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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió
dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les
habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de
l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

Decret.
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.
Tenint en compte que la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, preveu que els terminis de caducitat de les accions i drets resten suspesos durant el
termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin
adoptar; i que aquesta previsió es pot considerar aplicable als terminis d'execució de les
obres emparades en les habilitacions municipals corresponents.
Tenint en compte, també, que el decret de d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 de
març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu
del virus COVID-19, estableix la suspensió de les obres públiques a la ciutat de Barcelona
durant el període de vigència de la declaració d’alarma, amb l’objectiu de combatre la
propagació del COVID-19.
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;
així com les competències en intervenció en matèria d’obres, construccions i instal·lacions
que li atribueixen l'article 14 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya i l'article 12
del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, i per l’article 71 de la Carta municipal de Barcelona.
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
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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 virtut de les atribucions que em confereix l’article 13.1, apartats a), e) i l) de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, que aprova la Carta municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Declarar la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada
establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de
l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
Segon. Advertir a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que
s’estiguin executant al terme municipal de Barcelona de la PROHIBICIÓ de l’execució de les
obres, instal·lacions i construccions, sempre i quan no puguin garantir les mesures aprovades
per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i
l'Agència de Salut Pública de Barcelona en matèria de prevenció i protecció contra el COVID19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020.
Tercer. Recomanar la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin
desplaçaments per la via pública.
Quart. Excloure de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret les actuacions que calgui dur a terme de
manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, quan estiguin justificades per
motiu de seguretat de les persones.
Cinquè. Publicar el present Decret a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, sense perjudici de la seva difusió al web municipal i a qualsevol altre mitjà idoni.
Sisè. Donar compte al Consell Municipal, en els termes previstos a l'article 13.l de la Carta
Municipal de Barcelona.

Barcelona, 17 de març de 2020. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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