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Modificació Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans

Per significar que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el dia 24 de gener de 2018, va acordar aprovar definitivament la
modificació de l’ordenança que tot seguit es detalla, tota vegada que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions ni
reclamacions:
“MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA, DEIXALLES I RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Article 24
Els propietaris de solars, terrenys, especialment els terrenys receptors de visitants, i immobles, els han de mantenir lliures de deixalles i
residus i en les condicions corresponents d’higiene, salubritat, seguretat i ornament públics.
Els terrenys receptors de visitants han de comptar amb els contenidors de les diferents fraccions necessàries per facilitar a l’usuari la
separació dels residus. És responsabilitat dels propietaris l’ús adequat i la correcta separació dels residus per part dels usuaris. Així mateix és
obligació dels propietaris aportar aquests residus a l’àrea de contenidors designada per l’Ajuntament per a la seva correcte i posterior
recollida, excepte en el cas en que el propietari hagi estat degudament qualificat com a generador singular qualificat per l’Ajuntament
d’Escorca, i acrediti documentalment que realitza per si mateix les operacions de gestió dels seus residus mitjançant un gestor degudament
autoritzat, sempre d’acord amb aquesta Ordenança, el Pla Director Sectorial de gestió de residus urbans de Mallorca (BOIB de 9 de març de
2006) i la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, o la normativa que les substitueixi o complementi.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/18/1000576

La prescripció anterior inclou l’exigència de la desratització, la desinfecció dels solars i l’eliminació de les proliferacions de restes vegetals
que puguin suposar molèsties per al veïnat i riscos d’incendi.”

Escorca, 30 de gener de 2018
El batle
Antoni Solivellas Estrany
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