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Valldoreix denuncia abocaments
il·legals de residus als carrers de la
Vila
L'abocament de material no autoritzat pot comportar sancions d'entre 730 i 1.500
euros

Deixar runa o restes d'obres a la via pública està terminalment prohibit | EMD

L'EMD de Valldoreix denuncia un augment d'abocaments il·legals de residus enmig dels carrers
de la Vila. El portaveu i vocal de Junts per Valldoreix, Bernat Gisbert, assegura que durant els
darrers dies de confinament s'ha observat un increment de comportaments incívics pel que fa a
l'abocament de material no autoritzat i ha demanat vetllar per continuar gaudint d'un "entorn
privilegiat" només sent possible amb la col·laboració de tot el veïnat.
Malauradament, durant el confinament, hem detectat un augment de l'incivisme pel que fa als
residus. Si us plau, siguem cívics i cíviques. Hem de vetllar per seguir tenint un entorn privilegiat i
només és possible amb la col·laboració de totes i tots! #Valldoreix
(https://twitter.com/hashtag/Valldoreix?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ho necessita!
pic.twitter.com/7iO0MLBy7v (https://t.co/7iO0MLBy7v)
? Bernat Gisbert ? (@bgisbertemd) June 10, 2020
(https://twitter.com/bgisbertemd/status/1270662006861975552?ref_src=twsrc%5Etfw)
En aquest sentit, des de l'administració local es recorda que l'abandonament a la via pública o
zones forestals de material no autoritzat pot arribar a comportar sancions econòmiques d'entre
750 i 1.500 euros. Així doncs, objectes voluminosos són: mobiliari gran com ara sofàs, taules,
matalassos, somiers, làmpades o tauletes.
Cal recordar que material electrònic com ordinadors, pantalles o joguines s'han de dur a
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l'Ambiteca (http://www.valldoreix.cat/gestio-de-residus-2/) ; mentre que deixar runa i restes d'obra
queda terminalment prohibit. L'horari per baixar objectes voluminosos a les cantonades dels
carrers de Valldoreix queda reservat a partir de les 20 h del vespre de cada dilluns.

RECORDEU?a #Valldoreix
(https://twitter.com/hashtag/Valldoreix?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) voluminós és:
mobiliari gran com: sofàs, taules, matalassos, somiers... i mitjà com: làmpades, cadires, tauletes...
No ho és: ordinadors, pantalles, joguines o estris electrònics. Aquests cal dur-los a l'Ambiteca.
Tampoc es pot deixar runa ni restes d'obra pic.twitter.com/wVRjbI7QRt (https://t.co/wVRjbI7QRt)
? EMD de Valldoreix (des de ?) (@EMDValldoreix) June 10, 2020
(https://twitter.com/EMDValldoreix/status/1270703126983606272?ref_src=twsrc%5Etfw)
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