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ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSTRUCCIÓ.
OBJECTE.- Té com a finalitat la regulació de les obres que es desenvolupen al terme
municipal de Bellreguard.
Article 1.1.1 No es permetrà la realització d’obres a la platja de Bellreguard en el període comprés
entre el dia 1 d’agost i el dia 1 de setembre.
1.2 En el període comprés entre el dia 1 de juliol i el dia 1 d’agost es permetrà la realització
d’obres a la platja de Bellreguard sempre que de 20 h fins a les 10 h. i de 14 h a 17h . no es
transmeta als veïns sorolls i vibracions molestes .
Article 2.- Totes les connexions d’escomeses particulars al clavegueram deuran efectuar-se a
un pou de registre ja existent o be a un pou de registre de nova construcció baix les direccions del
tècnic municipal, essent les despeses originades al seu càrrec.
Article 3.-Els particulars que sol.liciten la realització d’obres de connexió d’escomeses
particulars al clavegueram, a l’enllumenat públic o aigua potable, estaran obligats a dipositar una
fiança provisional per una quantia que serà valorada pel tècnic municipal, per tal de garantir la
reposició de les voreres i de l’asfalt al seu estat anterior.
Article 4.- Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança seran sancionades per la
Comissió de Govern, prèvia incoació de l’escaient expedient que s’ajustarà als tràmits establerts al
Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost pel que s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici
de la potestat sancionadora.
Article 5.- L’Alcalde Presidència podrà excusar les anteriors prescripcions en cas d’obres
declarades urgents per l’òrgan competent i en aquelles obres promogudes tant per l’Administració
com per particulars en les que la demora en l’execució supose lògica causa de greus perjudicis per
als interessos col.lectius.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació al Butlletí Oficial
de la Província, mantenint-se en vigor fins la seua modificació o derogació expressa.

