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DECRET D’ALCALDIA

Resolució de procediment d’ordre d’execució

En data 13/05/2014 es dicta la resolució número 932/2014 d’ordre d’execució, en relació a 
l’edificació situada a l’AVINGUDA DE CERDANYOLA NÚMERO 66, per la que, en síntesi, es 
resol:

a) Ordenar l’execució de les tasques i treballs corresponents a l’apuntalament de les bigues del
sector de sostre corresponent als habitatges amb façana al carrer Borrell i
impermeabilització del terrat del sostre de planta segona i tercera de l’edifici, amb
comprovació de l’estat dels baixants de l’edifici, per tal d’evitar la carbonatació i corrosió de
les bigues, conferint a tal efecte el termini d’una setmana per realitzar les esmentades
obres.

b) Acordar en el supòsit d’incompliment, l’execució subsidiària de les tasques ordenades.

En data 31/07/2014 es dicta la resolució número 1629/14 per la que, en síntesi, es resol:

a) Constatar l’incompliment de la resolució nº 932/14 de 13 de maig per la que s’ordenava
l’execució de les tasques i treballs descrits en l’antecedent anterior.

b) Concedir un nou termini d’una setmana per tal de dur a terme les tasques i treballs ordenats
c) Ordenar l’execució de la rehabilitació de l’edifici, que inclogui el reforç de les bigues

malmeses i la reparació o substitució de les cobertes, tot aportant, com a tràmit previ el
corresponent projecte tècnic, conferint, per a la realització de les mateixes, el termini d’un
mes.

d) Acordar en el supòsit d’incompliment, l’execució subsidiària de les tasques ordenades

En data 29/12/2015 es dicta la resolució número 2890/2015, per la que, en síntesi, es resol:

a) Constatar l’incompliment de l’ordre d’execució respecte l’apuntalament de les bigues.
b) Restar assabentats del canvi de titularitat de la finca, essent el nou propietari la societat

mercantil  SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L.
c) Iniciar procediment per dictar la corresponent ordre d’execució enfront de qui resulti

propietari de la finca amb l’objecte de garantir el restabliment de la seguretat, salubritat i
ornament públic de l’immoble.

d) Ordenar l’execució, amb caràcter immediat, de les tasques i treballs corresponents a
l’apuntalament de les bigues del sector de sostre corresponent als habitatges amb façana al
carrer Borrell i impermeabilització del terrat del sostre de planta segona i tercera de l’edifici,
amb comprovació de l’estat dels baixants de l’edifici, per tal d’evitar la carbonatació i
corrosió de les bigues.

e) Ordenar l’execució de la rehabilitació de l’edifici, que inclogui el reforç de les bigues
malmeses i la reparació o substitució de les cobertes, tot aportant, com a tràmit previ el
corresponent projecte tècnic, conferint, per a la realització de les mateixes, el termini d’un
mes
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f) Disposar, en el supòsit d’incompliment de les ordres d’execució, l’execució forçosa de les
tasques ordenades.

Aquesta resolució és rebuda per SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL en data 
19/01/2016.

En data 29/08/2016 per part de SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L. es presenta 
al registre general d’entrada  (RE E/30260/2016), denúncia formulada davant el Mossos 
d’Esquadra per la ocupació il·legal de la finca de l’Avinguda Cerdanyola nº 66.

Els informes tècnics emesos en dates 29 i 30/08/2016 determinen que cal rectificar i 
complementar l’ordre d’execució acordada en la resolució número 2890/2015 de 29/12/2015, 
tot indicant que és necessari l’apuntalament de la totalitat de l’immoble, clausura dels accessos 
a l’immoble i desallotjament urgent dels eventuals moratoris.

En data 30/08/2016 s’atorguen les llicències urbanístiques sol·licitades per donar compliment a 
l’ordre d’execució dictada, corresponents als expedients 2016/15893 i 2016/16420.

En data 31/08/2016 es dicta la resolució número 1897/16, per la que, en síntesi, es resol:

a) Ordenar la immediata execució de l’ordre d’execució continguda en el  decret de data 29 de
desembre de 2015 nun. 2890/15, i conforme a la llicencia d’obres atorgada.

b) Advertir als ocupants dels immobles de l’Avinguda Cerdanyola 66 i carrer Borrell 10-20 del
risc per a la seva salut i integritat física en el supòsit de permanència en l’immoble en tant
en quant no s’executin les obres per garantir la seva seguretat i estabilitat.

c) Advertir expressament als ocupants dels immobles la impossibilitat de realització de
qualsevol esdeveniment amb afluència de públic.

Aquesta resolució és rebuda tant per SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL com 
pels OCUPANTS DE L’EDIFICI DE L’AVINGUDA DE CERDANYOLA NÚMERO 66 en data 
31/08/2016.

En data 21/09/2016 es dicta la resolució número 2070/2016 per la que es reitera a la propietat 
l’acompliment de l’ordre d’execució, conforme a les llicencies atorgades i sense més dilació, 
recaptant amb caràcter d’urgència l’autorització judicial per accedir a l’immoble. Aquesta 
resolució és rebuda per SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL en data 22/09/2016.

En data 21/10/2016 el tècnic del Servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, Edificació i Activitats emet 
informe tècnic on es conclou que : “A la vista del temps transcorregut des de que es va informar 
d’aquella situació (30 d’agost de 2016); la qual està fefaentment notificada a totes les parts que es 
consideren  interessades, i vist que a data d’avui no s’han executat els treballs mínims i imprescindibles 
consistents en l’apuntalament tendents a garantir l’estabilitat estructural de l’edifici i la seguretat per a la 
via pública i per a terceres persones i tampoc s’han  realitzat les obres previstes en les llicències (...); 
resulta necessari reiterar l’incompliment de les ordres municipals i aplicar els  preceptes previstos a 
l’article 95 del reglament de protecció de la legalitat urbanística, sense perjudici d’aplicar altres mesures 
com les multes coercitives (...)”

En data 30/12/2016 es dicta la resolució número 2895/2016, per la que es constatar 
l’incompliment de l’ordre d’execució dictada i s’adjudica a un arquitecte, doctor en estructures i 
especialista en patologies estructurals, la formulació d’un dictamen de l’estat actual del edifici, 
amb proposta de mesures a adoptar. Aquesta resolució és rebuda per SABADELL REAL 
ESTATE DEVELOPMENT, SL en data 18/01/2017.

En data 24/03/2017 es lliure l’informe de l’arquitecte estructurista, en el que es conclou que no 
procedeix el desallotjament d’emergència sempre i quan es realitzin les obres amb caràcter 
urgent,  fixant-se un període d’execució no superior a dos mesos i mig a partir de la data de 
lliurament del dictamen, exceptuant l’eliminació de la càrrega de foc i d’explosió que cal 
realitzar amb caràcter immediat. 
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En data 02/05/2017 es dicta la resolució número 1328, modificada en virtut de la resolució 
número 1516/2017 de 12/05/2017, per la que es resol:

a) Complementar i modificar puntualment les ordres d’execució acordades, en el sentit que
consta en el dit Decret, obres que caldrà efectuar amb caràcter immediat.

b) Advertir que fins que no sigui apuntalat l’edifici, no podrà realitzar-se cap esdeveniment amb
afluència d públic a la planta baixa

c) Advertir que caldrà restringir de forma permanent i absoluta l’accés a les plantes superiors.
d) Disposar en el supòsit d’incompliment de l’ordre d’execució, l’execució forçosa de les

tasques ordenades.
Aquesta resolució és rebuda per SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL en data 
17/05/2017 i pel COL·LECTIU LA XESCA, ocupants de l’immoble, en data 13/06/2017.

En data 28/06/2018 es dicta la resolució número 2859, per la que es resol:
a) Inadmetre a tràmit, per extemporani, el recurs de reposició formulat per SABADELL REAL

ESTATE DEVELOPMENT, SL en escrit de data 22/06/2017.
b) Constatar l’incompliment de les ordres d’execució dictades atorgant un nou termini d’una

setmana per procedir al seu compliment.
c) Disposar en el supòsit d’incompliment de l’ordre d’execució, l’execució forçosa de les

tasques ordenades.
d) Instar els ocupants de l’edifici per a què permetin l’accés als operaris designats per

SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL en ordre a executar les tasques
ordenades; alternativament en cas de denegació requerir a dits ocupants per a que diguin a
terme les tasques d’apuntalament ordenades.

Aquesta resolució es va rebre per SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, SL en data 
04/07/2018 i pel COL·LECTIU LA XESCA, ocupants de l’immoble, en data 25/07/2018.

En data 28 de maig de 2019, el Jutjat Contencios Administratiu num 4 ha dictat Sentencia en 
RCA 321/2016, per la que desestima el recurs interposat per la propietat enfront la resolució 
municipal de 31 d’agost de 2016 . 

En data 13/11/2018 el tècnic del Servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, Edificació i Activitats ha 
emès informe el qual, en la part que és d’interès, diu:

“Antecedents:

En relació a les ordres d’execució números 1.516/2017 de 12 de maig de 2017, i 2.859/2018 de 28 de 
juny de 2018, es va acordar el següent:
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que hi ha un incompliment de les ordres d’execució municipals; i que s’havia de considerar en seu 
tècnica municipal, que en qualsevol actuació d’apuntalament estructural d’un edifici es precís donar 
compliment al que es disposa a l’art. 128 de les Ordenances Metropolitanes, en particular l’estudi de 
càrregues que justifiqui que s’han d’apuntalar les plantes superiors i que no cal apuntalar la planta baixa, 
així com aportar un certificat tècnic (art. 121 de les OME) i/o Declaració Responsable del tècnic que ha 
informat en relació a determinades i concretes condicions d’apuntalament, havent de certificar (segons el 
lleial saber i entendre del tècnic que subscriu el dictamen de l’apuntalament) les condicions de solidesa 
de l’edifici una vegada consideri que s’han finalitzat els treballs d’apuntalament; la qual cosa no ha estat 
adoptat per part dels redactors del dictamen, i segons consultes efectuades declinen fer-ho hores d’ara.

Per tant, vist que s’està fent us de la planta primera de l’edifici, vist que no està apuntalada la planta 
baixa, vist que els consultors van proposar un tipus d’apuntalament parcial preventiu i limitat a no fer us 
de les plantes superiors, vist que hores d’ara no poden certificar l’apuntalament que s’ha portat a la 
practica, i vist que l’apuntalament proposat pels consultors i adoptat per tercer, entra en contradicció 
flagrant amb el que es va proposar en seu tècnica municipal (apuntalament íntegre de l’edifici ) en data 
30 d’agost de 2016.

Procedeix informar que hi ha un incompliment de l’ordre d’execució municipal, i s’ha de considerar en seu 
tècnica municipal, que està compromesa l’estabilitat estructural de l’edifici està compromesa, i 
atès que està constatada una ocupació de l’edificació, s’ha d’ordenar a qui és consideri persona 
propietària i/o ocupant, la necessitat de realitzar al seu càrrec i sota la responsabilitat d’una supervisió 
tècnica privada i amb subjecció al projecte tècnic presentat; els treballs indicats a l’ordre d’execució 
municipal, tendents a restaurar les condicions de seguretat i salubritat de la finca; sense perjudici de fer 
extensiu l’apuntalament de l’edifici en tota la seva alçada i extensió superficial, en ordre a garantir 
l’estabilitat estructural de l’edifici i la seguretat per a la via pública i per a terceres persones; fins que és 
formalitzi la rehabilitació integral i estructural de l’edifici o el seu enderrocament definitiu. 

En tant en quan no estiguin executats els treballs ordenants en data 29 de desembre de 2015, per 
resolució núm. 2890/15,  de la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, restaran 
compromeses les condicions de seguretat de la finca davant dels ocupants i terceres persones, i/o via 
pública;  motiu per el qual aquest tècnic municipal considera necessari prevenir a aquesta administració 
de que no es poden desenvolupar activitats ni tolerar la ocupació de l’edifici, sobre el qual es va declarar 
el risc imminent per a la salut de les persones i la seguretat de les persones o les coses, per resolució 
núm. 2890/15,  de la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

En qualsevol actuació d’apuntalament estructural d’un edifici es precís donar compliment al que es 
disposa a l’art. 121 de les Ordenances Metropolitanes, en particular certificar la solidesa de l’edifici.

Fonamentació legal de l’ordre d’execució municipal:

D’acord amb el que es disposa a l’art. 197 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2010, de 3 
d’agost; el qual no està modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, es regula el deure legal d’ús, conservació i rehabilitació i les ordres d’execució, i 
disposa:

1) Les persones propietàries han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació.

2) L’Ajuntament ha d’ordenar d’ofici l’execució de les obres necessàries per conservar en les degudes 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles. 

D’acord amb el que s’estableix a l’art. 29.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la 
Llei d’Urbanisme, es considera que quan no es compleixen les condicions de manteniment que 
correspon als propietaris dels immobles, s’ha d’obligar als seus propietaris a mantenir-los en condicions 
de seguretat, salubritat i ornament públic.

D’acord amb l’art. 121 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació es disposa que tota construcció 
haurà de reunir, amb subjecció a les disposicions generals, les condicions de solidesa que l’estètica 
requereixi, sota la responsabilitat de la direcció facultativa de l’obra.

Proposta de resolució:
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D’acord amb el que es disposa a l’art. 197 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, DL 1/2010, de 3 
d’agost, que regula el deure legal d’ús, conservació i rehabilitació i les ordres d’execució, l’Ajuntament ha 
d’ordenar d’ofici l’execució de les obres necessàries per conservar en les degudes condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic els béns immobles. 

Com a mesura cautelar, fins que s’executi la rehabilitació /enderroc /obra nova que procedeixi; cal que 
s’adoptin les mesures urgents, immediates i suficients en ordre a garantir la seguretat de la finca 
privada afectada per aquesta situació i també de les persones ocupants de la finca; així com front a 
terceres persones i/o persones alienes a la propietat privada; amb la necessitat d’apuntalar de forma 
integral tot l’edifici; havent de presentar un projecte d’apuntalament, full d’assumeix, i estudi bàsic de 
seguretat.

! Als efectes de concretar les condicions de solidesa establertes a l’art. 121 de les Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació; caldrà aportar el certificat final de les obres i/o un certificat de solidesa 
emès per tècnic competent, una vegada hagi finalitzada l’execució de les obres

Tenint en compte que per part dels ocupants del immoble de l’AVINGUDA DE CERDANYOLA 
NÚMERO 66, malgrat haver estat advertits de forma reiterada, no s’ha procedit al 
desallotjament de la finca com tampoc s’ha procedit a donar compliment a les ordres d’execució 
dictades.

Tenint en compte que ha transcorregut amb escreix el termini per a la realització de les obres 
que es recomana en el dictamen del arquitecte expert en estructures, emès en data 24 de març 
de 2017, i d’acord amb les diferents ordres d’execució dictades. 

Tenint en compte també els diferents escrits presentats per l’entitat SABADELL REAL ESTATE 
DEVELOPMENT S.L.U, pels que es posa de manifest la impossibilitat de dur a terme les obres 
ordenades tota vegada que la finca segueix ocupada, trobant-se en litigi la recuperació de la 
possessió de la mateixa, pel que  cal executar de forma immediata les obres acordades, essent 
que, per executar-les cal desallotjar amb caràcter previ l’immoble.

Donat que l’article 95 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, Decret 64/2014 de 
13 de maig (RPLU) estableix que, quan per raons d’urgència fonamentada en situacions de risc 
imminent per la salut de les persones o la seguretat de les persones o les coses, sigui 
necessari executar actes de conservació, rehabilitació i protecció que no admetin demora, 
l’òrgan competent podrà ordenar la seva  execució immediata en qualsevol moment, sense 
audiència prèvia de les persones interessades i sota la direcció dels serveis tècnics municipals.

Tenint en compte així mateix que l’article 96.1 del RPLU estableix que quan la causa de la 
situació de risc sigui l’estat físic d’un immoble, tan precari que amenaci ruïna imminent, l’òrgan 
municipal competent ha d’adoptar les mesures de protecció urgents que no admetin demora 
relatives al desallotjament de les persones en situació de risc, l’apuntalament o l’enderroc total 
o parcial del immoble afectat o altres mesures que es considerin adequades.

Considerant que els últims informes tècnics emesos informen sobre l’incompliment de l’ordre 
d’execució dictada, en especial pel que fa a l’apuntalament, en no haver-se procedit a 
l’apuntalament integral de l’edificació i haver-se constatat l’ocupació d’aquest immoble en les 
plantes superiors, advertint de la incompatibilitat d’aquesta ocupació amb l’estat actual en què 
es troba l’edificació, pendent la seva rehabilitació integral i estructural. 

Donat que s’ha superat amb escreix el termini per tal d’efectuar les obres sense necessitat d’un 
desallotjament d’emergència, fixat en  dos mesos i mig  en el dictamen tècnic de data 24 de 
març de 2017.

L’estat en què es troba la finca suposa un incompliment dels deures de conservació a què 
estan obligats tots els propietaris de béns immobles. Es troben inclosos dins d’aquests deures 
l’obligació de mantenir aquests béns en les degudes condicions de seguretat, salubritat i 
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ornament públic segons s’estableixi per la normativa urbanística i sectorial d’aplicació. Tot 
l’anterior, d’acord amb el que s’estableix a l’article 197 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, (TRLUC), posat en relació amb l’article 29.2 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
(RLUC). L’incompliment d’aquests deures habilita a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per 
ordenar l’execució de les obres necessàries per conservar les condicions de seguretat, 
salubritat i ornament públic. 

Els articles 77 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de Protecció de la 
Legalitat Urbanística (RPLU) regulen el procediment d’ordre d’execució. 

D’acord amb l’article 197.1 del TRLUC posat en relació amb l’article 78 del RPLU el 
procediment d’ordre d’execució s’ha d’iniciar enfront de les persones físiques o jurídiques 
propietàries del sòl i les obres afectades, en el present cas els propietaris de la finca, 
SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L.

La competència per a l’adopció d’aquesta resolució correspon a l’Alcaldia d’acord amb l’article 
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.u) 
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, posat en relació amb l’article 77 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 
del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU). No obstant això, aquesta 
competència s’ha delegat a la Junta de Govern Local d’acord amb la resolució número 
3522/2019, de data 04/07/2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 18/07/2019.

L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), i l’article 
9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJ-APC), preveuen la figura de la avocació d’un assumpte quan 
circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho fan convenient. La 
resolució ha de ser motivada i notificada a les persones interessades i contra aquesta no escau 
recurs, sense perjudici del recurs que escaigui contra la resolució del procediment.

D’acord amb els informes tècnics emesos, cal ordenar l'execució de tasques i treballs que no 
admeten demora a la vista del risc imminent observat per a la salut de les persones o la 
seguretat de les persones o les coses, pel que s’escau avocar per aquest cas concret la 
competència relativa a la resolució dels procediments d’ordre d’execució en l’Alcaldia, en tant la 
resolució no pot esperar a la convocatòria de la següent sessió de la Junta de Govern Local 
pels motius de perill abans exposats. 

És per la qual cosa que RESOLC,

1r AVOCAR puntualment en l’Alcaldia la competència atribuïda a la Junta de Govern Local 
mitjançant Decret 3522/2019 de data 04/07/2019 pel que fa únicament a la resolució del 
procediment d’ordre d’execució a què es refereix aquesta resolució, com a òrgan delegant amb 
la competència originària, d’acord amb el previst als articles 10 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

2n ORDENAR als OCUPANTS DE L’EDIFICI DE L’AVINGUDA DE CERDANYOLA NÚMERO 
66, l’IMMEDIAT DESALLOTJAMENT del mateix, sense que resulti preceptiva l’audiència 
prèvia a les persones interessades en aplicació de l’article 95 del RPLU.

3r ADVERTIR als OCUPANTS DE L’EDIFICI DE L’AVINGUDA DE CERDANYOLA NÚMERO 
66 què, en cas de no desallotjar l’immoble en un termini de dos dies naturals, s’acordarà 
l’execució subsidiària del desallotjament preventiu ordenat, amb clausura d’accessos i precinte 
de les instal·lacions, tot això de conformitat amb l’article 93 del RPLU.
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4t NOTIFICAR aquesta resolució als interessats,  de conformitat amb el que estableixen els 
articles 40 a 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, als efectes oportuns.

5è TRASLLADAR aquesta resolució a la Policia Local als efectes de requerir formalment als 
OCUPANTS DE L’EDIFICI DE L’AVINGUDA CERDANYOLA NÚMERO 66 per què expressin el 
seu consentiment anticipat i/o la negativa a autoritzar l’entrada al personal de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès, o tercers encarregats, a l’edificació de referència per tal de dur a terme 
l’execució subsidiària a què es refereix el punt segon anterior pel cas d’incompliment de l’ordre de 
desallotjament assenyalada en el punt primer, amb advertiment que de no constar aquest 
consentiment exprés, o feta negativa, quedarà expedita la via per requerir la corresponent 
autorització judicial d’entrada de conformitat amb l’article 8.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

En l’anterior forma ho mana i signa l’Alcaldia, la qual cosa certifico.
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