multa
1€
entre 30
i 1.202€

Ordenança Municipal Reguladora
de la Convivència Ciutadana
TÍTOL VII
Règim Sancionador

Art. 40. Infraccions greus:
13. Dipositar els residus

domiciliaris o assimilables a urbans
fora dels llocs, recipients i
contenidors disposats per
l'Ajuntament.

14. Dipositar en els contenidors
líquids, enderrocs i/o trastos.

15. Dipositar en els espais

públics mobles i objectes inútils,
fora dels llocs, dates i horaris
autoritzats per l'Ajuntament.

INFRACCIÓ GREU
El dipòsit de trastos en la via pública sense
la prèvia autorització municipal està sancionat en l'Ordenança Municipal Reguladora
de la Convivència Ciutadana i es considera
una infracció greu, amb quantitats compreses entre els 301€ i els 1.202€.

16. Evacuar qualsevol tipus de
residu no autoritzat a través de la
xarxa de clavegueram.

17. Introduir en els contenidors

de recollida selectiva materials de
qualsevol tipus diferent dels
expressament indicats.

18. Llançar o dipositar residus,

brutícia i qualsevol tipus de brosses
i enderrocs o materials de
construcció en les vies públiques i
espais d'ús públic, en la xarxa de
clavegueram i en els solars i finques
tancades o sense tancar.

Art. 42. Sancions -1.
Informació de contacte:
Telf. 900 921 922
Telf. 96 364 50 48
Horari: de 9 a 13 h. de dilluns a divendres
E-mail: brigada.obras@ayto-burjassot.es

Amb caràcter general s'estableixen
les següents sancions a les
infraccions a l'Ordenança:

b)

Per a les infraccions greus:
Multa de 301 euros a 1.202 euros.

Nou servei:

RETIRADA
DE TRASTOS DE
LA VIA PÚBLICA
SOLUCIONS PER
A TIRAR ELS
TRASTOS VELLS
Telèfon gratuït!

900 921 922

AJUDA A
MANTENIR
BURJASSOT NETA

APP BURJASSOT INFO
L'Ajuntament de Burjassot posa també a
disposició l'APP Burjassot Info per a telèfons
mòbils que permet comunicar als Serveis
Municipals les incidències de dipòsits de
trastos incontrolats i il·legals en la via
pública. L'Ajuntament agraeix la col·laboració
ciutadana en aquest apartat ja que és de vital
importància aquesta comunicació.
L'APP es pot descarregar des de la pàgina web
municipal, en el següent apartat: :
www.burjassot.org/app-burjassot-info

FUNCIONAMENT

NOU
SERVEI
L'Ajuntament de Burjassot engega
un nou servei de retirada de
trastos de la via pública. Des
de setembre es realitza aquesta retirada de forma diària, de dilluns
a divendres, mitjançant el sistema de cita prèvia.
L'objectiu d'aquest nou servei és
que la nostra ciutat estiga neta i lliure de mobles i trastos dipositats de
forma il·legal en la via pública. Per
a açò, l'Ajuntament anima al bon ús
del nou servei confiant plenament
en el bon criteri de les nostres veïnes i els nostres veïns. Ajudar a
mantenir neta nostra ciutat és una
qüestió de tots i, entre tots, anem a
aconseguir-ho.

El funcionament del servei és molt senzill.
Totes aquelles veïnes i aquells veïns que
necessiten la retirada d'un trasto o moble,
han de telefonar de forma prèvia
al telèfon gratuït 900 921 922,
o 96 364 50 48 o enviar un e-mail a
brigada.obras@ayto-burjassot.es.
L'horari d'atenció telefònic és
preferiblement de 9 a 13 hores de
dilluns a divendres. Si es crida amb
posterioritat a aquesta hora, pot deixar el
seu missatge en el contestador telefònic.
La Brigada Municipal indicarà en
la seua resposta telefònica o via
correu electrònic, el dia i hora en
la qual han de dipositar en el
carrer el moble o trasto per a la
seua posterior retirada. Mai es pot
dipositar els trastos sense l'autorització
prèvia i la indicació de dia i hora per part
de la Brigada Municipal, sent el número
de trastos autoritzat per dipòsit de cinc
unitats per retirada. Els trastos poden estar
identificats amb un indicatiu o paper
visible que pose “Per a retirada de
trastos municipal”.

El nou servei realitza
retirades diàries de trastos
deixats de forma incontrolada i
il·legal en el municipi de Burjassot.

ECOPARCS
Per a aquelles persones que desitgen
realitzar pels seus propis mitjans un
transport de trastos voluminós, han
de consultar amb l'Entitat Metropolitana per
al Tractament de Residus (EMTRE) quins són
els Ecoparcs més propers a Burjassot.
L'ús dels Ecoparcs per als residents en
l'Àrea Metropolitana de València, en la
qual es troba inclòs el municipi de Burjassot,
és gratuït i tan sols cal identificar-se com
resident en la mateixa, informació que
figura en qualsevol document oficial, DNI,
etc.
Informació de contacte EMTRE:
Telèfon: 96 353 37 90
Horari d'atenció: de 9 a 14 horas
http://emtre.es/ecoparques/informacion/

