BAN
Alexandre Ruiz Gadea, alcalde de Bellreguard
FAIG SABER
S’ha comprovat que en el municipi de Bellreguard hi ha un gran nombre de parcel·les i solars en
estat d’abandó. El creixement d’herbes i amb el progressiu oratge propi de l'estiu presenten una situació
susceptible de provocar incendis, situacions de greu risc i molèsties per al veïnat per la proliferació de
plagues d’insectes i bestioles.
El contingut urbanístic legal del dret de la propietat del sòl està format entre d'altres pel deure de
mantindre en condicions adequades per a evitar riscos per a la seguretat, salubritat i danys o perjudicis a
tercers o a l'interés general. Així es recull en l’article 180.1 de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de
modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paissatge de la
Comunitat Valenciana de modificació de la LOTUP, d'ara endavant LOTUP 2019.
Per tot això, aquesta Alcaldia ve a ordenar el següent:
PRIMER.- Les persones propietàries de solars i de parcel·les urbanes i rústiques d’aquest
Municipi han de fer els treballs de desbrossament, neteja i adequació dels mateixos abans del 30 de juny
de 2021. Aquesta actuació haurà de realitzar-se amb la periodicitat necessària a fi de mantindre en les
degudes condicions de seguretat, salubritat i ornament públic de manera contínua durant tot l’any, sense
necessitat d'haver de ser requerides per a això per l’Ajuntament.
SEGON.- Aquestes labors podran fer-se amb mitjans manuals o mecànics. Les restes seran
retirades de les parcel·les i/o solars i entregades a un gestor de residus degudament autoritzat. No es
permet la utilització de foc per a la seua eliminació.
Amb l’esforç de tot el veïnat aconseguirem el Bellreguard que volem. Un Bellreguard net és cosa
de tots i totes.
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