustada a dret la proposta de Decret d’Alcaldia perquè els vehicles amb MMC igual o inferior a 

44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres puguin circular per tots els vials de 2 o més 

carrils de circulació de la ciutat, sempre que ho justifiqui la documentació de control establerta 

a l’article 6 de l’Ordre de Foment 2861/12. 

 

        Vist i plau, 
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Lletrada consistorial     Director de l’Àrea de Règim Jurídic 
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