
 
 

 

AJUNTAMENT SANT JOAN D´ALACANT  

 APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA INSTAL·LACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES 

Manuel Aracil Llorens, Alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, fa saber:  

L'Ajuntament-Ple en sessió celebrada en data 29 d'octubre, de conformitat amb l'establit en l'article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, va acordar aprovar amb caràcter inicial la 
modificació de l'ordenança reguladora de la instal·lació de tanques publicitàries.  

Que ha sigut exposada al públic la indicada aprovació inicial mitjançant inserció d'edicte en el BOPA nº 216 
de 13 de novembre de 2013 i simultàniament en el Tauló Municipal d'Anuncis de l'Ajuntament de Sant Joan 
d'Alacant.  

Que durant el període d'exposició pública s'ha presentat al·legació amb RGE-11439 per part de la mercantil 
Comunicació Exterior, S.L., que ha sigut desestimada per Acord del Ple Municipal de data 14 de maig de 
2014, quedant aprovada definitivament la modificació de l'Ordenança Municipal.  

Que les Administracions de l'Estat i Autonòmica han rebut còpia de l'expedient en data 26 de maig de 2014.  

 
De conformitat amb el que es disposa en els arts. 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
Bases de Règim Local, es publica íntegrament el text de la modificació de l'Ordenança, que entrarà en vigor 
una vegada haja transcorregut el termini al fet que es refereix l'art.  
65.2 del precepte legal invocat.  

 
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE TANQUES 
PUBLICITÀRIES. 

 
1. S'afig al paràgraf quart de la "Exposició de motius": La present Ordenança pretén aportar claredat i 
sistematització al seu contingut, distingint en primer lloc les classes de suports publicitaris sobre els quals 
s'aplica, dimensions dels mateixos i els diferents emplaçaments en què poden situar-se. Es regulen també 
tangencialmente altres tipus d'elements publicitaris. 

 

2. Es modifica l'apartat 3 de l'article 3. CARACTERISTICAS DE LES CARTELLERES. ".....3. Les condicions 
de les cartelleres de tanques i lones sobre edificis seran: 
 

 a) En cada cartellera hauran de constar, perfectament visible, data del decret d'autorització amb 
referència d'expedient i el nom o anagrama de l'empresa responsable de la cartellera amb 
indicacions del seu domicili i telèfon. 

b) Les dimensions normalitzades de la superfície publicitària dels cartells seran de 8;00 metres 
d'ample per 3,00 metres d'alt i un fons de 0,3 metres, que podrà ampliar-se fins a 0,5 metres 
quan el procediment d'il·luminació siga intern. En cas contrari, els elements d'il·luminació 
estaran col·locats en la vora superior del marc i no hauran de sobreeixir més de 0,5 metres del 
plànol de la cartellera. No es permetrà l'agrupació tant vertical com en horitzontal de cartelleres, 
excepte el contemplat en l'article 5.2. 

c) La superfície publicitària autorizable en cada emplaçament vindrà definida en funció del tipus de 
suport, lloc d'ubicació i tipus de zona on se situe...". 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Es modifica l'apartat 4 i s'elimina l'apartat 5 de l'article 3. CARACTERISTICAS DE LES CARTELLERES. 
"...4. Les condicions relatives a altres usos publicitaris serà establides en els acords municipals 
corresponents..." 
 
4. Es modifica l'apartat a) i s'afig l'apartat c) de l'article 4. ZONES D'EMPLAÇAMENT.  
"...a) (...) Zona 3: Resta del terme municipal, on no es permet la instal·lació de tanques publicitàries (...)...".  
 
c) L'establiment d'elements publicitaris sobre bàculs d'enllumenat públic podrà realitzar-se sobre qualsevol 
d'aquestes instal·lacions, siga el que siga la distància entre elles, amb independència de la zona, 
classificació o qualificació urbanística del sòl. 
 
5. Es modifica l'apartat 1.b) de l'article 5. DISTÀNCIA ENTRE CARTELLERES. "... 1. b). La distància entre 
instal·lacions publicitàries serà de 50 m, lineals, tant dins d'una mateixa parcel·la com entre parcel·les 
confrontants...". 
 
6. Es modifica els apartats 1 i 4 de l'article 7. PUBLICITAT SOBRE SUPORTS SITUATS EN SÒL DE 

TITULARITAT MUNICIPAL.  
 

"... 1. Tota publicitat que pretenga utilitzar suports situats o que volen sobre sòl de titularitat 

municipal serà objecte bé d'encomana de gestió, bé de concurs convocat per l'Ajuntament, regint-se 

pels corresponents acords, convenis o plecs de condicions.  

 

4. Es permet la utilització dels bàculs d'enllumenat públic com a suport de publicitat que serà objecte 

bé d'encomana de gestió, bé de concurs convocat per l'Ajuntament, regint-se el seu acompliment 

pels corresponents acord, convenis o plecs de condicions.  

 

La utilització d'aquests bàculs d'enllumenat públic com a suport de publicitat política durant les 

campanyes electorals s'ajustarà a les disposicions que en cadascuna d'elles promulgue prèviament 

l'Alcaldia Presidència...".  

 

7. Es modifica els apartats 1 i 4 de l'article 12. NORMES GENERALS DEL RÈGIM JURÍDIC DE LSO 

ACTES DE PUBLICITAT.  

         

         “…1. Els actes d'instal·lació dels suports d'elements publicitaris regulats en aquesta Ordenança, 

està subjectes a prèvia llicència municipal i al pagament d'exaccions municipals corresponents. 

 
4. En cas d'encomana o cessió administrativa, el règim jurídic quedarà establit en els corresponents 

acords, conveni o plecs de condicions …”.  

8. S'afig l'apartat 1. H) i es modifica l'apartat 6 de l'article 13. DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT PER A 

l'AUTORIZACION. 

“…1. H) Justificació del compliment de les normes d'integració paisatgística establides en el 

PGOU…”.  

 

 
 
 
 



 

“…6. Tots els suports publicitaris autoritzats, excepte els situats en els bàculs d'enllumenat, hauran 

d'indicar de forma visible: data de llicència corresponent i el nombre de Decret que l'atorga …”.  

9. S'afig l'article 14 bis. SUBJECTES RESPONSABLES. 

“…De les infraccions del que es disposa donen aquesta Ordenança comeses en terrenys de titularitat 

privada, seran responsables solidàriament: 

1. El  propietari de la tanca o element publicitari.  
2.  L'anunciat en l'element publicitari.  
 

3. El propietari del terreny o edificació en què es cometa la infracció. De les infraccions sobre sòls de 
titularitat pública seran responsables subsidiàriament:  

1. El propietari de la tanca o element publicitari.  
2. L'anunciat en l'element publicitari …”.  
 

10. S'afigen tres disposicions transitòries:   

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.-INSTAL·LACIONS ANTERIORS A l'ENTRADA EN VIGOR 
D'AQUESTA ORDENANÇA SENSE LLICÈNCIA O CONTRA LLICÈNCIA. 
 

Les instal·lacions publicitàries que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança no tinguen llicència, o que 

tenint-la no s'ajusten a les seues prescripcions, hauran de ser retirades en el termini de dos mesos, o ben 

legalitzades amb subjecció a les noves disposicions.  

Les cartelleres emplaçades en terrenys de domini públic, que a l'entrada d'aquesta Ordenança no tinguen 

llicència, o encara tenint-la manquen de la necessària concessió administrativa, hauran de ser retirades en 

el termini de dos mesos. 

Transcorregut aquest termini sense que s'haja produït la legalització, s'aplicarà el que es disposa en els 

articles 14 a 16 d'aquesta Ordenança.  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.-CARTELLERES AMB LLICÈNCIA.  

Per a l'adaptació de les cartelleres a la present Ordenança regiran els següents terminis: 

1. D'un any amb caràcter general. 
2. De sis mesos en les instal·lades en els immobles incoats o declarats com Bé d'Interès Cultural i en els 

edificis o entorns inclosos en el catàleg de Béns del PGOU de Sant Joan d'Alacant. 
 

Transcorreguts aquests terminis sense que s'haja produït la legalització, s'aplicarà el que es disposa en els 

articles 14 a 16 d'aquesta Ordenança. 

 
 
 
 



 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.-ACTIVITATS PUBLICITÀRIES AMB ENCOMANA DE GESTION O 

CONCESION ADMINISTRATIVA.  

Les activitats publicitàries emplaçades en terrenys de domini públic a l'empara d'Encomanes de Gestió o 

Concessions Administratives vigents, mantindran el règim tècnic i jurídic pactat en la concessió o encomana 

mentre aquesta es mantinga en vigor.  

DISPOSICIÓ FINAL-APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR  

 

La present modificació es publicarà en el BOP, en el Tauló Municipal d'Edictes, en la pàgina WEB municipal 

i en un diari d'entre els de major difusió de la província, extracte de l'aprovació inicial o provisional per 

l'Ajuntament Ple, per un termini de 30 dies a l'efecte de que pels interessats legitimats, puga consultar-se 

l'expedient i formular al·legacions, reclamacions o suggeriments. Transcorregut l'indicat termini, i en cas de 

no presentar-se cap, s'entendrà elevat a definitiu l'acord inicialment adoptat i es publicarà el text íntegre de 

l'ordenança en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas de presentació de reclamacions, al·legacions o 

suggeriments, l'Ajuntament Ple resoldrà sobre les mateixes, amb elevació de l'acord a definitiu, i 

publicant-se el text íntegre modificat en el Butlletí Oficial de la Província.  


