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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 123/2020/ALTTER
Procedència: Àrea Territorial

A Montcada i Reixac,

Mitjançant Reial Decret 463/2010, de 14 de març s’ha declarat l’estat d’alarma per la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i s’han acordat unes 
mesures a tal efecte.

La Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques 
recomanen una sèrie de 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.

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.

De conformitat amb el que recull la disposició addicional quarta del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, es preveu que els terminis administratius 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.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac és l’òrgan competent en matèria d’atorgament de 
llicències urbanístiques, amb caràcter general, de conformitat amb el que disposa 
l’article 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós 
de la llei urbanisme, així com les competències en intervenció en matèria d’obres, 
construccions i instal·lacions que li atribueixen els articles 14 del Text Refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya i l’article12 del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

En aquest sentit i de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 463/2020, de 14 
de març pel que es declara l’estat d’alarma, s’ha posat en coneixement a les empreses 
contractistes d’obres que a data d’avui tenen encomanats treballs en els termes 
estipulats en els contractes subscrits amb l’Ajuntament , la suspensió de les mateixes.

Tot això sens perjudici de les mesures que en matèria de contractació pública s’han 
acordat en el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març per fer front al impacte econòmic 
i social del COVID-19.

En ús de les atribucions recollides a l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya 
a favor de l’alcaldia.  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:
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PRIMER. Ordenar, amb caràcter general, l’aturada de totes les obres públiques i  
privades a la via publica del terme municipal.

SEGON. Declarar la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció 
privada atorgades per l’Ajuntament durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, 
en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
TERCER. Advertir a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions 
que s’estiguin executant al terme municipal de Montcada i Reixac de la prohibició de 
l’execució de les obres, construccions i instal·lacions, sempre i quan no puguin garantir 
les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats estatals i 
autonòmiques així com els requeriments imposats al Reial Decret 463/2020.

QUART. Ordenar a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que 
en cas de suspendre els treballs que estiguessin executant al terme municipal, retirin, 
per raons de seguretat, els sacs de runa o contenidors que ocupin la via publica.

CINQUÈ. Recomanar la suspensió de totes les obres de promoció privada que 
comportin desplaçaments per la via pública.

SISÈ. 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.

SETÈ. Notificar a la Policia Local el present Decret als efectes de donar-ne estricte 
compliment.

VUITÉ. Publicar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, l'e-Tauler i 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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