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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 456/2020/eSVI
 

DECRET PER APROVAR LES ACTUACIONS D'EMERGÈNCIA PROPOSADES PER A 
GARANTIR LA SALUT A L'ESPAI PÚBLIC I EN ELS DESPLAÇAMENTS DE LA 
CIUTADANIA DURANT LES FASES DEL DESCONFINAMENT, ARRAN DE L'ESTAT 
D'ALARMA PEL COVID-19
 

Relació de fets

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les successives modificacions portades a terme 
mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, 
declaren i prorroguen l’estat d’alarma instaurat a conseqüència de la crisi sanitària del COVID-
19.

El President del Govern espanyol va anunciar, dimarts 28 d’abril, el pla de desescalada de 
l’estat d’alarma, que s’haurà de produir a partir del 4 de maig per fases, en funció de l’evolució 
de la crisi sanitària, i que suposarà una tornada progressiva a la normalitat.

Així mateix, l’ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, estableix al seu article 3.5. que “Para 
posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales facilitarán el reparto 
del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden”.

Aquesta desescalada portarà, d’una manera progressiva, a l’alleujament de les mesures de 
confinament i un augment de la mobilitat; però caldrà, durant un temps, mantenir certes 
condicions sanitàries i de distanciament físic entre les persones. Aquesta distància de 
seguretat mínima entre les persones influirà en la manera de moure’ns, i genera una situació 
d’emergència a l’espai públic que cal abordar d’una manera immediata.

Vilanova i la Geltrú disposa de molts carrers amb voreres molt estretes que fan impossible que 
els vianants es puguin creuar mantenint la distància física de seguretat contra els contagis.

Així mateix, el transport públic patirà una davallada de l’oferta, per causa de la limitació de 
l’aforament, pel que cal donar una alternativa a aquests desplaçaments per tal d’evitar el 
traspàs al vehicle privat, el qual provocaria la congestió del trànsit de la ciutat i l’augment de la 
contaminació. Es pot esperar també que la por als contagis faci reduir l’ús del transport públic 
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en detriment del vehicle privat, el qual seria contraproduent per l’objectiu de reducció de la 
seva taxa, pel que cal prendre mesures que potenciïn la mobilitat sostenible.

La potenciació del transport públic també passa, a part de les mesures higièniques de 
distanciament social, etc. que es puguin prendre, per la seva descongestió, potenciant la 
bicicleta i els vehicles de mobilitat personal per als desplaçaments de curta i mitjana distància. 
La percepció de seguretat del transport públic serà clau per a la futura recuperació de la seva 
taxa.

En aquest context, cal assegurar que la mobilitat a peu, en bicicleta o en vehicle de mobilitat 
personal, es pugui fer amb garanties, fent possible el manteniment del distanciament físic que 
redueixi els contagis.

Per tot l’exposat, cal planificar la mobilitat al procés de desconfinament progressiu garantint la 
salut pública i la capacitat de desplaçar-se de la població de la manera més eficaç, saludable, 
sostenible i segura possible.

 La tècnica responsable del Departament de Mobilitat ha emès un informe favorable en què es 
determinen les actuacions d’emergència que cal dur a terme a l’espai públic per tal de garantir 
la salut pública i els desplaçaments de la ciutadania en la desescalada de l’estat d’alarma.

 
Fonaments de dret

Vist el Pla d’Actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat, número 30, 
de 26 de febrer de 2010 i la normativa posterior fins a la declaració de l’estat d’alarma 
mitjançant el Reial Decret 463/2020, i les posteriors pròrrogues.

L’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a 
l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les 
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple de l’Ajuntament.

La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb l’article 
21.1 q) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article53.1 r) del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de règim local de 
Catalunya.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER.   APROVAR les següents MESURES DE MOBILITAT per a garantir la salut pública 
en la desescalada de l’estat d’alarma, permetre una mobilitat segura i frenar el possible 
augment de la taxa d’ús del vehicle privat:
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1. Mentre duri la crisi sanitària del COVID-19 i calgui mantenir les condicions de 
distanciament social, limitar la velocitat genèrica de circulació a la ciutat a 30 Km/h. 
Aquesta mesura contribueix a una mobilitat a peu, en bicicleta o en V.M.P. més 
segura, a l’hora que possibilita la circulació amb V.M.P. per tota la ciutat i afavoreix 
la reducció de la contaminació atmosfèrica.

2. Aconsellar als vianants que circulin, en la mesura del possible, per la vorera de la 
dreta en el sentit de la marxa, per tal de minimitzar els creuaments que puguin fer 
trencar la distància de seguretat.

3. Establir prioritat invertida a carrers amb voreres estretes, per tal que els vianants, 
bicicletes o V.M.P. puguin circular per la calçada per mantenir el distanciament 
social, i amb limitació de velocitat a 20 Km/h.

4. Establir que les bicicletes i vehicles de mobilitat personal puguin circular en ambdós 
sentits de la marxa als carrers de prioritat invertida.

5. Eliminar cordons d’estacionament en aquells carrers en què l’amplada de la vorera 
no assoleixi una amplada suficient per mantenir el distanciament social, ja sigui per 
senyalitzar en aquest espai una vorera a nivell de calçada, o un carril bici, o bé per 
invertir la prioritat del carrer en benefici dels vianants, les bicicletes i els V.M.P.

6. Eliminar un carril de circulació per sentit de la marxa a la ronda Ibèrica, entre la 
ronda d’Europa i la carretera de l’Arboç, i a la Rambla dels Països Catalans, entre la 
ronda d’Europa i el carrer de la Masia d’en Frederic, per habilitar-ho com a 
aparcament, per tal de pal·liar la pèrdua de places d’estacionament a zones més 
cèntriques. Així mateix, aquesta mesura millora la seguretat dels creuaments de 
vianants i bicicletes, afavorint aquests mitjans de transport actius i sostenibles.

7. Senyalitzar un carril bici a la rambla de Salvador Samà, entre el carrer de Santa 
Anna i fins el barri de mar que afavoreixi la connexió Nord – Sud en bicicleta.

8. Tallar al trànsit de vehicles a motor el pas sota la via de la rambla de Salvador 
Samà, per possibilitar l’habilitació en aquesta via del carril bici i el seu creuament 
segur de les vies del tren.

9. Senyalitzar un carril bici a l’Av. de Cubelles – Av. de Jaume Balmes, entre el torrent 
de Sant Joan i el carrer de Josep Coroleu.

10. Senyalitzar el carril bici del carrer del Montseny a la calçada, per alliberar la vorera, 
tot eliminant un sentit de circulació de vehicles.

11. Senyalitzar un carril bici a la ronda Ibèrica, entre la Plaça de la Moixiganga i la 
ronda d’Europa.

12. Senyalitzar un carril bici a l’av. de Francesc Macià, entre el torrent de Sant Joan i el 
carrer de Josep Coroleu.
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13. Pacificar l’av. de Francesc Macià, entre la rambla de Salvador Samà i el carrer de 
Josep Coroleu, amb la implantació de prioritat invertida i els canvis de sentit de 
circulació que dissuadeixin el trànsit de vehicles privats a motor.

14. Establir les mesures necessàries (canvis de sentit de circulació i elements físics que 
impedeixin el pas) per tal d’eliminar les dreceres que creuen el centre urbà pacificat, 
per tal de reduir-ne el trànsit i incrementar-ne la pacificació: eix Tetuan – Havana, 
Jardí – Sant Joan, plaça Llarga – Pàdua – Correu, Estudis – Església – St. Antoni.

15. Prohibir la càrrega i descàrrega a les zones de vianants del centre urbà pacificat 
(rambla Principal, carrer dels Caputxins, avinguda de Francesc Macià).

16. Senyalitzar noves zones de càrrega i descàrrega als carrers perimetrals del nucli 
urbà pacificat, per tal que els subministraments puguin arribar als establiments del 
nucli urbà pacificat sense posar en perill els ciutadans reduint l’espai disponible i 
fent trencar el distanciament físic: a l’actual zona blava a la cruïlla dels carrers 
Tetuan i Escolapis, a la rambla de Salvador Samà i al carrer de la Unió.

SEGON.  Aquestes actuacions s’iniciaran amb anterioritat a l’entrada a la fase 1 del 
desconfinament, i prioritzant avançar les mesures compensatòries dels perjudicis ocasionats 
per d’altres actuacions. Així mateix, es posaran en marxa de manera progressiva, en funció de 
la priorització de l’actuació i de la possibilitat de dur-les a terme en funció dels mitjans 
disponibles.

 
TERCER. Peu de recursos. 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen per l’interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del 
recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.
 

ANNEXOS (PLÀNOL I LLISTA CARRERS AMB INDICACIÓ DE LES ACTUACIONS):

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


Document electrònic
Número de validació: 13070503512376307104 

  Espai Públic

  

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la 
següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio
Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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