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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA de 3 de maig de 2020, pel qual es modifica l’apartat
setè del Decret d’Alcaldia S1/D/2020-443, de 14 de març, d’establiment de
mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus
COVID-19.

Decret.
La ràpida i extraordinària propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (causant de la malaltia
COVID-19) va provocar l’aprovació del 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 COVID19. En aquest àmbit, l'Organització Mundial de la Salut ha formulat recomanacions i les
autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha
ordenat les disposicions 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,
situació coneguda com a confinament.
Amb tot, 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. L’Ajuntament de Barcelona, en virtut del seu règim especial, té
competències 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. A més, 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 aquesta direcció, es va aprovar el Decret D’Alcaldia de 14 de març de 2020 (GM
15/03/2020), d’establiment de 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. En el decret, 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. Específicament, l’apartat setè d’aquest decret relatiu a les
obres i serveis municipals ha establert la suspensió de les obres públiques a la ciutat de
Barcelona durant el període de vigència de la declaració d’alarma, sens perjudici de la
continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les
persones, materials i espai públic.
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Amb tot, a la vista de les dades oficials sobre l’evolució de la pandèmia, i de l’anunci del
president del Govern de l’Estat d’un progressiva desescalada de les restriccions derivades de
l’estat d’alarma (desconfinament), l’Ajuntament de Barcelona està treballant en els plans de
restabliment dels serveis municipals posteriors a la seva vigència, estudiant un retorn
progressiu de les activitats a la ciutat, entre les quals es troben les obres municipals, tant les
d’inversió com les de manteniment. En data 29 d’abril de 2020, la Cap de Coordinació d’Obres
a l’Espai Públic amb el vist i plau del Gerent de Mobilitat i Infraestructures, ha emès un
informe tècnic justificatiu en relació a la necessitat de modificar l’apartat setè del Decret de
l’Alcaldia de 14 de març de 2020 i d’aixecar la suspensió de les obres públiques per tal de
poder reiniciar-les en la forma descrita en les fases que es proposen, previ informe del
Comitè d’Obres i Mobilitat, sempre que s’acompleixin els criteris generals de classificació i, a
partir d’aquests, dels criteris requerits per a cada obra.
En l’informe tècnic, s’ha previst aquest reinici progressiu d’aquestes obres plantejant tres
escenaris:
1. Fase 0 d’inici imminent: consisteix en el reinici d’un nombre controlat d’obres, amb
data prèvia a l’inici del desconfinament.
2. Fase 1 d’inici posterior a l’inici del desconfinament: consisteix en el reinici d’un cert
nombre d’obres amb data posterior a l’inici del desconfinamen
3. Fase 2 d’inici al final del desconfinament: consisteix en el reinici de la resta d’obres
municipals, amb data al final del desconfinament.
L’informe tècnic recomana que les obres d’inversió municipals es classifiquin en aquests tres
escenaris. El mètode de classificació s’ha basat en els criteris següents:
1. Obres que per la seves característiques garanteixin el compliment de les mesures
sanitàries per part dels treballadors.
2. Obres que estiguin lluny d’habitatges amb persones confinades, i que així provoquin
menys molèsties.
3. Obres d’equipaments de serveis bàsics (educació, salut, serveis socials).
4. Obres vinculades a grans infraestructures estratègiques de ciutat.
5. Obres a punt d’acabar i/o que estiguin provocant molèsties a l’espai públic per la seva
ubicació o afectació i que el fet de reiniciar-les millorin notablement les condicions de
seguretat i/o habitabilitat.
Per tot l’anterior, esdevé necessari modificar l’apartat setè del Decret d’Alcaldia de 14 de
març de 2020 i ús de les atribucions conferides pels articles 26 i 13.1, lletres a, h i l, de la
Carta municipal, relatives a la direcció del govern i l’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,
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Disposo,
Primer. Modificar l’apartat setè del Decret de l’Alcaldia de 14 de març de 2020 (gaseta
municipal de 15/03/2020) d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives
amb motiu del virus COVID-19, en el sentit d’aixecar de manera progressiva la suspensió de
les obres públiques a la ciutat de Barcelona durant la vigència de la declaració de l’estat
d’alarma per tal de poder reiniciar-les d’una manera gradual, per fases; i, a aquest efecte,
ORDENAR, AMB CARÀCTER IMMEDIAT, el reinici d’aquelles obres que, previ l’informe del
Comitè d’Obres i Mobilitat, acompleixin els criteris generals de classificació establerts en
l’informe de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de 29 d’abril de 2020, d’acord amb
aquesta escala:
1. Obres que per la seves característiques garanteixin el compliment de les mesures
sanitàries per part de les persones treballadores.
2. Obres que estiguin lluny d’habitatges amb persones confinades, i que així provoquin
menys molèsties.
3. Obres d’equipaments de serveis bàsics (educació, salut, serveis socials).
4. Obres vinculades a grans infraestructures estratègiques de ciutat.
5. Obres a punt d’acabar i/o que estiguin provocant molèsties a l’espai públic per la seva
ubicació o afectació i que el fet de reiniciar-les millorin notablement les condicions de
seguretat i/o habitabilitat.
Segon. Delegar en la Segona Tinenta d’Alcaldia, Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, la facultat de
concretar les fases successives del reinici de les obres en funció del compliment dels criteris
generals de classificació establerts a l’apartat primer, previ l’informe del Comitè d’Obres i
Mobilitat.
Tercer. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en
aquest decret es farà constar expressament que s'actua per delegació de l’Alcaldia.
Quart. Determinar que aquest Decret tindrà vigència des de la seva signatura, sense perjudici
de la seva publicació a la Gaseta Municipal de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província i al
web municipal.
Cinquè. Donar compte al Plenari del Consell Municipal, en els termes previstos a l’article 13.1
l) de la Carta Municipal de Barcelona.
Barcelona, 3 de maig de 2020. L’Alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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