Ajuntament de Maçanet de la Selva

BAN
NETEJA DE PARCEL·LES
Als diferents nuclis de població del nostre municipi hi ha un gran nombre de
parcel·les amb excés de vegetació i, en alguns casos, en un lamentable estat
d’abandonament i brutícia per manca de manteniment.
Aquesta situació pot constituir un risc d’incendi durant tot l’any, fet
especialment perillós en els mesos d’estiu, així com problemes de salubritat i
molèsties als veïns d’altres parcel·les properes per males olors, plagues
d’insectes, etc.
D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya (Text refós de la Llei
d’urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) els propietaris de les
parcel·les estan obligats a mantenir-les SEMPRE en les condicions de
seguretat, salubritat i ornament públic adients. A més, la legislació de
prevenció d’incendis forestals (Decret 123/2005, de 14 de juny) estableix que
les parcel·les s’han de mantenir lliures de vegetació seca i han de ser objecte
de treballs d’aclarida: Cal desbrossar la vegetació herbàcia que s’asseca a
l’estiu, mantenir un mínim de separació de 3 metres entre peus d’arbusts o
d’arbres i evitar la continuïtat vertical entre l’arbrat adult i el matollar.
Per tot això, l’Ajuntament de Maçanet de la Selva recorda la necessitat de
mantenir les parcel·les netes durant tot l’any, però especialment durant
l’època d’alt risc d’incendi: del 15 de juny al 15 de setembre.
L’incompliment de les obligacions per part dels propietaris entre aquestes
dates pot comportar sancions directes segons l’Ordenança Municipal del
Civisme i la Convivència de Maçanet de la Selva, amb multes de 300 €.
Independentment d’això i del període de l’any, l’Ajuntament podrà tramitar el
procediment establert a la legislació urbanística i ordenar l’execució de les
actuacions necessàries, amb les corresponents sancions en cas
d’incompliment.
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