Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Juridico-Administratiu

ANUNCI
L’ Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, ha dictat amb data de 29 de març
de 2019 i núm. D 3967/19, la següent Resolució atès que l'adopció d'aquesta, és
competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació de l'article 34.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel fet de no haver
estat delegada en cap altre òrgan.
(...)
DECRET
Aprovació del Pla de Seguretat Viària 2019, d’aplicació a la xarxa local de
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona. Exp. núm. 2019/1204
FETS
1. Segons l’article 36. 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local (LBRL), són competències pròpies de la Diputació les que li
atribueixen, amb aquest concepte, les lleis de l’Estat i de les comunitats
autònomes en els diferents sectors de l’acció pública.
2. En base a aquestes consideracions legals, el Ple de la Diputació de Barcelona,
reunit en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, va aprovar un acord
pel qual es determinen els serveis essencials i prioritaris de la Diputació de
Barcelona i dels seus organismes públics i entitat pública empresarial. En virtut
del referit acord plenari, es van declarar com a serveis públics essencials de
caràcter propi de la Diputació de Barcelona en el seu àmbit, entre d’altres, els
serveis propis de la conservació de les vies i carreteres.
3. Les competències pròpies de la Diputació en matèria viària s’exerceixen sobre
una xarxa de carreteres que està constituïda per una sèrie de vies locals, de
les quals la Diputació de Barcelona n’és titular, d’acord amb la normativa
autonòmica actualment en vigor, en virtut de l’article 6. 2 del Decret Legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el
qual determina en aquest punt que “s’atribueix a les diputacions de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona, o als ens supramunicipals que els substitueixin
d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia, la titularitat de les
carreteres de la xarxa local en llurs àmbits territorials respectius”.
4. La Disposició addicional Primera (“Atribució de competències a les
administracions titulars de carreteres”) del referit Decret Legislatiu 2/2009, de
25 d’agost, determina que “les competències que aquesta Llei atribueix a
l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres administracions
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públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades a la
titularitat de l’Estat, i als òrgans competents d’aquestes, ...”, i per consegüent,
corresponen també a la Diputació de Barcelona.
5. La gestió de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona
resta encomanada a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Corporació.
6. Entre les competències vinculades a la titularitat de la seva xarxa local de
carreteres que, segons el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, exerceix la
Diputació com a competències pròpies, es troben les associades a la
planificació (Títol Segon Capítol 1), així com a la seguretat viària (article 10) de
les carreteres de la seva titularitat. Específicament, l’article 10 d’aquest
precepte legal (modificat per la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives) estableix sobre aquest últim concepte:
“Article 10. Seguretat viària
10.1 El projecte de qualsevol nova infraestructura viària ha d’observar tots els
requisits necessaris en matèria de seguretat.
10.2 El manteniment de la xarxa viària objecte d’aquesta Llei ha de donar
sempre prioritat a totes les obres i actuacions que incideixin en la millora de la
seguretat viària.
10.3 El departament competent en matèria de carreteres ha d’elaborar i aprovar
un pla d’actuacions de millora dels trams amb alta concentració d’accidents.
Aquest pla s’ha d’integrar en el Pla de seguretat viària de Catalunya.”
7. Dins de l’àmbit de la seguretat viària, l’Estratègia de Seguretat Viària 20112020, pretén ser un marc d’actuació i instrument que impulsi, faciliti i coordini
les iniciatives de seguretat viària dels agents polítics, econòmics i socials a
nivell estatal, la consecució d’objectius comuns i l’aconseguiment de nous
reptes. El 25 de febrer de 2011, el Consell de Ministres va acordar aprovar les
línies bàsiques de la política de seguretat viària 2011-2020, després de
l’aprovació, pel Consell Superior de Seguretat Viària en la seva sessió plenària
de 23 de novembre de 2010, de l’Estratègia de Seguretat Viària 2011-2020,
actualment vigent.
8. Seguint les directrius de la UE i del Govern de l’Estat, la Generalitat de
Catalunya com a administració competent en va redactat paral·lelament el Pla
Estratègic de Seguretat Viària 2014‐2020 amb l’objectiu específic de la
reducció de la sinistralitat viària, donant continuïtat a les propostes de plans
anteriors. El Pla Local de Seguretat Viària també redactat per la Generalitat és
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un altre instrument de planificació i gestió viària que recull especifiques en
l’àmbit local.
9. La Diputació de Barcelona, com a ens titular de la seva pròpia xarxa local de
carreteres del seu territori, assumeix la responsabilitat d’evitar els accidents on
la causa desencadenant sigui la infraestructura viària en consonància amb els
objectius definits per les administracions de nivell superior, havent de
contemplar la seguretat viària tant en els projectes de nova infraestructura com
en la conservació i el manteniment de les seves carreteres i ha de redactar un
Pla anual per tal de tractar els trams amb un major índex d’accidentabilitat.
10. La potestat de planificació és una de les potestats administratives que ostenta
la Diputació de Barcelona com a ens local territorial, d’acord amb l’article 8.1. c)
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, en virtut de la qual pot aprovar
instruments de planificació en les matèries de la seva competència.
11. En exercici d’aquesta potestat de planificació sobre les carreteres de la xarxa
viària de la seva titularitat, la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla de
Seguretat Viària pluriennal 2012-2016, així com els Plans anuals de seguretat
viària aprovats els anys 2013, 2014, 2016, 2017 i, a través de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, encarregada de la seva gestió, ha
elaborat el “Pla de Seguretat Viària 2019”.
12. El “Pla de Seguretat Viària 2019”, elaborat per la Diputació, té com a objectiu el
tractament dels problemes de seguretat vial associats a la infraestructura de la
xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, tant en entorn urbà com
interurbà, de cara a plantejar les solucions més apropiades que permetin reduir
el nombre i gravetat dels accidents de trànsit. L’experiència acumulada en
aquest període ha permès identificar alguns trets específics de la xarxa local de
carreteres de Diputació de Barcelona en relació a la seguretat viària, com per
exemple la complexitat associada a la combinació de trams urbans, periurbans
i interurbans, o la necessitat de tenir en compte la presència d’usuaris amb
característiques molt diverses en un mateix espai limitat. També ha reforçat la
convicció de la Diputació de Barcelona de què la seguretat viària s’ha de trobar
al centre de totes les actuacions sobre la infraestructura.
13. El Pla s’estructura en dos documents, que satisfan respectivament els
requeriments legals establerts per l’article 10 del Decret Legislatiu 2/2009 Text
refós de la Llei de carreteres:
 Document núm. 1: Pla de Seguretat Viària 2019. Actuacions de
conservació de la xarxa local de carreteres.
 Document núm. 2 Pla de Seguretat Viària 2019. Trams amb major índex
d’accidentalitat
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El Document núm. 1 Pla de Seguretat Viària 2019. Actuacions de conservació
de la xarxa local de carreteres fa una anàlisi dels beneficis potencials que tenen
les actuacions de conservació des d’una òptica de seguretat viària preventiva i,
a partir d’aquesta anàlisi i dels criteris tècnics definits i explicitats en el pla, es
prioritzen les actuacions establint i explicitant-ne els criteris tècnics.
El Document núm.2 Pla de Seguretat Viària 2019. Trams amb major índex
d’accidentalitat constitueix un estudi per conèixer amb la major profunditat
possible l’evolució i les circumstàncies de l’accidentalitat a la xarxa actual de
carreteres de la Diputació i així orientar la seva gestió a minimitzar la
probabilitat d’accidents. A partir de les dades d’accidentalitat disponibles a la
base de dades d’aquesta Gerència de Serveis, provinents del Servei Català de
Trànsit, s’analitza i caracteritza l’accidentalitat del període estudiat i
s’identifiquen els trams amb més concentració d’accidents amb víctimes.
Posteriorment, mitjançant el Pla de Seguretat Viària, es programaran
cadascuna de les actuacions específiques que es considerin necessàries
mitjançant un estudi de detall.
14. Atès que l’àmbit d’aplicació d’aquest Pla està constituït per tota la xarxa local
de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.
FONAMENTS DE DRET
1. Atès el que disposa l’article 6.3 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, sobre l’elaboració dels plans
zonals, que corresponen a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat, com administració responsable de l’explotació i manteniment de les
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona.
2. Segons l’article 10. 3 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost (Text refós de
la Llei de carreteres), que va ser modificat per la Llei 3/2015, de l’11 de març,
de mesures fiscals, financeres i administratives, s’atribueix actualment al
departament de la Generalitat competent en matèria de carreteres la facultat
d’aprovar el pla d’actuacions de millora dels trams amb alta concentració
d’accidents, pel que respecta a les carreteres de titularitat de la Generalitat,
competència que abans d’aquesta modificació legislativa corresponia al Govern
de la Generalitat.
3. La llei sectorial, constituïda pel referit Text refós de la Llei de carreteres, en la
seva disposició addicional primera, atribueix les següents competències a la
Diputació de Barcelona, com a administració titular de la carretera:
“Atribució de competències a les administracions titulars de carreteres.
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Les competències que aquesta Llei atribueix a l’Administració de la Generalitat
corresponen també a les altres administracions públiques que són titulars de
carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i als òrgans
competents d’aquestes, inclòs l’exercici de la potestat sancionadora, que s’ha
d’exercir d’acord amb el que estableix el títol V d’aquesta Llei”.
4. L’assignació de l’òrgan competent per a l’exercici de les esmentades
competències s’ha de cercar en l’instrument legal adequat, com és la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), per la
qual cosa s’ha d’entendre compresa dins les competències de la Presidència
de la Diputació de Barcelona la de l’aprovació del present Pla de seguretat
viària, en virtut del que es preveu a l’apartat o) de l’article 34. 1 LBRL.
5. Vist l’apartat 2.4 j) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18 de data 9
de juliol de 2018, i publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar el “Pla de Seguretat Viària 2019”, corresponent a l’anualitat 2019,
d’aplicació a la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, que
ha estat elaborat per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i que
s’adjunta com Annex de la present resolució, el qual està format per dos documents:
 Document núm. 1: Pla de Seguretat Viària 2019. Actuacions de conservació de la
xarxa local de carreteres.
 Document núm. 2 Pla de Seguretat Viària 2019. Trams amb major índex
d’accidentalitat.
Segon. Notificar aquesta resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, així com al Servei Català de Trànsit, als efectes procedents,
de conformitat amb la normativa vigent en matèria de seguretat viària.
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Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Provincial de Barcelona per
donar la deguda publicitat a l’aprovació de l’instrument que s’aprova en virtut de la
present resolució.
(...)
Aquesta resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l’òrgan que
l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en els termes que
s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
contenciosa Administrativa.
Olga Lahuerta Gonzalvo
La cap del Servei Jurídico-Administratiu
Barcelona, 16 d’abril de 2019
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