
EDICTE 
 

 
Aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 30 de juliol de 1993, definitivament l'ordenança 

reguladora de les garanties per a cobrir els possibles danys sobre la infraestructura viària d'aquest 
municipi, després de la seua exposició al públic sense que durant el mateix s'hagueren presentat 
al·legacions o reclamacions, es fa públic el text integre de la mateixa.  

Ordenança especial reguladora de les garanties per a cobrir els possibles danys sobre la 
infraestructura viària d'aquest municipi, com a conseqüència de l'execució d'una obra. 

 
Capítol I. Disposicions Generals.  
Article 1º.- La present Ordenança es dicta en virtut de les facultats d'acte-organització 

concedides per l'article 4.1.a de la Llei de Bases de Règim Local als Municipis, en la seua qualitat 
d'Administracions Públiques de caràcter territorial i dins de l'esfera de les seues competències. 

 
Article 2º.- Per venir referida a aspectes tècnics relacionats amb els possibles danys que 

s'ocasionen en la infraestructura viària municipal amb motiu de l'execució d'obres d'edificació, té 
naturalesa de << Ordenança de construcció >> o de << Policia Urbana >>. 

 
Capítol II. Objecte i Subjectes Obligats.  
Article 3º.- A tals efectes tindran la consideració d'obres d'edificació, totes aquelles obres de 

nova construcció, reformes, obertures de rases i moviment de terres.  
 
Article 4º.- Tindran la consideració de subjectes obligats totes aquelles persones físiques o 

jurídiques que realitzen les obres descrites en l'article 3º d'aquesta Ordenança, dins del Terme 
Municipal de Sant Joan d'Alacant. 

 
Capítol III. Quantificació Econòmica. 
Article 5º.- De forma genèrica, la quantificació econòmica d'aquestes garanties és la següent: 

Obres d'edificació o reforma de:  
- Habitatge unifamiliar aïllat: Quantia de l'aval : 75.000 ptes.  
- Habitatges adossats. Fins a 5 habitatges: Quantia de l'aval: 115.000 ptes.  

 Per cada habitatge més: 10.000 ptes. 
-   Habitatge entre mitgera o blocs oberts, fins a 5 habitatges: Quantia de l'aval: 115.000 ptes.  

 Per cada habitatge més: 10.000 ptes. 
- Piscines, barbacoes i obres menors: Quantia de l'aval: 50.000 ptes.  
Obres de:  
- Obertura de rases de canalització, fins a 10 metres: Quantia de l'aval: 30.000 ptes. 

 Per cada metre més: 2.500 ptes. 
-    Moviment de terres, explanaciones: Quantia de l'aval: 10.000 ptes. 
 
Capítol IV. Constitució.  
Article 6º.- La fiança es constituirà pel sol·licitant de la pertinent llicència municipal per a 

l'execució de les obres en qüestió, en el termini de 5 dies hàbils a explicar des del requeriment que a 
aquesta fi es faça per l'Administració Municipal.  

Aquesta fiança es constituirà pel sol·licitant de la llicència segons els models continguts en 
l'Annex de la present Ordenança, i complirà el determinat per l'article 377 del Reglament de 
Contractes de l'Estat. 

 



Article 7º.- La fiança es constituirà per termini indefinit, havent-se de comunicar per 
escrit la finalització de les obres objecte de la seua constitució, procedint-se a partir d'aquest 
moment a la inspecció pels Serveis Tècnics Municipals de l'estat final de la urbanització 
afectada per les obres.  

Com a conseqüència de l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en un termini 
de tres mesos des de la petició, podrà decretar-se:  

A.- La devolució de l'aval.  
B.- La devolució de l'aval amb establiment previ d'aval sustitutorio per import del 10% 

del principal, que garantisca per un període d'1 any, els possibles vicis ocults sobre obra de 
restauració de la urbanització que haguera sigut necessari realitzar.  

C.- L'execució de l'aval amb liquidació posterior respecte al cost de les obres que per 
l'Ajuntament haguera sigut necessari realitzar. 

 
Article 8º.- Si l'aval s'haguera constituït amb motiu de l'obertura de rases per a 

canalitzacions en vies públiques, l'expedient s'iniciarà d'ofici als 6 mesos a partir de la data de 
notificació a l'Ajuntament de la terminació de les obres determinant-se, prèvia inspecció dels 
Serveis Tècnics Municipals si escau la devolució, reparació per defectes d'execució o execució 
de l'aval. 

 
Article 9º.- Aquesta garantia té per objecte cobrir reparacions usuals. En cas de produir-

se danys majors, la seua avaluació i reclamació seran independents de l'execució de l'aval. 
 
Disposició final.  
La present Ordenança que consta de nou articles i una Disposició Final, entrarà en vigor 

una vegada aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text complet en el Butlletí 
Oficial de la Província, transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei de Base de 
Règim Local, 7/1985 de 2 d'abril. 

 
Sant Joan d’Alacant, 2 d'agost de 1993. 
L'Alcalde,  Francisco Burillo Reyes. 
 
Model d'aval garantia vicis ocults per obres en urbanització existent: 
 
El Banc  ……………………… i en el seu nom i representació Don………………… i 

Don ……………………, amb D.N.I. …………………  i …………….. respectivament, amb 
poders suficients per a obligar-los en aquest acte, segons es dedueix de la validació efectuada 
per l'Advocacia de l'Estat de la Província de ………….. amb dates ……………… i 
……………… Respectivament. 
 
         Avala. 

A ……………….…….., davant l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant , per la quantitat de 
……………. ptes. de la qual respon l'Entitat Avalista, en forma solidària i sense que puga 
utilitzar el benefici d'excussió al fet que es refereix l'article 1.380 del Codi Civil, per a 
respondre de les obligacions derivades per possibles vicis ocults d'execució que puguen ser 
detectats, en el termini de l'aval, com a conseqüència de la realització d'obres en la 
Urbanització existent derivades de la Llicència d'obres per a l'edificació de   ……………… 
habitatges en el carrer ………………. nº ……………….., de Sant Joan d’Alacant. 

Per virtut del present aval, la citada entitat avalista queda obligada a pagar a l'Ajuntament 
de Sant Joan d'Alacant, la referida quantitat dins dels cinc dies següents al del requeriment que 
a aquesta fi se li faça per l'Administració Municipal.  



Aquest aval tindrà validesa mentre que l'Administració Municipal no autoritze la seua 
cancel·lació.  

…………………. a …………. de ………… de 19 ….. 
Imprescindible intervenció de Corredor de Comerç.  
 
Model d'aval garantia possibles danys:  
El Banc  ………………………….. i en el seu nom i representació Don …………… i 

Don ……………………, amb D.N.I. ……………… i ………………. respectivament, amb 
poders suficients per a obligar-los en aquest acte, segons es dedueix de la validació efectuada 
per l'Advocacia de l'Estat de la Província de  …………… amb dates ……………. i 
……………… respectivament. 

 
Avala. 
A ……………………, davant l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, per la quantitat de 

……………….. ptes. de la qual respon l'Entitat Avalista, en forma solidària i sense que puga 
utilitzar el benefici d'excussió al fet que es refereix l'article 1.380 del Codi Civil, per a 
respondre de les obligacions derivades dels possibles danys que sobre la urbanització exterior 
existent pogueren causar-se com a conseqüència de les obres d'edificació de  ………., 
habitatges en el carrer …………………. nº …………………….. de Sant Joan d’Alacant. 

Per virtut del present aval, la citada entitat avalista queda obligada a pagar a l'Ajuntament 
de Sant Joan d'Alacant, la referida quantitat dins dels cinc dies següent al de la referida 
quantitat dins dels cinc dies següents al de requeriment que a aquesta fi se li faça per 
l'Administració Municipal. 

Aquest aval tindrà validesa mentre que l'Administració Municipal no autoritze la seua 
cancel·lació.  

……………… a …… de ………………. De19…. 
Imprescindible intervenció del Corredor de Comerç. 

 


