O teu papel é importante
O coidado do Medio Ambiente é unha
tarefa que nos compete a todos e todas
e que beneficia non só ao Patrimonio
Natural do noso Concello, se non que
tamén contribúe a unha mellor
convivencia e calidade de vida, reduce o
risco de incendio e de accidentes,
controla o desenvolvemento de
potenciais pragas, entre outros
beneficios.
Por ese motivo, a lexislación especifica
cales son as responsabilidades que
debe asumir cada cidadán no coidado
da súa contorna inmediata.

Este documento achega as principais
medidas que, como veciños/as de
Bergondo debemos levar a cabo, en
cumprimento da normativa vixente, para
o coidado do noso Concello.
.
.

TELÉFONOS
DE INTERESE

Recollida de Enseres: 981 795 524
Aviso de Incendios: 085

Atención á Cidadanía: 012
Comunicación de queimas.

Localización de niños de velutina.

Emerxencias: 112

Medio Ambiente de Bergondo:
981 79 12 52 (ext. 2)

COIDEMOS
BERGONDO

Responsabilidades
cidadás na
conservación do
Medio Ambiente

LIMPEZA DE CAMIÑOS E FINCAS

A limpeza de camiños e fincas é fundamental para
reducir o risco de incendio, mellora a visibilidade
nas estrada, e evita molestias aos conveciños.
Cumpre seguir as seguintes pautas:
- A vexetación de fincas, en especial, peches
de tuias e outras especies, non pode invadir
vías públicas ou fincas de veciños nin na
superficie nin no seu voo.
- A poda e limpeza de árbores e arbustos
nas vías e camiños realizarase nos 2
metros adxacentes aos mesmos, facendo
fincapé en manter a visibilidade nos cruces.

- Nos noiros, as árbores débense podar, pero
nunca talar, posto que as súas raices evitan os
corrementos de terra.

- É preciso limpar calquera superficie vexetal
nunha franxa de 50 metros ao redor do solo
urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado,
así como arredor de edificacións, vivendas illadas e
urbanizacións, depósitos de lixo, parques e
instalacións industriais.
- Nos primeiros 30 metros haberá que eliminar
especies que favorezan o lume como piñeiros,
eucaliptos, acacias e toxos, entre outras.

- A limpeza debe realizarse antes do 30 de xuño
de cada ano.

CONTROL DE INVASORAS

As especies invasoras supoñen unha
grave alteración do ecosistema e
mesmo perxuízos á actividade
económica humana. De entre
estas especies presentes en
Bergondo destacan pola súa
frecuencia, e polos danos
que ocasionan, a avespa
asiática e o plumacho.
Por iso é preciso
actuar para evitar a
súa expansión e
reducir o seu número
ao máximo posible.
Algunhas boas
prácticas son:

Avespa
asiática:

- Na primavera, actuar sobre os niños
primarios eliminando ás raíñas .

- Instalar trampas para avespas se
dispoñemos de terreo, horta ou xardín.

- Notificar ao 012 ou 112 a localización
dos niños que avespa que detectemos.
Plumacho:

- Arrincar as plantas de
raíz cando son
pequenas.

- Tratar ditectamente as
plantas cun herbicida
con Fluazifop-p-butil
éster.
- Desbrozar as plantas
antes da floración para
evitar a dispersión de
sementes.

ELIMINACIÓN DE VERQUIDOS

A lexislación prohibe o abandono, vertedura ou
eliminación incontrolada de calquera tipo de
residuos, sendo responsable o propietario do
terreo.
Para eliminar axeitadamente os residuos
dispóñense dos seguintes servizos:

- Contedores específicos para Orgánicos,
Inorgánicos, Papel e Cartón, e Vidro.

- Minipuntos Limpos, onde se pode depositar,
ademáis do anterior, aceite usado, roupa e
residuos de aparatos eléctricos e electrónicos.

- Punto Limpo, ademais dos residuos comúns
admite electrodomésticos, enseres, mobles,
colchóns, somieres, caixas, portas, etc.; escombros
de pequenas reparacións no fogar. Tamén
pneumáticos, móbiles,
ordenadores e residuos de
aparatos eléctricos e
electrónicos en xeral.
- Servizo de Recollida
de enseres: chamando
ao 981 795 524. É un
servizo gratuíto

Os restos vexetais de
traballos de horta e
xardín nunca irán ao contedor
de Inorgánicos, se non que se deben xestionar da
seguinte maneira:
- A mellor opción é compostar parte ou todos os
restos vexetais, eliminando o residuo.

- Depositar no contedor de Orgánicos, en bolsas,
se o volume é menor de 1/4 da capacidade do
contedor.

- Achegalo ao Punto Limpo de ser unha cantidade
maior.

