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BAN MUNICIPAL SOBRE LES OBLIGACIONS DELS EMPRESARIS DE
L’HOSTALERIA RESPECTE A LA NETEJA VIÀRIA.

Atès que l’Ajuntament d’Alcoi a través del Departament de Medi Ambient ha iniciat, dins de
les activitats orientades a la neteja viària i manteniment de la ciutat, una campanya
informativa als comerços i empresaris de la ciutat que realitzen algun tipus d’activitat
relacionada amb la restauració i l'hostaleria.
Vist l’article 12 de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana d’Alcoi, publicada en el BOP
d’Alacant número 62 de data 29 de març de 2017, en el qual es regulen les obligacions de
les activitats comercials respecte a la neteja viària, així com la resta del 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 comerciants els següents punts de l’Ordenança
Municipal d'Higiene Urbana referents a la neteja viària i les activitats comercials:
1r.-. Els establiments hostalers que disposen de vetladors en espais públics tindran
l’obligació de mantenir-los en un estat adequat de neteja durant el transcurs de l’activitat i
després de la finalització d’aquesta. (art. 13.4)
2n.-. Els organitzadors, tant públics com privats, d’un acte publicolúdic al carrer seran
responsables de la brutícia derivada de la seua celebració. A l’efecte de la neteja de la
ciutat, els organitzadors estan obligats a informar l’Ajuntament sobre el lloc, recorregut i
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horari de l’acte públic en què se celebre, sense perjudici de la sol·licitud de la llicència
que siga necessària.
L’Ajuntament exigirà, quan les circumstàncies ho aconsellen, la constitució d’una fiança
en metàl·lic o aval bancari per l’import dels serveis de neteja que previsiblement els
corresponga realitzar a conseqüència de la brutícia que poguera derivar-se de la
celebració de l’acte públic. (art. 13.5)
3r.-. Els titulars de les activitats, qualsevol que siga el lloc on es desenvolupen i sense
perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguen procedents, tenen
l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la brutícia a la via pública, així
com la de netejar la part d’aquesta i dels seus elements estructurals que s’hagen vist
afectats i la de retirar els materials residuals resultants.
En cas d’activitats relacionades amb l’hostaleria, restauració i oci, serà obligació dels
seus titulars la neteja del tram de la vorera situat davant de la seua propietat, així com la
retirada dels residus generats pels clients i personal vinculat amb la seua activitat
(burilles, tovallons, envasos de begudes, etc.)
L’autoritat municipal podrà exigir en qualsevol cas les accions de neteja necessàries. El
seu incompliment podrà ser objecte de l’inici de l’expedient sancionador corresponent.
(art. 13.7)
4t.-. L’incompliment dels punts anteriors podrà ser sancionat, d’acord amb l’establert als
articles 68 i 69 de l’Ordenança Municipal d’Higiene Urbana d’Alcoi.
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