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Disposicions generals – Instruccions

INSTRUCCIÓ 1/2020 de la gerent municipal, d’11 de març de 2020, relativa 
a la limitació dels trasllats fora de Catalunya del personal al servei de 
l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats depenents. 

Exposició de motius

La situació sanitària actual de caràcter excepcional, vinculada a la proliferació del virus Covid-

19, fa necessària l’adopció de mesures extraordinàries als efectes de prevenir la seva 

expansió, seguint la recomanació dels organismes sanitaris d’àmbit mundial, europeu, estatal 

i autonòmic, així com de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

El personal municipal, ja sigui en exercici del seu càrrec o en compliment de les seves 

tasques com a empleats i empleades municipals, necessiten desplaçar-se fora de la ciutat de 

Barcelona.

La situació actual obliga a adoptar mesures per minimitzar les situacions de risc de contagi 

per als treballadors i treballadores municipals.

En ús de les atribucions conferides per l’article 5.1.b) de la Regulació per la qual s’ordenen els 

documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l’aplicació de les normes i es 

crea el Registre Municipal d’Instruccions, aprovada per la Comissió de Govern en data 15 

d’abril de 2015 (BOP 30 de juny).

DISPOSO:

1. Objecte

L’objecte d’aquesta instrucció és establir les limitacions en els desplaçaments del personal 

municipal com a mesura excepcional en l’àmbit municipal per evitar la propagació del virus 

COVID-19.

2. Àmbit subjectiu d’aplicació

La present instrucció és d’aplicació a tot l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes 

autònoms i ens de dret públic amb participació majoritària de la Corporació municipal, els 

quals constitueixen el denominat grup municipal, que han d’actuar conforme al que disposa la 

present instrucció (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats 

mercantils municipals o amb participació municipal majoritària, i consorcis, fundacions i 

associacions dependents de l’Ajuntament de Barcelona).

3. Limitacions en els desplaçaments del personal municipal

Durant el període vigència de la present instrucció, sense perjudici de les eventuals 

pròrrogues, els desplaçaments dels treballadors i treballadores municipals, per raó del seu 
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càrrec o pel desenvolupament de les seves tasques, es limitaran a la comunitat autònoma de 

Catalunya. En conseqüència, no es podran realitzar viatges fora d’aquest àmbit territorial.

Únicament s’exceptuaran aquells casos que per la seva justificació siguin d’estricta necessitat.

4. Entrada en vigor

La present instrucció entrarà en vigor l’ 12 de març de 2020 i serà vigent fins al 27 de març 

de 2020, sense perjudici de les eventuals pròrrogues que puguin aprovar-se.

5. Inscripció i publicació

Aquesta instrucció s’ha d’inscriure al Registre Municipal d’Instrucció i Circulars i publicar a la 

Gaseta Municipal i al web municipal.

Barcelona, 11 de març de 2020. La gerent municipal, Sara Berbel Sánchez.
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