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Ref. Exp.:

Protecció civil
2/2020/SQPROTCIV

Declaració de la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció privada
durant la vigència de l’estat d’alarma i pròrrogues de mateix com a mesura per a contenir i
reduir al màxim la propagació i contagi del coronavirus COVID 19.

ANTECEDENTS
Degut a la situació de crisis sanitària ocasionada per la propagació del coronavirus
COVID-19, des de l’Organització Mundial de la Salut i per part de les autoritats estatals i
autonòmiques s’han anat aprovant una sèrie de disposicions normatives, mesures i
recomanacions amb l’objectiu d’evitar el contagi d’aquesta malaltia, les quals han suposat
restriccions dels drets de circulació de les persones, amb incidència, tanmateix en
l’exercici de certes activitats econòmiques i empresarials.
Amb motiu de l’esmentada situació d’emergència sanitària, el passat dia 14 de març es va
aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per
a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, el qual va ser
objecte de posterior modificació per part del Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
Tenint en compte que l’article 6 del citat Reial Decret 463/2020 de 14 març estableix que
cada Administració Pública conservarà les competències que li atorga la legislació vigent
en la gestió ordinària dels seus serveis per 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
seguint la mateixa finalitat, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat diverses
resolucions com són els Decret d’Alcaldia números 202001188 de data 13/03 i el
202001207 de data 15/03, mitjançant els quals es van aprovar mesures excepcionals
adreçades a tots els membres electes i al personal al Servei de l’Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, empreses i serveis vinculats així com a la limitació dels serveis públics
bàsics i restricció de la mobilitat del personal amb l’objectiu de contenir i reduir al màxim la
propagació de la infecció.
Tanmateix, en data 15/03 i 23/03 s’han publicat BANs dictats per l’Alcaldessa en el quals
s’han detallat totes les mesures que a nivell municipal s’han adoptat pel que fa a les
restriccions en la circulació de persones en via pública, al cessament d’activitats,
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tancament d’establiments comercials, i d’altres disposicions restrictives dels drets
individuals i col·lectius, en concordança amb les mesures establertes en el Reial Decret de
14 de març abans esmentat.
El Reial Decret 463/2020 també estableix en la seva Disposició Addicional Tercera,
modificada parcialment pel Reial Decret 465/2020 de 17 de març, la suspensió dels
terminis per a la tramitació dels procediments de les Entitats del Sector Públic, així com
els terminis de prescripció i caducitat el còmput dels quals tornarà a iniciar-se en el
moment en que finalitzi la vigència de l’Estat d’Alarma decretat i possibles pròrrogues del
mateix. Aquesta previsió es considera aplicable als terminis d’execució de les obres
emparades en les habilitacions municipals corresponents.
Atesa la competència que ostenta l’Alcaldessa en virtut de l’article 21.1.m) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim local i l’article 53.1 m) 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, per a l’adopció de les mesures necessàries per a pal·liar situacions
catastròfiques o d’infortuni públic com és el cas que ens ocupa en l’actualitat, així com la
relativa a l’atorgament de llicències urbanístiques i títols habilitants d’acord amb l’article
21.1. q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local i l’article 53.1 r) del Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
En base a l’anteriorment exposat, i amb la finalitat d’extremar les mesures ja adoptades
per evitar que es segueixi propagant per contagi el COVID 19, RESOLC:
1) DECLARAR la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció
privada establerts a les llicències i habilitacions municipals concedides per
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès durant la vigència de l’Estat de l’Alarma i les
seves eventuals successives pròrrogues.
2) RECOMANAR la suspensió d’aquelles obres de promoció privada que no siguin
considerades essencials o imprescindibles per garantir les condicions d’habitabilitat
dels habitatges residència habitual de la ciutadania, excloent de l’àmbit d’aplicació
d’aquesta resolució aquelles que sigui necessari dur a terme amb urgència per
motiu de seguretat de les persones o motius de salubritat pública.
3) COMUNICAR a les persones físiques/jurídiques promotores de les obres,
instal·lacions, construccions i actuacions que s’estiguin executant en l’actualitat en
tot l’àmbit del municipi de Sant Quirze del Vallès que en l’execució de les mateixes
hauran de garantir el compliment de totes les mesures aprovades per
l’Organització Mundial de la Salut, autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i
requeriments establerts en el Reial Decret 463/2020 de 14 març.
4) PUBLICAR aquesta resolució al web municipal i portal de transparència de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, així com al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, sense perjudici de la seva difusió per qualsevol altre mitjà.
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5) DONAR COMPTE al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri, de
conformitat amb els articles 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
Bases de Règim Local i 53.1.m) 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.

Ho disposo,

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 24/03/2020 a les 12:26:49

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 24/03/2020 a les 12:12:34
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