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ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I 
MILLORA EN FAÇANES QUE DONEN A VIES PÚBLIQUES, EN EL MUNICIPI DE SANT JOAN 
D'ALACANT.

Art. 1.- OBJECTE I FINANCIACIÓ.- 

És objecte de la present ordenança la regulació dels criteris i requisits per a l'accés a les 
subvencions a atorgar per l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, mitjançant procediment de 
concurrència competitiva, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació i/o millora de façanes, que 
donen a vies o espais públics, en l'àmbit del municipi de Sant Joan d'Alacant.

Les ajudes es finançaran amb càrrec a la partida 43200 68204 “Conservació i rehabilitació 
Patrimoni arquitectònic” del pressupost municipal, fins al límit de l'import màxim establit en la 
mateixa, per la qual cosa quedarà condicionada la concessió de les ajudes a l'existència en els 
esmentats pressupostos de crèdit adequat i suficient.

Això sense perjudici que aquesta quantia puga ser si escau ampliada durant l'exercici 
pressupostari.

Art. 2.- ACTUACIONS PROTEGIBLES 

Seran actuacions protegibles a l'efecte de concessió d'ajudes econòmiques:
Les obres o actuacions que es realitzen, susceptibles de subvenció, podran consistir única i 
exclusivament en la conservació, millora, arranjaments, rehabilitació, neteja o ornamentació de 
les façanes que donen a vies o espais públics, sense que això puga afectar a elements 
estructurals o a la configuració arquitectònica de l'edifici. A més, eliminació d'elements impropis.
En qualsevol cas, l'actuació ha de comprendre la totalitat de la façana de l'immoble, i no 
únicament una part.

Art. 3.- ÀMBIT TERRITORIAL OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 

L'àmbit d'aquestes actuacions protegibles comprèn tot el casc urbà del municipi de Sant Joan 
d'Alacant, sent objecte de subvenció:

- tots aquells edificis l'antiguitat dels quals supere els 40 anys que donen a vies públiques,
i la seua destinació siga predominantment residencial.

- així  com   els  edificis  d'especial  protecció,  inclosos  en  el  Catàleg  de  Béns  i   Espais
Protegits del municipi de Sant Joan d´Alacant.

Les actuacions de rehabilitació hauran de ser compatibles amb el Planejament urbanístic. 

Art. 4.- BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ. 



AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  
Urbanisme i Medi Ambient 

 Av. La Rambla, 56- ent – 03550 Sant Joan d´Alacant (Alacant) – tfnº. 966593097 – fax 966593216 – e-mail: sju@santjoandalacant.es 

Podran ser beneficiaris de les subvencions “els promotors” de les actuacions de rehabilitació; 
entenent-se per promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que individual, o 
col·lectivament agrupat en comunitats de propietaris, decidisca, impulse, programe i finance, amb 
recursos propis o aliens i de conformitat amb l'establit en l'article 7 de la Llei 3/2004, d'Ordenació 
i Foment de la Qualitat de l'Edificació, les obres de rehabilitació de façanes, entenent-se 
compresos:

a) El propietari o propietaris de l'edifici, usuaris o no del mateix.
b) Els inquilins o arrendataris de l'edifici comptant amb l'autorització per escrit del propietari.
c) Les Comunitats de Propietaris dels edificis, siguen o no usuaris dels habitatges.

Els beneficiaris, i en tot cas els propietaris de l'edifici, han d'estar al corrent de les seues 
obligacions amb la Hisenda Pública, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament; i acreditar 
fefaentment aquesta circumstància.

Art. 5.- PRESSUPOST PROTEGIBLE 

Es considera pressupost protegible, als efectes previstos en la present ordenança el cost real de 
l'actuació rehabilitadora de façanes a via pública,  el qual es determinarà pels següents factors:

• El cost real de les obres determinat pel pressupost o factura pro forma emès per l'empresa que
les vaja a executar, incloent-se en aquest cost les despeses generals i el benefici industrial del
contractista,  i l'I.V.A.

• Honoraris dels facultatius intervinents, visats pels Col·legis Professionals corresponents.

• La  concessió  d'aquestes  ajudes  són  compatibles  amb  les  exempcions  o  bonificacions   que
prevegen les ordenances fiscals municipals.

Art 6.- QUANTIA I LÍMIT DE LA SUBVENCIÓ. AJUDA TÈCNICA DE L'AJUNTAMENT.   

6.1.  AJUDES OBJECTIVES SOBRE EL PRESSUPOST PROTEGIBLE

Les ajudes estaran subjectes a què es respecten durant la seua execució els criteris estètics i 
tècnics que puguen emetre els serveis tècnics municipals, valorant-se, en particular, la 
recuperació de disseny i tractaments originals de façana o eliminació d'afegits impropis tals com 
ara rètols, marquesines, etc.

Les quantitats per cada actuació s'adaptaran a les variacions que experimente l'import de la 
partida pressupostària específica destinada a aquesta finalitat.

En el cas d'edificis amb més d'una façana al carrer, aquestes es tramitaran com a expedients 
independents, sempre que no siguen contigües.

Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajuda que s'obtinga d'aquest 
ajuntament o altres organismes públics o privats,  i per a cada actuació no podrà excedir dels 
següents imports i percentatges:
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L'import de la subvenció serà la quantia que resulte d'aplicar els següents percentatges al pressupost 
protegible:

a) Edificis  dins   del   Centre   Històric  i
Benimagrell inclosos en el Catàleg….. 40% del pressupost protegible 

b) Edificis  Catalogats,  no  inclosos  en
l'apartat anterior ………………………... 30% del pressupost protegible 

c)  Edificis en general……………...…… 20% del pressupost protegible 

d)Actuacions en les quals s'utilitzen
materials d'impregnació
antigrafittis,…………………………………… 5% del pressupost protegible 

Les ajudes dels apartats a), b) i c) no són acumulatives.  
I les ajudes de l'apartat d) sí podran acumular-se a qualsevol de les anteriors.

6. 2. AJUDES PERSONALS SOBRE EL PRESSUPOST PROTEGIBLE.

Podran ser beneficiaris amb dret a AJUDES PERSONALS els qui, sent promotor de l'actuació,  a 
més estiguen en alguna o algunes de les situacions personals que s'indiquen a continuació, que seran 
degudament acreditades. En aquests supòsits les ajudes objectives es veurien incrementades en els 
percentatges que s'indiquen a continuació:

Situacions personals de protecció preferent i ajudes que es concedeixen:  

Situació personal Percentatge sobre el 
pressupost protegible 

1. Els qui tinguen uns ingressos familiars inferiors a 2,5 % vegades el
I.P.R.EM (Indicador públic de Renda d'Efectes Multiples) anual,
incloses pagues extres.

10% 

2. Les  persones  o  unitats  familiars,  o  usuaris  dels  habitatges  que
ocupen l'habitatge amb caràcter habitual i permanent. 5% 

3. Les persones majors de 65 anys i les seues famílies. 5% 
4. Els joves de fins a 35 anys. 5% 
5. Les víctimes de la violència de gènere. 5% 
6. Les víctimes del terrorisme. 5% 
7. Les famílies nombroses. 5% 
8. Les famílies monoparentals. 5% 
9. Les persones amb discapacitat i les seues famílies. 5% 
10. Altres col·lectius en situació o risc d'exclusió social. 5% 

6. 3.  LÍMIT DE LA SUBVENCIÓ

L'ajuda màxima per expedient, en el supòsit que foren acumulatives les ajudes objectives i les personals, 
serà de 6.000,00 €.  

6.4.- AJUDA TÈCNICA.  
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Els Serveis Tècnics Municipals col·laboraran amb els interessats, prestant assessorament en 
l'elaboració de la Memòria descriptiva i dels plànols necessaris, i si escau,  en l'elaboració de 
projecte tècnic, quan la rellevància o les característiques de l'obra ho requerisquen, d'acord amb 
el Pla General d'Ordenació Urbana.  

Art. 7.- CRITERIS DE LA SELECCIÓ 

El criteri bàsic per a l'atorgament de la subvenció serà l'ordre cronològic de presentació de 
sol·licituds, sempre que reuniren tots els requisits que exigeix la present ordenança, i mentre 
existisca cobertura pressupostària.

Podrà denegar-se motivadament la subvenció en el cas d'edificis de més de 50 anys o que 
estiguen catalogats conformement al planejament vigent, en els quals es detecten desperfectes 
en l'immoble que afecten a la seua estabilitat, seguretat, estanqueïtat o consolidació estructural, 
que no hagen sigut degudament reparats.

En cas que no hi hagués suficient pressupost en la present Campanya, els sol·licitants qui 
queden exclosos per aquest motiu i complisquen l'estipulat en la present ordenança, seran 
inclosos com a beneficiaris en la pròxima Campanya que si escau s'acorde aprovar, atenent als 
criteris de selecció abans assenyalats.

Art. 8.- FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

8.1.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

Les instàncies sol·licitant la subvenció estaran a la disposició dels interessats en el Registre 
General de l'Ajuntament i en la web municipal, www.santjoandalacant.es i es presentaran, una 
vegada emplenades i acompanyades de la documentació preceptiva, en el Registre General de 
l'Ajuntament.

8.2.- TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini per presentar sol·licituds s'iniciarà en la data de publicació del corresponent Anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, que es publicaran a més en un diari no oficial d'àmplia difusió en 
la localitat.

8.3.- DOCUMENTACIÓ  

Els sol·licitants hauran de presentar l'annex I emplenat, junt amb la documentació que s'indica al 
dors del model de sol·licitud.

8.4.- ESMENA DELS DEFECTES DE LES SOL·LICITUDS 

Rebuda la sol·licitud de subvenció en l'Ajuntament i examinada a l'efecte de comprovar possibles 
defectes o omissions, es requerirà als interessats perquè en el termini de deu dies hàbils, 
esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, advertint-los que si no ho feren, se'ls 
tindrà per desistits de la seua petició, resolent-se sobre el seu arxiu conformement a la Llei 
30/92, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.
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Art. 9.- INFORMES I VALORACIÓ. 

Els expedients de sol·licitud de subvencions presentats se sotmetran a informe dels Serveis 
Tècnics Municipals, els qui donaran la seua conformitat al valor de les actuacions declarades 
pels interessats o bé determinaran el cost estimatiu objectiu de la intervenció concreta en la 
façana, i es pronunciaran sobre si les sol·licituds compleixen amb els requisits exigibles.  

Sobre el precitat cost, l'informe proposarà, si per ventura, la subvenció que li correspondria. 

Els Serveis Tècnics Municipals informaran sobre l'adequació de la tècnica utilitzada, en cada 
cas, per a la rehabilitació de les façanes, sobre els criteris estètics i tècnics a considerar, 
valorant-se en particular la recuperació del disseny i tractaments originals de façana o 
l'eliminació d'afegments impropis com ara rètols, marquesines, etc.

Art. 10.- PROPOSTA I ACORD D'ATORGAMENT 

En cas que la petició reunisca tots els requisits previstos en la present ordenança, el Servei 
Municipal d'Urbanisme emetrà el seu informe, quantificant la subvenció a concedir si escau, i 
s'incoarà el corresponent procediment de concessió en règim de concurrència competitiva, 
conforme a les previsions del Títol I de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i els principis de 
la Llei 30/92, el qual resoldrà la Junta de Govern Local o òrgan municipal en qui tinga 
delegada la competència, per tractarse de transferències corrents d'ajudes a famílies.

El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de tres mesos des de l'entrada 
de la documentació en l'Ajuntament de Sant Joan d´Alacant; el venciment d'aquest termini sense 
haver-se notificat la resolució legitima als interessats s'entendrà per desestimada per silenci 
administratiu la sol·licitud de subvenció, podent en aquest cas presentar recurs de reposició, en 
el termini d'un mes, contra la denegació presumpta o bé interposar recurs contenciós-
administratiu davant el Jutjat contenciós-administratiu d'Alacant en el termini de dos mesos.

Art. 11.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES.-  

Les subvencions que es concedisquen d'acord amb aquesta Ordenança estaran subjectes al 
compliment dels requisits i condicions especials següents:

a) Destinar la subvenció a la finalitat per a la qual s'ha concedit, sense la possibilitat de destinar-
la a altres finalitats.

b) Executar totalment l'obra de conformitat amb el projecte o la memòria que s'haja presentat.
c) La  intervenció  en  façana  s'ha  d'executar  i  justificar  dins  d'un termini màxim de sis mesos 

prorrogable excepcionalment i a petició de part interessada, per tres mesos més, a partir de la 
notificació de la concessió de la subvenció. En el supòsit de falta de justificació, la subvenció 
s'entendrà revocada automàticament, sense necessitat de notificació o advertiment previ.

d) L'Ajuntament es reserva el dret de fer constar mitjançant un cartell anunciador, instal·lat per la 
persona o entitat beneficiària en la mateixa finca, mentre duren les obres, l'existència de 
l'ajuda pública concedida. 



AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  
Urbanisme i Medi Ambient 

 Av. La Rambla, 56- ent – 03550 Sant Joan d´Alacant (Alacant) – tfnº. 966593097 – fax 966593216 – e-mail: sju@santjoandalacant.es 

Art. 12. FISCALITZACIÓ I REVOCACIÓ 

L'Ajuntament té la facultat i el deure controlar l'aplicació de l'aportació econòmica que es 
concedisca amb la finalitat prevista, podent exigir justificants o informació de qualsevol tipus 
d'obra addicional que duga a terme el particular, i en el cas que no estiga conforme amb les 
finalitats perseguides per aquesta Ordenança, podrà revocar la subvenció concedida.

També pot revocar la subvenció, sense perjudicis d'altres supòsits previstos en aquesta 
Ordenança i en la normativa vigent, per les causes següents:

a) Per  la  comissió  de  qualsevol  de  les  infraccions   urbanístiques  previstes  en  la  legislació 
urbanística aplicable, amb motiu de les obres en la finca.

b) Per no començar les obres dins del termini establit, o per incompliment de les condicions amb 
les quals s'atorga l'ajuda.

c) Per renúncia del titular.
d) Per la falta de finalització o de justificació de les obres en el termini concedit.
e) Per  no  ajustar-se  l'actuació  en la façana a les condicions imposades o a la llicència d'obres 

concedida. 

Art. 13.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Adoptat l'acord sobre concessió de la subvenció, per al seu cobrament, una vegada finalitzades 
les obres, els sol·licitants presentaran al Registre General de l'Ajuntament:

Comunicació que han finalitzat les obres, a la qual s'acompanyarà:  factura original pagada i 
còpia per a la seua acare; i fotografies de l'estat final de la façana després de la intervenció.

Els serveis Tècnics municipals emetran informe sobre la justificació que les obres s'han realitzat 
correctament d'acord amb la sol·licitud formulada, i que l'import de les factures presentades 
relatives a la intervenció en façana corresponen amb la realitat i s'ajusten a preus normals de 
mercat.

L'import d'aquesta s'ingressarà en el compte bancari que el beneficiari haja assenyalat a aquest 
fi en la fitxa de manteniment de tercers.

Art. 14.- REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

Si amb posterioritat a la concessió de la subvenció es comprovara que s'havien falsejat les 
dades aportades per a la seua obtenció o s'haguera incorregut en incompliment de qualsevol 
altre dels requisits hi establits, els beneficiaris hauran de retornar la subvenció junt amb els 
interessos legals preceptius i altres conseqüències que en Dret procedisquen, conforme es 
determina en els Títols II i III de la Llei 38/2003 de 17 de Novembre, General de Subvencions i 
en el Títol III i IV del Reial decret 887/2006 de 21 de Juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament. A 
l'efecte de graduar, si escau, l'import de la subvenció a retornar, s'atendrà al grau 
d'intencionalitat del/els beneficiari/s de la subvenció en l'incompliment dels requisits establits en 
la present ordenança.

Art. 15.-  
En els punts no previstos en aquesta Ordenança, regirà la  Llei 38/2003 de 17 de novembre 
general de Subvencions, i resta de normativa general aplicable en la matèria.
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DISPOSICIÓ FINAL.-   

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'haja publicat íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les Bases del Règim Local.

Sant Joan d
´Alacant,  
L'ALCALDE,  

annex 1 (anvers) 

Nom i cognoms o Raó Social D.N.I. Telèfon

Domicili Localitat Fax o Correu Electrònic 

En representació de D.N.I./C.I.F.

EXPOSA 

Que tenint coneixement de la convocatòria de l'Ajuntament de Sant Joan d´Alacant per a la CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORA EN FAÇANES, pretenc realitzar obres consistents en 

Rehabilitació/millora de la façana de l'edifici situat al carrer ___________________________________ núm. 

_________ el pressupost de les quals ascendeix a _________________€. és per això que SOL·LICITE UNA 
SUBVENCIÓ per import de__________________ € la qual suposa un _____ % del pressupost protegible de les obres.  

Acompanye a aquest efecte els documents que indique al dors.

I declare no trobar-me culpable en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, assenyalades en 

l'article 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre “Llei General de Subvencions”.

Lloc i data Signatura 

Sr. ALCALDE – PRESIDENT  AJUNTAMENT DE  SANT JOAN D´ALACANT 
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annex 1 (anvers) SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ I MILLORE EN FAÇANES, 

PER A AJUDES OBJECTIVES:  

Còpia del DNI o Còpia del CIF (Persona jurídica, Comunitat de Propietaris, associació, fundació…etc) (compulsada)

Còpia de la llicència d'obres concedida per l'ajuntament o, si escau, de la seua sol·licitud.

Document acreditatiu de la referència cadastral de l'immoble objecte d'actuació i acreditació de 
l'antiguitat de l'immoble.

Fotografies de l'immoble objecte de les activitats de rehabilitació o conservació, especialment de les façanes 
que donen a la via o espai públic.

Memòria descriptiva, plànol de situació a escala 1/1000 de l'immoble i croquis de la façana amb expressió de 
les cotes principals i indicació de la superfície de façana objecte d'actuació.

Projecte tècnic visat pel Col·legi Professional; Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i acceptació de la coordinació 
de seguretat visada (en cas necessari).

Pressupost i/o contracte de l'Empresa executora de les obres o actuacions a realitzar.

Còpia de l'escriptura de propietat  o Nota simple informativa del Registre de la Propietat  (propietaris).

Còpia del contracte lloguer i autorització del propietari (arrendatari o inquilí) (compulsada)

Si actua per compte d'altra persona, Document de representació.

Per a Comunitat de Propietaris, Acta de la sessió de la Junta per la qual s'acorde dur a terme les obres, així com de la 
sessió per la qual es nomena el President. (compulsada)

Per a Persones jurídiques, còpia de l'escriptura de constitució i dels poders del representant. (compulsada)

Certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, expedits, 
respectivament per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària,  la Tresoreria de la Seguretat Social i pel 
Departament de Rendes i Exaccions Municipal. En el supòsit de Comunitat de Propietaris, de tots els titulars que 
formen la Comunitat de Propietaris.

Fitxa de manteniment de tercers (Disponible en la Tresoreria Municipal). 

PER A AJUDES PERSONALS:  

Còpia de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, acreditativa d'ingressos familiars 
inferiors a a 2,5 % vegades l'I.P.R.E.M. (compulsada)

Certificat d'empadronament en l'habitatge amb indicació del temps que ha romàs empadronat en l'habitatge, 
acreditatiu d'ocupar l'habitatge amb caràcter habitual i permanent.

Document acreditatiu de ser víctima de violència de gènere. (compulsada)

Document acreditatiu de ser víctima del terrorisme. (compulsada)

Títol de família nombrosa(compulsada) 

       Document  acreditatiu de discapacitat 
(compulsada) 

Document acreditatiu de ser família monoparental 
(compulsada)

Situació o risc d'exclusió social 

annex 2  
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Conceptes i aspectes a prendre en compte:  

1.-IPREM  

L'I. P.R.E.M. és l'índex de referència en Espanya per al càlcul del llindar d'ingressos a molts efectes (ajudes per a habitatge, beques, 
subsidis per desocupació). Va ser introduït l'1 de juliol de 2004 en substitució del Salari Mínim Interprofessional (SMI) la utilització del 
qual es va restringir a l'àmbit laboral.

Per a 2007 i 2008 les quanties ascendeixen a:  

Any IPREM diari IPREM mensual (30 dies) IPREM anual (12 pagues) IPREM anual amb pagues extra (14 pagues) 

2007 16,64 € 499,20 € 5.990,40 € 6.988,80 € 

2008 17,23 € 516,90 € 6.202,80 € 7.236,60 € 

REIAL DECRET-LLEI 1/2008, de 18 de gener, pel qual es determina l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a
2008.  Cap d'Estat (BOE n. 17 de 19/1/2008) 

2.-RENDA  

A aquest efecte, i en funció de la Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques d'aquests sol·licitants 
corresponent a l'últim exercici amb termini de presentació vençut en la data de sol·licitud de la subvenció, es considerarà com a Renda, 
la suma de les quantitats consignades en les caselles de l'imprès de declaració de l'impost, corresponents a “part general” i “part 
especial” de la renda del període: caselles 476 i 479.

En cas de sol·licitants no obligats a presentar Declaració de l'Impost:

Si han sol·licitat la devolució de quantitats retingudes o ingressades a compte segons model 104-105, la Renda es determinarà sumant 
les quantitats consignades en les caselles corresponents a “part general” i “part especial” de la renda del període, de la notificació- 
liquidació que l'Agència Tributària emet a l'efecte de procedir a la devolució.

Si no han sol·licitat la devolució, la Renda vindrà determinada pels ingressos percebuts (ingressos íntegres menys despeses deduïbles), 
consignats en el Certificat de retencions a compte de l'IRPF i ingressos percebuts, emès per l'empresa on treballe, o una altra 
documentació acreditativa d'ingressos, tal com certificació notificació de pensions etc..., així com Certificat de Vida Laboral expedit per 
la Tresoreria de la Seguretat Social i Certificat emès per l'Agència Tributària relatiu a les dades fiscals del sol·licitant, corresponents a 
l'últim exercici fiscal amb termini de presentació vençut a la data de sol·licitud.”

DILIGÈNCIA.-  

Per fer constar que la present Ordenança REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER 
A LA REHABILITACIÓ I MILLORA EN FAÇANES QUE DONEN A VIES PÚBLIQUES, EN EL MUNICIPI 
DE SANT JOAN D'ALACANT

• Ha sigut aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 10 de juny de 2008.
• Mitjançant publicació d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província Nº. 151 de 7 d'agost de 2008, s'ha 

sotmès a informació pública per termini de trenta dies i s'ha publicat el seu text íntegre.
• Mitjançant publicació d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província Nº. 189 d'1 d'octubre de 2008 s'ha  

posat en coneixement general que al no haver-se presentat reclamacions ni suggeriments durant el 
període d'informació pública, l'Ordenança s'entén definitivament aprovada, i que la seua entrada en 
vigor es produirà transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora 
de les Bases del Règim Local. 

Sant Joan d´Alacant, 03 d'octubre de 2008.  
 L'ALCALDE PRESIDENT

Sign. Edmundo Juan Seva García  




