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Ban municipal sobre la neteja i manteniment de terrenys, solars i immobles.
Atès que per part d’aquest Ajuntament d’Alcoi s’ha iniciat, dins de les activitats orientades a
la prevenció d’incendis, la campanya per al manteniment i control de les parcel·les d’aquest
municipi, la qual inclou la inspecció dels terrenys, solars i patis interiors de propietat privada
què per les seves característiques es considera que tenen un risc potencial,
Vist el capítol 2 de l'Ordenança Municipal d'Higiene Urbana d'Alcoi, publicada al Butlletí
Oficial de la Província d’Alacant número 62 de data 29 de març de 2017, referent a la neteja
i manteniment d'immobles i solars, així com el contingut d'aquesta normativa municipal,
Vistes les facultats que confereix a l’Alcaldia l’article 124.4.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local sobre l'emissió de bans municipals, addicionada
per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, sobre mesures per a la modernització del govern
local,
Aquesta Alcaldia, RESOL:
Emetre un ban municipal per a recordar als ciutadans els següents punts referents a la
neteja i manteniment d'immobles i solars:
1er.- Els propietaris de solars, terrenys, patis interior de les illes de cases, galeries
comercials i semblants, hauran de mantenir-los lliures de rebutjos i residus (incloent-hi el
desbrossament) i en les degudes condicions d’higiene, salubritat i seguretat, incloent-hi les
tasques de desinsectació, desratització i desinfecció.
2n.- La neteja i tancament total dels solars sense edificar serà de compliment obligatori per a
la propietat d’aquests, que en qualsevol cas haurà de prendre les mesures oportunes per a
evitar que es depositen en aquests residus sòlids.
3r.- Queden obligats els propietaris de finques o solars a tallar i mantenir en perfectes
condicions de neteja les bardisses i elements semblants, utilitzats com a tancaments, i que
donen a les vies públiques dependents del municipi.
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4rt.- L’incompliment dels punts anteriors podrà ser sancionat, d’acord amb l’establert a la
ordenança anteriorment esmentada, sense perjudici de les responsabilitats penals o civils
que siguen procedents i dels possibles costos en cas d’execució subsidiària municipal.
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