ORDENANÇA REGULADORA DE LA DENOMINACIÓ I RETOLACIÓ DE VIES URBANES, I DE
LA IDENTIFICACIÓ D'EDIFICIS I HABITATGES DEL MUNICIPI DE DÉNIA (ALACANT)
PREÀMBUL
L'Ajuntament de Dénia, en virtut de l'autonomia que li confereix l'article 140 de la Constitució
Espanyola, i tenint en compte la normativa actual constituïda per la resolució d'1 d'abril de 1997,
conjunta de la presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació
Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del
padró municipal (publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat d'11 d'abril de 1997, mitjançant resolució
de 9 d'abril de 1997 de la Subsecretaria de la Presidència del Govern), s'atindrà al que es disposa
en aquesta ordenança per a l'assignació i retolació de noms de les vies i espais públics dins del
terme municipal.
L'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol relatiu a la
comprovació i control del padró municipal, disposa que: “Els Ajuntaments mantindran
actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis, i
n’informaran a totes les Administracions Públiques interessades. Hauran de mantindre també la
corresponent cartografia...”. L'article 35 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, estableix que per a la revisió anual del cens electoral els Ajuntaments enviaran
les altes i baixes dels residents.
Amb això, es pren en consideració la importància que la nomenclatura i retolació de les vies
públiques i la numeració d'edificis tenen tant per al padró municipal d'habitants com per a la
formació del cens electoral, i garanteix, d'una forma segura i àgil, la localització de tots els
habitatges dins del terme municipal de Dénia.
Convé assenyalar que la competència en la tria dels noms de les vies públiques és exclusivament
municipal segons l'article 15.1 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (4/1983 de 23 de
novembre).
A més, la legislació vigent, d'àmbit autonòmic, es concreta en aquestes dos disposicions:
- El Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre
senyalització de vies i de serveis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
- L’Orde d’1 de desembre de 1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre l’ús de les
llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació
dels serveis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, la legislació autonòmica estableix l’ús del valencià en la retolació en les àrees de
predomini lingüístic valencià, com és el cas de Dénia.
També hem de tindre en compte el punt a) de l'apartat D del Reglament Municipal de
Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Dénia, que atorga a l’Oficina de Promoció del
Valencià de l’Ajuntament de Dénia la funció de la retolació en valencià de les vies urbanes i
interurbanes, de les partides del terme municipal, dels camins, dels paratges naturals, accidents
geogràfics, pous, edificis històrics, etc., retornant a la toponímia tradicional sempre que hi siga
possible.
Per tant, les denominacions aprovades seran les oficials amb caràcter general quan s'incorporen
al Padró Municipal i es faça la comunicació oportuna a l'Institut Nacional d'Estadística.
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TÍTOL I
ÀMBIT D'APLICACIÓ, COMPETÈNCIA I OBJECTE
Article 1r
L'objectiu d’aquesta ordenança és regular els criteris per a la denominació i retolació de carrers i
altres vies urbanes, així com la numeració de les cases, edificis i habitatges del terme municipal
de Dénia, per a la seua identificació precisa als efectes que siguen necessaris.
Article 2n
En tot el que no està previst en aquesta ordenança, es tindrà en compte allò regulat en la
legislació sobre règim local i les normes sobre gestió i revisió del padró municipal d'habitants, a les
quals s’haurà d’adaptar en cas que aquestes es modifiquen, així com el que preveu el Pla General
d'Ordenació Urbana de Dénia i el Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric.
Article 3r
Aquesta ordenança serà aplicable a tot el terme municipal de Dénia.
TÍTOL II
RÈGIM D'ASSIGNACIÓ DE NOMS
Article 4t
La competència per a l'atorgament inicial de noms a les vies i espais públics urbans, així com els
canvis ulteriors de denominació d’aquests, correspon exclusivament a l'Ajuntament.
Article 5é
Solament els noms atribuïts per l'Ajuntament tindran caràcter oficial i validesa a tots els efectes
legals i el seu ús serà obligatori.
Article 6é
S'entendran compresos en l'expressió genèrica de vies i espais públics urbans tots aquells noms
comuns que s'utilitzen habitualment precedint al nom propi, i que fan referència a la seua
configuració i característiques, tals com avinguda, carrer, passatge, glorieta, passeig, plaça,
travessia, etc.
Qualsevol d'aquests noms comuns i uns altres de naturalesa anàloga podran utilitzar-se i
incloure's en la denominació oficial, i hauran d’atendre sempre a les definicions i accepcions més
apropiades del Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, de l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua i similars.
En els conjunts urbans i en els nuclis de població que tinguen identitat i/o denominació pròpies, es
procurarà utilitzar noms de la mateixa naturalesa o procedència, per a aconseguir, sempre que hi
siga possible, una certa homogeneïtat i una major facilitat d'identificació i localització.
Les vies urbanes i interurbanes de les partides del terme municipal, dels camins, dels paratges
naturals, accidents geogràfics, pous, edificis històrics, etc., es retolaran en valencià, conservant la
toponímia tradicional, sempre que hi siga possible.

Página 2

Article 7é
Els carrers i altres vies públiques, la conservació i policia de les quals siguen de competència
municipal, portaran el nom que l'Ajuntament acorde.
Les vies que s'òbriguen en terrenys particulars no podran ostentar cap nom sense autorització
municipal.
TÍTOL III
RÈGIM DE RETOLACIÓ
Article 8é
El procediment per a l'atribució de nom a les vies i espais urbans s'iniciarà d'ofici o a instàncies de
part, i podran actuar així, institucions, associacions o particulars interessats.
Article 9é
Quan la proposta siga a instàncies de part, aquesta haurà de canalitzar-se a través del
Departament d'Estadística i haurà d'adjuntar un escrit en el qual s'expose una justificació o
exposició raonada de l’esmentada proposta.
Article 10é
L'admissió i tramitació dels noms proposats a instàncies de part, sobretot quan es refereixen a
persones de la comunitat els mèrits de les quals no són del coneixement general, solament es
realitzarà si la sol·licitud va acompanyada i avalada per signatures o cartes de suport, bé siguen
d'institucions, associacions o altres col·lectius, o bé de particulars, que demostren o justifiquen
que la sol·licitud respon a la demanda d'un grup ampli de la comunitat, a més, caldrà adjuntar una
biografia de la persona a qui es vol dedicar el carrer.
Article 11é
Tots els expedients, es referisquen a propostes iniciades d'ofici o bé a instàncies de part, seran
estudiats, valorats i aprovats o desestimats mitjançant acord plenari.
Article 12é
Els noms continguts en les propostes no podran utilitzar-se, ni tindran valor oficial fins que no
hagen sigut aprovats.
Article 13é
Els acords sobre modificació dels noms de les vies, carrers, camins, places, etc., es comunicaran
a totes les persones que figuren com a interessades i a les persones, institucions o organismes
que puguen resultar particularment afectats, llevat que la modificació consistisca en una mera
traducció.
Article 14é
Els noms aprovats definitivament, si no han sigut aprovats per a un carrer o via concreta, passaran
a formar part d'una llista o repertori de noms que s'utilitzaran per a denominar les vies de nova
creació.
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L’equip de govern amb l’informe previ de l'Arxiu Municipal, seleccionarà, entre els que consten en
el repertori aprovat per a escollir el nom definitiu, els noms que considere més oportuns. Aquest
nom es traslladarà al Departament d'Estadística per a realitzar els tràmits pertinents per a incloure
el nom a la guia de carrers municipal.
Article 15é
Quan s'atorgue llicència d'obres en una via que no tinga nom i/o numeració aprovada, el titular
d’aquesta llicència haurà de sol·licitar la denominació i/o numeració corresponent, en el
Departament d'Estadística de l'Ajuntament. A més, haurà d’adjuntar un plànol d'emplaçament i un
altre plànol de planta baixa, a escala 1/100, del projecte autoritzat, en què haurà d’assenyalar
degudament l'accés o accessos que posseeix l'immoble des de la via pública cap al seu interior,
amb independència que dins de l'immoble existisca alguna zona que distribuïsca interiorment els
diferents portals que proporcionen accés als diferents habitatges.
En els procediments de numeració i renumeració, es concedirà un tràmit d'audiència de deu dies
hàbils durant el qual, les persones interessades podran presentar al·legacions o objeccions a la
modificació proposada, que hauran de ser resoltes amb l'aprovació definitiva. Quan es tracte de
numeració o renumeració de vies, carrers, camins, places, etc., competirà aquesta tasca al
Departament d’Estadística, mitjançant el procediment corresponent i la resolució de l'Alcaldia o
Regidoria delegada.
En els procediments de numeració i/o renumeració que afecten immobles pertanyents a
comunitats de propietaris, serà suficient que es notifiquen els diferents actes administratius als
presidents d’aquestes comunitats, que són els representants legals de cadascuna d'elles.
Els projectes d'urbanització que es presenten per a l'execució de les obres corresponents a les
previsions de plans parcials i especials hauran d'incloure la retolació de les vies urbanes que es
generen, i utilitzaran la senyalització vertical homologada, igual que la resta de les determinacions
que continguen aquests projectes (xarxes de sanejament, aigua, telefonia, voreres, etc.). La
ubicació i altres aspectes tècnics que afecten la retolació de carrers haurà de ser informada pels
serveis tècnics o, en defecte d'això, per qui siga competent en la matèria.
Prèviament a la concessió de la llicència de primera ocupació dels edificis o immobles inclosos en
una unitat d'actuació, caldrà acreditar, juntament amb la resta de requisits establits en la normativa
urbanística, la retolació de les noves vies públiques creades per l'ordenació urbanística.
Article 16é
La competència per a proposar, impulsar, tutelar i inspeccionar l'execució de la retolació física de
noms i números s'exerceix pel Departament d'Estadística.
Article 17é
El Departament d'Estadística mantindrà actualitzada la guia oficial de carrers del terme municipal,
sense perjudici de la seua col·laboració amb entitats públiques o privades, per a la divulgació
d’aquesta guia de carrers, ja siga amb finalitats turístiques, divulgatives, històriques o d'un altre
tipus.
La guia oficial de carrers es mantindrà actualitzada en la pàgina web d'aquest Ajuntament, a fi de
garantir-ne el coneixement general.
TÍTOL IV
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RÈGIM D'IDENTIFICACIÓ
Article 18é
L'actuació de l'Ajuntament en la selecció del nomenclàtor de les vies urbanes respondrà als criteris
següents:
1. Cada via urbana estarà designada per un nom aprovat per l'Ajuntament. L'elecció d'aquest nom
és, per la seua pròpia naturalesa, lliure i discrecional, i caldrà que siga adequat per a la seua
identificació i ús general. Es tindrà en compte en aquesta designació la denominació anterior del
lloc on aquells estiguen situats, si resulta coneguda i cal respectar-la.
2. En el nomenclàtor de les vies urbanes s'utilitzaran prioritàriament els noms que per la seua
significació meresquen ser perpetuats, principalment els relacionats amb la història, cultura i
topografia de la ciutat. Tenen prioritat els noms de fills o filles il·lustres o significatius per a la
ciutat. A continuació i amb el mateix criteri, els relacionats amb la comarca o la comunitat
autònoma. Així successivament amb el país, etc.
Els noms que s'utilitzen en les denominacions de carrers i vies públiques urbanes poden procedir
del camp de les arts, les lletres, ciències polítiques, tradició, història, etc. També podran atribuir-se
noms propis de persones, els mèrits i prestigi de les quals estiguen suficientment acreditats i
reconeguts, o que hagen contribuït a enaltir i honrar el nom del municipi.
3. Es mantindran els noms actuals que s'hagen consolidat per l'ús popular. Les modificacions o
canvis de noms preexistents solament seran possibles en els casos de força major o per
exigències urbanístiques i seran ponderats per l'Ajuntament, amb l’informe previ dels serveis
tècnics municipals, tenint en compte els possibles perjudicis que pogueren derivar-se per als veïns
afectats per aquesta modificació.
En aquest últim cas, l'expedient haurà de ser exposat al públic per un període de trenta dies
durant els quals les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen
oportunes. Caldrà que aquestes siguen ateses i resoltes abans de la seua aprovació definitiva.
4. L'assignació de noms, sempre que hi siga possible, es durà a terme procurant que tinguen un
caràcter homogeni, tenint en compte la nomenclatura predominant en la zona que es tracte.
En els carrers de la ciutat, en l'àrea compresa entre Ronda de les Muralles - C. del doctor Fleming
- Pl. Benidorm - Pl. Raset - C. Bellavista - Esplanada Cervantes - C. Calderón – C. Colón – C.
Historiador Palau – C. Montcada – C. Estrella - Pl. Valgamedios, el model de placa a emprar serà
de material ceràmic amb marc del mateix material, com es ve emprant actualment (veure annex).
En la resta dels carrers de la ciutat s'emprarà una placa d'alumini amb el fons blau.
En el disseminat s'emprarà suport vertical de tub d'acer galvanitzat amb placa d'alumini, sobre
fons verd, de dimensions 500x300mm.
Totes les plaques hauran de portar l'escut normalitzat de la ciutat.
El tipus de lletra a emprar en les plaques de ceràmica hauria de ser la mateixa que la que s’ha
emprat fins ara. En la resta haurà de ser de tipus “ARIAL” de lectura fàcil.
El mateix criteri es tindrà en compte per a l'assignació de diversos noms alhora, quan es
referisquen a noves construccions per a una major facilitat d'identificació i localització.
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5. No es repetiran noms existents en la guia de carrers, encara que es tracte d'aplicar-los a vies o
espais públics de diferent naturalesa, o es presenten sota formes aparentment diverses però
referides a la mateixa persona o esdeveniment.
6. No es podran fraccionar els carrers que per la seua morfologia han de ser de denominació
única. Cada via pública ostentarà en tot el seu traçat un sol nom, llevat que varie la direcció en
angle recte o estiga travessada per un accident físic, un altre carrer o plaça que modifique el seu
traçat, de manera que convinga considerar cada tram com un carrer diferent.
7. En la denominació de carrers amb noms de persones regiran els següents criteris:
a) Els noms propis de persones estrangers s'escriuran en l'idioma del país del personatge.
Sempre s'emprarà l'abecedari llatí.
b) Els noms de persones es procurarà que siguen curts, clars i inconfusibles, s’utilitzarà el nom i
un cognom o els dos cognoms sense nom, que hauran d'anar precedits de la professió si aquesta
suposa una major identificació (“compositor”, “doctor”, “poeta”...).
c) S'usaran els pseudònims o noms artístics sempre que les persones siguen més conegudes per
aquests que pel seu nom real, amb la finalitat d'una major identificació.
d) No s’anteposarà el tractament al nom de cap personatge en les plaques de retolació.
e) Com a norma general, els noms propis de persona s'han de mantindre sense traduir, amb la
grafia i l'accentuació pròpies de la llengua originària.
f) En el cas de personatges valencians, cal respectar la forma amb què és coneguda cada
persona, però, si fa més de cent anys de la mort del personatge, el nom podrà adaptar-se al
valencià.
g) En el cas de personatges històrics, bíblics, mitològics o literaris no valencians, si tenen una
forma en valencià amb tradició, es manté aquesta. Es farà servir la forma valenciana en el cas de
noms de reis, membres de les corts reials, papes i sants.
h) Si els personatges no tenen un nom amb tradició d'ús consolidada en valencià, es farà servir el
nom en la llengua originària.
8. Per a la denominació de carrers nous en els nuclis de població que seguidament es relacionen,
s'atendrà als següents criteris:
Nucli Montgó:
Partides Corral de Calafat, Galeretes, Troies, Santa Llúcia, Tossal Gros, Capsades i Alqueria de
Serra: Noms d'arbres i arbustos.
Partides Betlems i Florida: Noms de fruites.
Partida Sant Joan: Noms de flors.
Nucli La Pedrera: Noms de mitologia.
Nucli les Rotes: Noms de cossos celestes.
Nucli Marines:
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Partida Marines: Noms de peixos.
Partida Bovetes Nord: Noms d'aus.
Partida Marjal: Noms de tipus d'embarcacions.
Partida Palmars Nord: Noms d'oceans i mars.
Partida Almadrava-Estanyó Nord: Noms de llacs.
Nucli Deveses: Noms de rius de la Comunitat Valenciana.
En qualsevol cas, s'estarà a l'establit en l'art. 6 d'aquesta ordenança.
TÍTOL V
PROCEDIMENT COMÚ
IDENTIFICACIÓ.

A

LA

TRAMITACIÓ

DE

LA

DENOMINACIÓ,

RETOLACIÓ

I

Article 19é
La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i s'efectuarà mitjançant una placa
fixada a les façanes dels edificis que les defineixen. Quan existisca impossibilitat física o tècnica
de senyalitzar pel sistema anterior, o siga més convenient recórrer a altres procediments, es
retolarà mitjançant senyal vertical.
Article 20é
Els rètols de les vies públiques han de ser ben visibles i estar col·locats a l'entrada i eixida
d’aquestes i en una, almenys, de les cantonades de cada encreuament. En les places es
col·locarà el rètol triat en el seu edifici preeminent i en els seus accessos principals.
Article 21é
En les vies urbanes haurà d'estar numerada tota entrada principal o independent que permeta
l’accés a habitatges i/o locals, qualsevol que siga el seu ús.
Els nombres parells estaran de forma continuada en la mà dreta del carrer i els imparells a
l'esquerra. La numeració partirà des de l'extrem o accés més pròxim a l'actual Ajuntament en la
Plaça de la Constitució.
Quan es tracte de carrers amb construccions possibles únicament en un dels seus marges, per
confrontar amb inaccessibles (riu, port, muntanya, etc.), es numerarà en una sèrie única, de
parells i imparells correlatius, des de la seua entrada.
De la mateixa manera, en places, glorietes o similars, la numeració serà en sèrie única, de parells
i imparells correlatius, i començarà pel primer immoble situat a l'esquerra de la via que es
considere com a accés principal a la plaça.
Article 22é
Quan per la construcció de nous edificis o altres causes existisquen duplicats, s'afegirà una lletra
A, B, C, ... al número comú per a no trencar la sèrie numèrica de la via a la qual pertanyen. Podran
mantenir-se els salts de numeració deguts a enderrocaments d'antics edificis o a altres motius,
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que tindran el caràcter de provisionals. En els solars que hi ha per construir, es tindrà en compte la
seua amplària, posició o futura destinació, i es reservaran els números que s’estimen convenients,
si això és possible, per a evitar en el futur modificacions de numeració en el carrer o via a què
pertanyen. Aquests nombres es consideraran igualment com a provisionals.
Article 23é
Dins dels edificis cal disposar d'una ordenació uniforme que permeta identificar cadascun dels
habitatges i/o locals.
En els casos que existisca duplicitat o indeterminació en la identificació d'un habitatge, caldrà
realitzar les modificacions oportunes amb la finalitat d'eliminar qualsevol tipus d'ambigüitat. Per
tant, es requereix una numeració de les plantes i, dins de cada planta, una identificació completa
dels habitatges mitjançant l'assignació de números o lletres a les seues entrades principals.
També serà necessari identificar amb números o lletres les escales principals o independents, en
cas que existisca més d'una.
Article 24é
Els locals comercials existents en els edificis degudament numerats, s'identificaran pel nombre de
l'edifici i lletra corresponent al local.
Els locals existents en cada planta s'identificaran en ordre correlatiu, començant pel local o
habitatge situat a l'esquerra de l'entrada o escala segons s'accedeix a la planta, i seguint
correlativament en el sentit de gir de les agulles del rellotge.
Article 25é
L'assignació de número als immobles podrà fer-se d'ofici o a instàncies de part.
En els supòsits d'edificacions de nova planta, amb caràcter previ a la concessió de la preceptiva
llicència de primera ocupació, l'Ajuntament resoldrà la identificació de policia que correspondrà al
projecte de l'edifici. A aquest fi la persona interessada hi sol·licitarà la identificació al Departament
d’Estadística. La sol·licitud anirà acompanyada dels plànols que permeten conèixer la localització
de vestíbuls i locals comercials de planta baixa.
La resolució d'identificació haurà d'unir-se a la sol·licitud de llicència de primera ocupació, i serà
aquesta identificació l'única vàlida amb caràcter general.
Article 26é
Els edificis situats en disseminat, entés aquest com allò que no constitueix nucli de població,
també hauran d'estar numerats. Es numerarà de manera que s'indique la partida a la qual
pertanyen i el número que se li assigne. Hauran de tenir una numeració correlativa, i mai es podrà
repetir un número en una mateixa partida, de manera que cada edifici puga ser identificat.
Les plaques identificatives de carrers i números seran normalitzades i es realitzaran conforme a
les indicacions de l'Ajuntament, i en tindrà la competència el Departament d'Estadística.
TÍTOL VI
DEURES I OBLIGACIONS. RESPONSABILITATS.
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Article 27é
Els propietaris dels immobles estan obligats a consentir les servituds administratives
corresponents, per a suportar la instal·lació en façanes, reixats, tanques o qualssevol altres
elements dels indicadors de retolació de les vies, així com dels senyals de circulació o de
referència de servei públic i número de policia.
La servitud serà gratuïta, i sense més indemnització que la reparació dels desperfectes causats.
L'assignació de denominació, així com la col·locació de les plaques identificatives corresponents,
per part de l'Ajuntament, a vies de propietat privada, no pressuposa cap dret ni reconeixement
d'obligació municipal ninguna respecte d’aquestes.
Quan la correcta identificació de les vies urbanes requerisca la col·locació de plaques
identificatives en vies de propietat privada, el cost d'aquesta operació serà assumit, com en el cas
de les vies públiques, per l'Ajuntament de Dénia.
Si per raó d'obres majors o menors, d'interés del propietari de l'immoble, la col·locació de la
retolació existent en la via queda afectada, aquest haurà de reposar la retolació a la seua situació
originària i a càrrec seu.
Article 28é
Queda prohibit alterar o ocultar la retolació o numeració de vies i edificis.
Solament en supòsits excepcionals de tipus turístic, històric, estètic o altres que es valoren per
l'òrgan competent, i amb l’aprovació prèvia del Departament d'Estadística podran establir-se,
juntament amb les retolacions oficials de les vies públiques, altres de tipus complementari
d'aquelles.
Article 29é
Els propietaris tenen l'obligació de col·locar els números de les cases, i en la forma que, si és el
cas, puga establir-se, i abonaran la taxa corresponent prevista en l'ordenança fiscal.
TÍTOL VII
RÈGIM SANCIONADOR
Article 30é.
Qualsevol incompliment de les prohibicions i deures esmentats, produirà un requeriment per a la
seua correcció.
Les infraccions podran ser lleus, greus o molt greus, d’acord amb la següent tipificació:
LLEUS
1. No respectar l'obligació de consentir la servitud administrativa prevista en l'art. 27.
2. Danyar les plaques mitjançant grafits o similars.
3. Incomplir qualsevol altra obligació prevista en aquesta ordenança que no siga qualificada com a
greu o molt greu.
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GREUS
1. Incomplir l'obligació de servitud prevista en l'art. 27 de l'ordenança, sempre que s’haja requerit
prèviament.
2. La destrucció de plaques que n’exigisquen la reposició.
3. La utilització de denominacions o números de policia sense el consentiment previ o autorització
municipal.
4. La utilització de plaques i números de policia en format diferent al determinat per l'Ajuntament.
5. La reincidència en la comissió de dues o més infraccions lleus.
MOLT GREUS
1. La reincidència en la comissió d'una infracció greu.
2. L'alteració o ocultació de la retolació o numeració de vies o edificis.
3. Incomplir l'obligació prevista en l'art.15.
SANCIONS
A l'anterior règim d'infraccions li serà aplicable les sancions següents:
a) Les infraccions lleus: Multa de fins a 750,00 euros.
b) Les infraccions greus: Multa de 750,01 fins a 1.500,00 euros.
c) Les infraccions molt greus: Multa de 1.500,01 fins a 3.000,00 euros.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir dels 15 dies següents a la seua completa publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
Annex:
CARACTERÍSTIQUES DE LA PLACA DE CARRER en l'àrea compresa entre Ronda de les
Muralles - C. del doctor Fleming - Pl. Benidorm - Pl. Raset - C. Bellavista - Esplanada Cervantes C. Calderón – C. Colón – C. Historiador Palau – C. Montcada – C. Estrella - Pl. Valgamedios
Descripció de la placa.
1.-La placa es compon de sis taulells esmaltats en blanc i pintats a mà, de 20 x 20 centímetres
cadascun, i de dos centímetres de grossor, aproximadament. Tindrà també una vora de taulell de
color verd fosc, compost per quatre cantoneres unides, verticalment, per dos taulells en cada
costat i, horitzontalment, per tres taulells dalt i tres taulells baix. En total, la dimensió de la placa ha
de ser de 70 x 50 centímetres.
2.-El taulell superior central ha d'incloure, en la part més alta, l'escut de la ciutat vigent a cada
moment, a excepció de la plaques de carrer de la Xara i Jesús Pobre, que no han de portar escut.

Página 10

SUPORT DE LES PECES CERÀMIQUES
Tots els taulells de la placa (14 de la vora i 6 del centre) s'han de fixar a un suport d'acer
inoxidable amb xapa de 8 mil·límetres de grossor aproximadament, per mitjà d'adhesiu tipus flex o
similar que garantisca la durabilitat de la placa i que no es desapegue cap taulell.
FIXACIÓ DEL SUPORT D'ALUMINI
1.- La placa s'ha de situar en un lloc que permeta detectar-la i veure-la a certa distància. Així
mateix s'haurà de procurar que no tinga retolacions públiques o privades al voltant de la placa que
dificulten la seua localització.
DENOMINACIÓ DE CARRERS DEL POLÍGON INDUSTRIAL
Els noms dels carrers del polígon industrial deuen portar noms d'oficis, segons acord del Ple de
l’Ajuntament de data 28 d'abril de 2005, entre els quals es poden utilitzar els següents:.
Llander / corretger / pedrapiquer / manyà / espardenyer / cadirer / toneller / coeter / tintorer /
blanquer / terrisser / velluter / mestre d´aixa / algepser / ferrer / fuster / calafat / forner / pintor /
obrer de vila / corder / torner / traginer / enquadernador / cristaller / llanterner / teixidor / marbrista /
electricista / pellisser.
Conservar els noms de Camí de la Bota, Camí de la Plana, Camí de Xàbia i Gata a Dénia, Camí
del Saladar i Camí de Pego a Dénia, tots aquests noms de camins públics.
Denominar carrers amb el nom de Bassa, Molí i Séquia de la Junta (construccions existents en la
zona).
Denominar “Avinguda dels Jogueters” al carrer principal del polígon industrial.
Així mateix és important que quan es realitzen els rètols, s'indique en la part inferior la partida rural
a la qual pertanyen: Madrigueres, Negrals..., amb la finalitat que aquestes partides rurals, molt
antigues, no desapareguen.
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