
B A N

NETEJA DE BANCALS

D'acord amb la legislació urbanística vigent, el Decret 67/2006, de 19 de maig, del 
Consell,  que  aprova  el  Reglament  d'Ordenació  i  Gestió  Territorial  i  Urbanística, 
mana l'article 498:

“Els propietaris de terrenys, edificacions i instal·lacions han de mantindre en  
condicions adequades per a l’ornament públic i  el decor, així com per a la  
seguretat  i  salubritat  de  les  persones,  la  seguretat  de  les  coses  i  la  
conservació del  patrimoni immobiliari  i  el  paisatge urbà o natural,  tal  com 
assenyala l’article 206 de la Llei Urbanística Valenciana.”

El seu article 499 diu que:

«En  cas  d’incompliment  de  l’obligació  referida  en  l’article  anterior,  
l’Ajuntament, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, pot dictar les ordes  
d’execució precises per a obligar els propietaris de béns immobles a complir  
els deures urbanístics, podent exigir-los la realització de les obres i treballs  
necessaris per a adaptar els béns immobles a les condicions establides en la  
normativa urbanística i en les altres normes aplicables,  .../...»

Per  tot  això,  l'Ajuntament  de  Gata  de  Gorgos  comunica  a  tots  els 
ciutadans  afectats  la  necessitat  d'una  neteja  periòdica  (no  només  els 
mesos d'estiu) de les parcel·les i informa que el seu incompliment serà 
objecte de les sancions pertinents  després dels procediment oportú.

ÉS MOLT URGENT que els bancals en zones de producció vitivinícola es 
netegen, ja que estan produint que el conill de muntanya nidifique en ells 
i es multiplique formant una plaga que està acabant amb el verd de la 
vinya, posant en perill la producció de tot l'any.

Gràcies a totes aquelles persones que ja heu col·laborat !

Gata de Gorgos, 7 de juliol de 2016.

L'alcaldessa,

Magdalena E. Mengual Morata.
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