ESPAI AGENDA LOCAL 21 – PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT
ORDENANCES AMBIENTALS – ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA
Des del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella volem
aprofitar aquest espai de comunicació per donar a conèixer als ciutadans/es i
visitants les ordenances ambientals que estan en vigor en el nostre municipi.
Aquesta és una acció inclosa en el nou Pla d’Acció Ambiental Municipal de
l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de Ciutadella i, per tant, una idea sorgida
dels propis ciutadans i d’interès col·lectiu.
Sempre és un bon moment per recordar quines són les normes bàsiques sobre
la neteja viària del municipi de Ciutadella. L’objectiu d’aquesta ordenança és
regular (dins l’àmbit de la competència municipal), les activitats de neteja de
les vies públiques i dels solars de propietat municipal, la recollida de residus
sòlids urbans i industrials, i tot tipus de deixalles produïdes dins el terme
municipal.
Com a aspectes a destacar dir que:
− Els fems s’han de dipositar dins bosses ben tancades, a l’interior dels
contenidors col·locats a la via pública, de 20:30 a 22:00 h.
− Hi ha un telèfon de recollida gratuïta d’estris i poda, és el 971480817
− Correspon als particulars la neteja de les voravies i la resta d’elements de
la via pública, de domini públic o privat.
− Els propietaris de solars i terrenys sense edificar hauran de mantenir-los
nets i lliures de fems i de residus, i en degudes condicions d’higiene,
salubritat, seguretat i ornat públic.

− Els propietaris dels animals són directament responsables dels danys,
perjudicis a persones, a altres animals i a coses, i a l’embrutiment de la
via pública. Qui porti l’animal està obligat a recollir i retirar-ne les
brutícies i netejar la part afectada de la via pública.
Es prohibeix realitzar en la via pública les accions que s’especifiquen a
continuació:
1. Dipositar els fems fora del contenidor.
2. Abocar escombraries, residus i fems industrials o de construcció en
qualsevol lloc que no estigui destinat i autoritzat per a aquesta finalitat.
3. Abandonar mobles i estris particulars a la via pública.
4. Buidar i dipositar qualsevol classe de material residual en el clavegueram,
en els solars sense edificar, al port o a les platges.
5. Abocar aigua bruta en la calçada o a l’entorn dels arbres.
6. Abocar qualsevol producte industrial líquid, sòlid o solidificable, que pugui
produir danys a la xarxa de clavegueram.
7. Abandonar-hi animals morts.
8. Rentar animals a la via pública.
9. La realització de qualsevol acte que embruti o sigui contrari a la neteja i
l’ornat.
Volem recordar també que a Ciutadella existeix l’Ecoparc, on qualsevol
ciutadà pot anar a dipositar-hi tots aquells residus que per la seva dimensió o
perillositat no tenen contenidor específic al carrer.
DES D’AQUEST ESPAI DEMANEM COL·LABORACIÓ CIUTADANA PER MANTENIR
NETA CIUTADELLA

VOS ESPEREM ALS TALLERS D’AGENDA LOCAL 21, HI SEREU BENVINGUTS!

