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Aprovat per l'Ajuntament Ple de data 6 de març de 2001 l'acord en relació amb l'aprovació 
provisional de l'ordenança reguladora de Seguretat i Ús de Via Pública en el procés d'execució de 
construccions, instal·lacions i obres, publicat en el B.O.P. de data 9 de maig de 2001 per a la presentació 
de suggeriments o reclamacions pel termini de 30 dies, no havent-se'n presentat cap, es considera 
definitivament aprovada. La present Ordenança, entrarà en vigor una vegada s'haja publicat íntegrament 
en el B.O.P. i haja transcorregut el termini de quinze dies a partir de la recepció de la mateixa en els 
òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma Valenciana.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE SEGURETAT I ÚS DE V[A 
PUBLICA EN EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES. 

CAPÍTOL 1.- OBJECTE  

Article 1.- És objecte de la present Ordenança, la regulació del procés d'execució d'obres de 
construcció en referència a la seua incidència en via pública i especialment les mesures de seguretat que 
s'han d'adoptar, en relació amb aquesta, i garantir un perfecte estat de neteja de la via pública.

      Article 2.- Totes les determinacions contemplades en aquesta Ordenança s'aplicaran sense 
perjudici de les corresponents per aplicació de normes de rang superior en matèria de seguretat.

CAPÍTOL II.- TANQUES 

 Article 3.- Els solars situats dins de la delimitació de sòl urbà, del P.G.O.U., que donen davant 
de carrers urbanitzats, hauran d'ésser barrats.

La tanca tindrà una altura mínima de 2,50 m. sobre la rasant de vorera i màxima de 3,00 m. El 
clos serà opac (fàbrica de rajola, bloc, plaques metàl·liques, etc.) i disposaran d'una porta d'accés.

L'Ajuntament podrà dispensar el barrat de solars, quan aquesta mesura contribuïsca a la 
seguretat de la zona, o conveni previ per a ús públic.

Com a garantia de seguretat i higiene públiques, la propietat és obligada de netejar 
periòdicament els solars. En cas de no fer-ho, l'Ajuntament podrà procedir, sense més tràmits, a la seua 
neteja a càrrec del propietari del solar, independentment de l'obertura del corresponent expedient 
sancionador.



Article 4.- El barrat d'obres s'ajustarà a allò que es disposa en aquestes 
ordenances, sense perjudici de les disposicions del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, i haurà 
d'incloure's en l'Estudi de Seguretat de l'Obra.

1. El barrat de l'obra haurà de realitzar-se de forma opaca i amb materials 
resistents que protegisquen de la projecció d'impactes cap a la via pública.

2. L'obra haurà d'estar barrada en la totalitat del seu perímetre. En façanes que formen 
alineació amb via pública, podrà ocupar-se, prèvia llicència, part de via pública, en aquest cas se 
senyalitzarà i protegirà convenientment la circulació dels vianants. En obres reculades el barrat 
s'efectuarà en línia de façana.  

Article 5.- Durant les diferents fases d'execució d'obra, hauran d'adoptar-se'n 
mesures necessàries per evitar l'accés a través de l'obra a finques adjacents. Aquestes mesures seran: 
col·locació de panells en zones amb fàcil accés a balconades, execució de tancaments en zones de paret 
mitgera, etc. 

CAPÍTOL III.-  MESURES DE SEGURETAT

Article 6.- Una vegada construït el forjat de la primera planta, haurà de col·locar-se un ràfec de 
protecció en façanes alineades a via pública, la qual cobrirà la totalitat de vorera i, si escau, 
passadissos habilitats per a circulació de vianants.

En plantes superiors es disposaran xarxes o altres sistemes que eviten la caiguda d'objectes 
i materials a via pública.

Article 7.- En zones d'entrada i eixida de vehicles, es procedirà a protegir convenientment 
els serveis públics que discorren sota vorera amb la finalitat d'evitar el seu desperfecte o trencament.

 CAPÍTOL IV.-  VIA PÚBLICA  

Article 8.- Tots els materials de construcció i els enderrocs procedents de trencaments 
o enderrocaments, hauran d'apilar-se en obra, dins del propi solar o construcció, de manera que 
siga impossible que, mitjançant l'acció d'agents externs, puguen afectar a la via pública.

Article 9.- Els materials de construcció no podran acumular-se en via pública, excepte en 
acció de càrrega i descàrrega dels mateixos, per a la seua ocupació en obra o transport a abocador 
controlat, si escau.

Aquesta acció de càrrega i descàrrega serà simultània i immediata, no podent ocupar-se via 
pública per temps indefinit.

Una vegada produïda la càrrega o descàrrega, es procedirà de forma immediata a la perfecta 
neteja de la via pública afectada. 

L'empresa serà responsable de tot desperfecte que es produïsca en la via pública a causa de 
l'ocupació de la mateixa o trànsit de vehicles.

Article 10.- Es podrà disposar, prèvia llicència d'ocupació de via pública, per a operacions de 
càrrega i descàrrega de materials per a obra. 

1. La superfície a ocupar es mesurarà per mòduls de 10 metres de longitud per 3 metres 
d'ample, davant l'obra i sempre que la secció de carrer ho permeta. Quan la magnitud d'obra ho precise, 
podrà sol·licitar-se l'ocupació de dos o més mòduls de les mateixes dimensions descrites.

Els  mòduls ocupats per a càrrega i descàrrega es deixaran expedits en finalitzar la jornada  
de treball. 

2. L'empresa constructora serà responsable de senyalitzar les superfícies autoritzades.
3. En casos excepcionals, degudament motivats i així apreciats per  l'Ajuntament,  es  podrà 

autoritzar ocupació de via pública per a apilament de materials d'obra. En tal cas, haurà de delimitar-se, 
senyalitzar-se i barrar-se la zona a ocupar. Els materials apilats d'aquesta forma hauran d'estar paletitzats 
o envasats.



4. Quan no siga precisa l'ocupació de via pública per a entrada i eixida de vehicles, per tractar-se 
d'una obra reculada des de la línia de façana, haurà de sol·licitar-se'n autorització de gual temporal, 
provisional per obres.

El gual autoritzat només podrà ser usat per a la finalitat prevista, és a dir, entrada i eixida de 
vehicles, adoptant-se les mesures establides en l'articule 7, i procedint-se a la immediata neteja de fang i 
restes de materials que es produïsca a l'eixida dels vehicles.

Article 11.- Si l'incompliment del que es disposa en l'article anterior, poguera produir perjudicis 
a la circulació per als vianants o rodada o a tercers, l'Ajuntament podrà retirar els materials o enderrocs 
dipositats amb càrrec al promotor de les obres, independentment de les sancions que corresponguen.

Article 12.- Podrà autoritzar-se, prèvia llicència, ocupació de via pública per instal·lar 
contenidors d'enderroc, sempre que les característiques de via pública ho permeta.

Els contenidors no podran ocupar, en cap cas, voreres o zones de trànsit de vianants, i seran 
retirats:

1. Abans de finalitzar la jornada laboral dels divendres o vigílies de festius.
2. Sempre que estiguen reblits fins a les vores. 

Article 13.- Les obres que afecten a serveis urbanístics, que per les seues condicions 
específiques d'execució no facen viable l'aplicació estricta dels articles anteriors, estaran subjectes a les 
condicions d'atorgament de llicència en cada cas.

CAPÍTOL V.- GRUES I MUNTACÀRREGUES

Article 14.- Solament podran instal·lar-se grues i muntacàrregues en via pública prèvia 
autorització expressa d'Alcaldia o Regidor Delegat, en la qual s'assenyalaran les mesures necessàries a 
adoptar per l'interessat per salvaguardar la seguretat de vianants i béns.

Sense perjudici de la normativa especifica en cada cas, i d'allò que es disposa en el RD 
1627/97, la petició d'autorització per a instal·lació de grues i muntacàrregues en via pública, estarà 
acompanyada de les característiques tècniques de la grua o muntacàrregues, pòlissa d'assegurances, 
plànol de situació amb mesures fitades i de seguretat de la zona de via pública a ocupar, circulació de 
vianants, així com el temps màxim d'ocupació.

CAPÍTOL VI.- OBERTURA DE RASES, CANALITZACIONS I ALTRES OBRES EN 
VIA PÚBLICA

Article 15.- El titular de la llicència i l'empresa promotora, si escau, de les obres, assumirà la 
responsabilitat de mantenir durant l'execució dels treballs les condicions legals en matèria de seguretat, 
senyalització i prevenció d'accidents.

Article 16.- Hauran d'emplenar-se, en cada cas, les normes generals de senyalització i 
recomanacions sobre trànsit.

Article 17. -El traçat i secció de les rases haurà d'ajustar-se a les normes que, en cada cas, 
assenyalen els Tècnics de l'Ajuntament.

Article 18.- Les rases obertes hauran de quedar tancades en tot moment, ancorades rígidament 
per evitar-ne desplaçaments i degudament senyalitzades. La senyalització nocturna s'efectuarà 
mitjançant balises lluminoses.

Així mateix, en tot moment es mantindran passadissos degudament senyalitzats i protegits per 
al pas de vianants.



Article 19.- Els productes resultants de la demolició de paviments així com les terres 
procedents de l'excavació, es retiraran i carregaran directament a contenidor o camió per al seu transport 
a abocador, no permetent-se el seu apilament en la via pública.

Article 20.- Els sol·licitants atendran en tot moment les indicacions dels agents de la Policia 
Local i dels Tècnics Municipals.

CAPÍTOL VII.-  TAXES

Article 21.- A l'efecte d'aplicació de les corresponents taxes, aquestes es regiran per les 
establides per l'Ajuntament en la seua ordenança fiscal reguladora. taxa per utilització privativa i 
aprofitaments especials del domini públic. 

CAPÍTOL VIII.- SANCIONS  

Article 22.- L'incompliment d'allò que es disposa en les presents ordenances, serà objecte 
d'obertura del corresponent expedient sancionador d'acord amb les normes vigents.

Article 23.- Les sancions per infracció d'allò que es disposa en la present Ordenança seran 
imposades per Alcaldia, de conformitat amb la Legislació Urbanística de vigent aplicació, i consistiran 
en multes de fins a 500.000 pessetes, havent de realitzar-se per l'instructor, conforme al procediment 
sancionador vigent, les actuacions necessàries per reposar l'ordre infringit.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

En el termini de dos mesos, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, haurà de 
procedir-se al barrat de tots els solars afectats pel Capítol II.

 DISPOSICIÓ FINAL  

La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'haja publicat íntegrament en el B.O.P i 
haja transcorregut el termini de quinze dies a partir de la recepció de la mateixa en els òrgans 
competents de l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma Valenciana.

Sant Joan d' Alacant, 15 de juny de 2001. 
L'Alcalde, Francesc de Paula Seva i Sala. 




