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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 8 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
EL COVID-19, RELATIU A LA SUSPENSIÓ DEL RÈGIM SANCIONADOR PREVIST A
L'ORDENANÇA REGULADORA LA RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS
VEHICLES A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, AMB L'OBJECTIU DE
PRESERVAR I MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE.
ATÈS que l’Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març, va elevar la situació
d’emergència de salut pública ocasionada por el COVID-19 a pandèmia internacional.
ATÈS que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) va
declarar l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, pel període inicial compres entre el 14 i el 30 de març- si bé es preveu que serà necessària
la seva prorroga atenent la realitat actual.
ATÈS que aquest període ha estat prorrogat fins les 00:00 hores del dia 12 d’abril de 2020,
mitjançant Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la
publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de maç (BOE núm. 86, de 28 de març de 2020).
ATÈS que aquest Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix, als articles 7 i 14
respectivament, una limitació de la circulació de les persones per la via pública i possibilita
l’establiment de reduccions sobre l’oferta total dels serveis de mobilitat, ordinaris o
extraordinaris, en busca del confinament de la població i en ordre de protecció de persones,
bens i salut.
ATÈS que l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat
de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire (publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de març de 2020), té com a objectiu la
millora de la qualitat de l’aire tot reduint el transport rodat, donat que aquest és el màxim
causant de la contaminació atmosfèrica a la regió metropolitana de Barcelona. Per aquest
motiu, els vehicles més contaminants tenen restringida la circulació per la Zona de Baixes
Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona, obligant a la ciutadania a buscar una alternativa
viable i més sostenible per als seus desplaçaments, on destaca l’ús del transport públic.
ATÈS que la disposició transitòria segona de l’Ordenança estableix que el règim sancionador,
establert al capítol 4 del mateix text i que afecta als vehicles que incompleixin la restricció de
circulació, no produeix efectes fins a l’1 d’abril del 2020.
VIST que aquesta situació d’excepcionalitat i d’emergència provocada pel Covid-19 i l’impacte
dels seus efectes en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat incideixen directament en la
prestació dels serveis i l’activitat municipal i justifiquen i obliguen a que, per tal d’evitar, tant
com sigui possible, que es produeixin aglomeracions de persones en el transport públic que
puguin facilitar la transmissió del virus, s’hagi de suspendre la data a partir de la qual s’apliqui
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el règim sancionador de l’Ordenança. Aquesta suspensió, en comú acord amb la resta de
municipis de l’àmbit de les restriccions, tindrà una vigència fins a un mes després de la
finalització de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o d’alguna de
les seves pròrrogues.
VIST que tant el Govern de l’Estat, com el de la Generalitat de Catalunya han dictat diverses
normes i resolucions per tal de fer front a aquesta situació d’emergència.
VIST que per aquesta Alcaldia-Presidència s’han dictat els Decrets 3518, de 13 de març, 3635 i
3637, de 16 de març, 3708, de 17 de març i 3770, de 20 de maç, per a disposar mesures
extraordinàries relacionades amb el COVID-19.
VIST que l’article 6 del Reial Decret 463/2020, determina que cada administració conserva les
competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per tal
d’adoptar les mesures que estimi adients en el marc de les ordres dictades per l’autoritat
competent als efectes de l’estat d’alarma, sense perjudici de les competències que s’atorga a
les autoritats delegades.
VIST l’informe justificatiu emès per la Directora de Serveis de l’Àrea de Convivència i Seguretat.
VIST l’informe de caràcter favorable emès per l’Assessoria Jurídica.
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel
qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades en
casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de l’apartat
4 del citat precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL:
PRIMER.- SUSPENDRE, fins un mes després de l’aixecament de l’estat d’alarma declarat pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el règim sancionador previst al Capítol 4 i la disposició
transitòria segona de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles
a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius i a la
Tresoreria Municipal.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, fent constar que els
terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos
durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis
s’iniciarà a la data de finalització d’aquesta situació.
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Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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