
B A N
NETEJA DE PARCEL·LES
RÚSTIQUES i URBANES

Vista la  normativa urbanística en vigor,  així  com les ordenances municipals,  al 
respecte de l’estat de neteja de les parcel·les rústiques i urbanes:

– Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que aprova el text refós de la Llei del Sòl.

– Llei  5/2014, de 25 de juliol,  de la Generalitat, d’Ordenació del Territori,  Urbanisme i 
Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

– Ordenança Municipal de Conservació de Solars i Parcel·les, BOP 116 de 16-06-2015.

Es recorda especialment l’article 4 de l’esmentada ordenança:

«4.-  Els solars hauran d'estar permanentment nets,  desproveïts de qualsevol  tipus de 
residus o vegetació espontània, sense cap resta orgànica o mineral que puga alimentar o 
albergar animals o plantes portadores o transmissores de malalties, o produir males olors. 
Així  mateix,  es protegiran o eliminaran els  pous o desnivells  que puguen existir,  que 
puguen ser causes d'accidents.

5.- Les parcel·les hauran d'estar en bon estat fitosanitari. Sense males herbes, vegetació 
espontània emergida com a conseqüència del seu abandó. Per a evitar risc d'incendis, 
plagues  i  malalties  fitosanitàries  per  agents  patògens,  que  puguen  ocasionar  danys 
mediambientals o a tercers.»

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) i informa que el seu incompliment serà objecte 
de les  sancions  pertinents  (fins  els  3.000 euros)  després  dels 
procediment oportú.

Es recorda l’obligació especialment perquè és  MOLT URGENT 
degut a les queixes de veïnes i veïns que veuen com l’abandó 
d’aquestos  solars  fa  que  hi  hasguen  rates,  serps  i  es 
converteixen en un gran perill d’incendi.

En bé de la convivència, gràcies a totes aquelles persones 
que col·laboreu !

Gata de Gorgos, 20 de juliol de 2018.

L'alcaldessa,  Magdalena E. Mengual Morata.
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