
MODEL D'ORDRE AMB MESURES PROVISIONALS 
 
 
 
 
 
L'Alcalde, mitjançant Decret ................, de data ................, ha resolt el següent: 
 
 
 

Vist/a el/la instància/denúncia/proposta/informe 
presentada/formulada/emès per ..................., en data ........................, 
registrat/da d'entrada en aquest Ajuntament el dia ........................., amb 
el núm. ........., per la qual/pel qual es posa en coneixement municipal 
que l’immoble situat al carrer .................., núm. ..... d'aquesta ciutat, es 
troba en mal estat de conservació, i no reuneix les condicions de 
seguretat, salubritat o ornat legalment exigides; 
 
Atès que de l'informe tècnic emès el dia ..................., pel ................., 
arran de la visita d'inspecció realitzada el passat dia .................., es 
desprèn que l'immoble de referència no es troba en les condicions de 
conservació/rehabilitació exigides per l'article 197.1 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme i 29.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, així com la 
necessitat d'ordenar d'ofici l'execució de les obres/actuacions que a 
continuació es relacionen: 
 

•  
•  
 

Atès el que assenyala l'article 249.3 del Decret 30 5/2006, de 16 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d 'Urbanisme, en 
concordança amb l'article 102 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les 
entitats locals, respecte de les actuacions en caso s d'urgència o 
necessitat extraordinàries, i l'article 72 de la Ll ei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic i procediment administra tiu comú en 
relació amb l'adopció de mesures provisionals neces sàries per tal 
de garantir la seguretat de les persones; 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, vistos els informes tècnics i jurídics 
emesos per ........................, en dates .........................., i en conformitat 
amb el que disposen els articles 189 i següents del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'Urbanisme, en concordança amb els articles 77 i següents del 
Reglament de protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 
64/2014, de 13 de maig, així com els articles 84, 93 i següents de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú i 98 i 



següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, 

 
 
 

HA RESOLT 
 
 

Primer.- Ordenar al senyor ..................., en la seva qualitat de 
propietari de l’immoble situat al carrer ..................., núm. ........ 
d'aquesta ciutat, que en un termini de ................ hi faci les 
obres/actuacions següents: 

 
•  
•  
 
Aquest termini es comptarà a partir del moment en què aquesta 
resolució tingui caràcter definitiu en via administrativa, en els termes 
que s'expressen en el paràgraf segon del punt tercer següent: 
 
Segon.- Advertir el senyor .................. que en cas d'incompliment 
injustificat d'aquesta ordre d'execució, una vegada transcorregut el 
termini concedit per executar-la, l'Ajuntament pot imposar tantes multes 
coercitives com siguin necessàries per fer efectiu el compliment del que 
s'ha ordenat, així com, si s’escau, executar subsidiàriament les 
obres/actuacions a càrrec del propietari, si després de la imposició de 
la primera multa coercitiva persisteix en la seva passivitat. 
 
Tercer.-  Atorgar al senyor .................. un termini de deu dies 
d'audiència a l'expedient, a efectes que, en relació amb aquest, hi 
pugui formular al·legacions, i/o presentar tants documents o 
justificacions com estimi pertinents en defensa dels seus drets.  
 
Aquest termini es comptarà a partir del dia següent a la recepció de la 
notificació d'aquesta resolució, que no serà definitiva en via 
administrativa, ja que té caràcter de mera proposta de resolució, fins 
que hagi transcorregut el termini concedit per efectuar-hi al·legacions 
en cas que no s'hagin presentat o, en el cas que s'hagin presentat, fins 
al dia següent a la recepció de la notificació del Decret d'aquesta 
Alcaldia per mitjà del qual es resolguin les al·legacions.  
 
Quart.- Ordenar el senyor ................. que, a efectes de garantir la 
seguretat de les persones, en el termini de ....... ............. hores/dies, 
adopti les mesures cautelars següents: 
 
•  
 
•  
 



Aquest termini per a l'adopció de mesures cautelars  es comptarà a 
partir del dia següent a la recepció de la notifica ció d'aquesta 
resolució, i no és susceptible que es pugui present ar cap recurs 
administratiu. 
Quart.- Notificar aquesta resolució als senyors ..............., en les seves 
respectives qualitats de propietari i denunciant, pel seu coneixement i 
als efectes legals oportuns. 
 
 
Cosa que li comunico als efectes oportuns i li adverteixo que contra 
aquesta resolució, una vegada sigui ferma i definitiva en via administrativa 
en els termes exposats, hi pot interposar els recursos que s'expressen al 
peu d'aquesta notificació en relació amb els punts primer a tercer 
d'aquesta resolució . 
 
 
Cornellà de Llobregat, ............................................. 
 
 

La secretària general      
 
 
 
 
 

 


