
 GIRONA  
 PER UNAPer a més informació:

www.girona.cat/sostenibilitat

Avís important!
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Fins a 600 euros 
Llençar la brossa fora 
dels contenidors o 
cubells. 

Fins a 12.000 euros 
Abandonar residus 
voluminosos (mobles, 
electrodomèstics…) a la 
via pública sense avisar 
el servei municipal de 
recollida (recordeu que 
per fer-ho cal trucar al 
972 244 400).

Fins a 500 euros
Deixar bosses d’escom-
braries a les papereres 
públiques o a qualsevol 
altre lloc que no siguin 
els punts de recollida 
de residus.

Fins a 600 euros
Dipositar residus en un 
contenidor o cubell 
diferent del que li corres-
pon segons el model de 
recollida de cada barri.

Fins a 500 euros 
Embrutar l’espai públic 
i/o llençar papers, xiclets, 
burilles, recipients o 
deixalles de tota mena 
fora de les papereres.

*Faltes regulades per les ordenances de gestió de residus municipals i 
reguladora de la neteja pública (www.girona.cat/transparencia)

La millora de la neteja és ara 
mateix una de les nostres priori-
tats com a govern de la ciutat. 
Tenim perfectament identificats 
els àmbits on podem millorar, i 
requereixen de la col·laboració 
de tothom per aconseguir-ho. 
Perquè estem parlant sobretot 

de civisme i actituds que no es poden permetre, 
com deixar les escombraries fora dels conteni-
dors, abandonar electrodomèstics o mobles a les 
voreres, o tirar brossa enmig de parcs o jardins. 
Tot això no només embruta i empitjora la ciutat 
sinó que té un cost de desenes de milers d’euros, 
que hem de pagar entre tots i totes.

Hem fet moltes campanyes informatives, i fins i tot 
proves pilot de sancions. Tenim uns serveis munici-
pals que hem dissenyat per intentar reduir aquest 
impacte, com les deixalleries mòbils als barris o el 
servei de recollida de voluminosos. Però encara hi 
ha moltes actituds incíviques que hem d’intentar 
aturar. Per això comencem aquesta campanya 
sancionadora, que no té ànim recaptatori sinó que 
vol fer veure a qui no compleix amb les normes 
bàsiques de convivència la necessitat de fer-ho. 
Tant de bo no haguéssim de posar ni una multa en 
aquest sentit.

Mentrestant, continuem treballant per tenir ben 
aviat un nou contracte de neteja per a la ciutat, 
més ambiciós i més complet. I confiem que la cam-
panya que ara engeguem ens ajudi en allò que 
volem: una Girona més neta. 

Moltes gràcies.

Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa de Girona

A partir del 13 d’octubre l’Ajun-
tament de Girona inicia una 
campanya informativa, educa-
tiva i policial per aturar les 
actituds incíviques que embru-
ten la ciutat. Hi haurà agents 
que sancionaran qui s’atrapi 
incomplint amb les normes 
bàsiques de convivència en la 
neteja de Girona.
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