BANDO

FA SABER: Com en anys anteriors, durant aquesta primavera i abans que comenci
l'època estival, des de la Regidoria de Salut Pública s'ha començat amb les tasques
d'inspecció de solars de titularitat privada del Municipi.

La finalitat d'aquestes inspeccions és la de localitzar solars en mal estat de
conservació i instar als propietaris a que procedeixin al desbrossament de la mala
herba.

El manteniment les parcel·les urbanes, properes als nuclis de població, té una
rellevància especial des de dos punts de vista:

D'una banda, la manca de manteniment dels solars, provoca l'aparició de males
herbes i plantes silvestres que després d'arribar a una mida considerable, formen un
hàbitat idoni per al desenvolupament de plagues urbanes, especialment de
rosegadors.

D'altra banda, aquest creixement exagerat de la vegetació, eleva el risc que puguin
arribar a produir-se incendis, tant en la parcel·la com en els immobles adjacents.

És obligació dels propietaris dels solars o sòls rurals, conservar-los nets i en bon estat,
així com realitzar les actuacions necessàries per mantenir els terrenys i la seva massa
vegetal en condicions d'evitar riscos d'erosió, incendi, inundació, així com danys o
perjudicis a tercers o l'interès general, inclosos els mediambientals.

Segons l'Ordenança Municipal Reguladora de recollida de residus i neteja pública de
30 de juny de 2003, Art. 26 i 27:

- Els propietaris de tota classe de terrenys, urbanitzacions, terres, i construccions
d'iniciativa particular, hauran de destinar-los efectivament a l'ús en cada ús establert
pel planejament urbanístic, i mantenir-los en condicions de seguretat i ornament públic.
Queden subjectes, igualment al compliment de les normes sobre protecció del medi
ambient i dels patrimonis arquitectònics i arqueològics, i sobre rehabilitació urbana.

- Els solars sense edificar hauran de mantenir lliures de tota mena d'obstacles,
deixalles, runes i residus, i en les degudes condicions d'higiene, salubritat i ornament
públic.
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BANDO

- La responsabilitat i obligació de la neteja d'aquests solars recaurà sobre el propietari,
al seu compte i pel seu compte, i es realitzarà de forma periòdica, havent de procedir
també, quan sigui necessari, a la desratització i / o desinfecció.

És per això que des de la Regidoria de Salut Pública, volem recordar als propietaris
dels solars, que durant els mesos de maig i juny, i abans de l'arribada del període
estival, de netejar les seves parcel·les, i d'aquesta manera evitar la proliferació de
plagues urbanes i atenuar el risc d'incendis.

El que es fa públic per a general coneixement.

Al Campello,
L'Alcalde,
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