


Este quadern pretén ser una ajuda per al ciutadà que vol fer, d’allò quotidià, un camí 
fins a un futur més sostenible. Les recomanacions que s’hi donen, per senzilles no 
deixen de ser importants, per al medi ambient, per a la convivència i també per a 
l’economia domèstica. Les menudes actuacions de cadascú poden canviar el nostre 
entorn.
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Este document té com a objectiu posar a disposició dels 
ciutadans tota la informació ambiental necessària per a facilitar 
l’adopció de pautes de conducta més sostenibles en les activitats 
de la nostra vida quotidiana.
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Les decisions i comportaments quotidians i individuals a l’entorn del consum de béns 
i servicis, en la llar i en la via pública (consum d’aliments, productes de neteja, llum i cale-
facció, aigua, servicis d’oci…) tenen una incidència directa en la situació ambiental local. 
Per això hem elaborat una relació de bones conductes (anomenada Bones Pràctiques) que 
siguen fàcilment aplicables en casa i en el poble i que, si les seguim, contribuiran a millorar 
el medi ambient a Real de Gandia.
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A1. Residus: com podem reduir la quantitat que produïm, 
així com la manera correcta de separar aquells que són reci-
clables, identificar els que  són tòxics per a la salut i per al 
medi ambient i què hem de fer amb ells.

A2. Consum d’aigua: quina es la manera de reduir el nostre 
consum d’aigua en la llar i els motius ambientals i econòmics 
que ho suggereixen. També ens ajuda a no contaminar en ex-
cés les aigües residuals que generem a casa.

A3. Consum d’energia: com podem reduir la factura de la 
llum i del gas sense que això repercutisca en el nostre benestar 
ni en la nostra butxaca.

EN LA LLAR
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B1. Transport: que actituds hem de tindre al conduir, i no 
fer un ús abusiu del vehicle privat.

Quines són les alternatives que hi han en la nostra ciutat 
(caminar, utilitzar el transport públic o la bicicleta)

B2. Soroll: substituir les conductes sorolloses per unes al-
tres que no perjudiquen la resta dels ciutadans.

B3. Neteja i conservació d’espais comuns: (Parcs i Jardins, 
Carrers, Edificis, Mobiliari Urbà…), com podem contribuir 
que els espais que tots gaudim es conserven en les condicions 
adequades.

  

EN LA VIA PUBLICA



En LA LLAR
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Un residu és qualsevol material que resulta d’un procés de fabricació, transformació, 
ocupació, consum o neteja, que s’abandona o almenys no té valor o utilitat per al propie-
tari.

Els residus urbans són aquells que es generen en els domicilis particulars, comerços, 
oficines i servicis, així com tots els que són de la mateixa naturalesa que estos (neteja de 
vies públiques, zones verdes, àrees recreatives, animals domèstics morts, mobles i efectes, 
runes d’obres menors i reparació domiciliària).

Els residus sòlids urbans són, hui dia, un greu problema en els països industrialitzats. En 
el nostre poble se’n generen 1,42 Kg/habitant i dia, és a dir, 3.331 Kg/dia i 1.215.931 a l’any, 
segons dades del 2010, que creen un problema de gestió, i una gran despesa en recursos 
econòmics.

residus
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Matèria orgànica

Restes de menjar, de jardí i materials biodegradables, com els 
mocadors de paper o el cotó, han de dipositar-se en el poal del fem 
de manera que després esta matèria orgànica es puga emprar en la 
fabricació de compost, utilitzat com a fertilitzant agrícola.

Recorda respectar l’horari de recollida del fem per evitar que la 
bossa es quede al contenidor tot el dia.
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Paper i cartó

Utilitzem a Espanya quatre milions de tones de paper i cartó, que equivalen a la tala d’un 
gran nombre d’arbres. Reciclant-los s’estalvia, per cada tona, la tala de 14 arbres de 20 anys 
(d’una tona de paper reciclat se n’obtenen 750 kg, mentre que d’una tona de fusta verda, 
tan sols 200 kg), un 63 % de l’energia necessària i un 86% de l’aigua. A més, estalviaríem 
diversos milions d’euros..

 

Recomanacions:

- No malgastes el paper 
d’escriure, usa’l sempre per 
les dues cares o com a paper 
d’esborrany.
- Utilitza paper reciclat per a 
escriure i reutilitza les caixes 
de cartó.
- Utilitza una bossa de paper o 
caixa de cartó per a acumular 
periòdics vells, propaganda, pa-
per usat i el cartó doblegat.
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- Usa sempre el contenidor blau per a tirar el paper i el cartó. Recorda sempre introduir-
lo-hi dins, si es queda fora no podrà ser reciclat. No el deixes en el contenidor dins de 
bosses de plàstic. 

- Plega les caixes i introduïx-les dins del contenidor, no les deixes fora: fa un aspecte de 
brutícia gens desitjable.
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Vidre

Reciclant un quilo de vidre s’estalvia el 100% de les matèries primeres necessàries, un 26% 
de l’energia i un 56% de l’aigua, i s’evita un 20% de contaminació atmosfèrica.

Recomanacions:
- Separa en casa les botelles, els pots que siguen de vidre, porta’ls als contenidors iglú que 
hi ha al carrer (recorda introduir-los-hi i llevar-los taps i parts metàl·liques).
- No diposites en estos contenidors ni peretes ni llunes de cotxe, ni vidre de vaixelles o 
de finestres, això ho has de dur a l’Ecoparc.
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Envasos i embalatges

Els envasos i embalatges (llandes, bricks, pots i botelles de plàstic) poden ser reciclats 
per a recuperar els materials que contenen (plàstics, ferro, alumini…) de manera que 
puguen tornar a utilitzar-se en la fabricació de nous envasos o altres productes (mobles 
d’oficina, bancs, papereres…) estalviant en matèries primeres, energia i aigua. El reciclatge 
d’estos productes requerix l’adequada separació dels residus per part de tots.

A Real de Gandia en reciclem 10 Kg per habitant i any

Recomanacions:

- Assegura’t que els envasos estan completa-
ment buits.
- Esclafa’ls abans per a reduir-ne el volum. 
- Recorda introduir la bossa dins del contenidor 
groc; d’una altra manera, no serà arreplegada 
per al seu reciclatge.
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Neteja personal i cosmètics

- Tria presentacions en barra o polvoritzadors manuals, descarta els esprais.
- Per als cabells utilitza xampús suaus basats en herbes, o sabons neutres. No uses anticas-
pes a partir de sulfur de seleni, són molt contaminants.
- No compres sabó líquid, sinó en pastilla, que és més econòmic.
- Per a la neteja de les dents, usa gel basat en plantes medicinals o, inclús millor, perborat 
dental.

Productes de neteja

- La neteja i la blancor no milloren per usar més detergent del necessari.
- Utilitza productes de neteja ecològics.
- Empra sabons naturals o neutres.
- El vinagre aprofita com a detergent, frega-sòl, suavitzant, fixador del color i desgreixant. 
Altres detergents universals són el bicarbonat sòdic i el bòrax, que també aprofiten per a 
blanquejar la bugada.
- Els ambientadors sintètics poden ser cancerígens i produir al·lèrgies. Altres deterioren el 
sentit de l’olfacte. El millor és ventilar les habitacions. Pots col·locar plantes aromàtiques i 
vaporitzadors d’olis essencials.
- Utilitza productes de neteja sense fosfats. Una alternativa són els productes ecològics o 
remeis casolans
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Medicaments

- Compra la quantitat de medicament més ajustada 
possible a la que hages de necessitar.
- Diposita en els contenidors específi cs de farmàcies 
o de l’Ecoparc les restes de productes, els caducats i 
els seus envasos. 

Fes un consum raonable de productes 

Esta és la millor manera de contribuir a la millora del medi ambient, perquè evita balafi ar 
matèries primeres, aigua i energia i alhora permet reduir l’impacte que els residus pro-
duïxen sobre el nostre entorn i la nostra salut. Per a això:
- Adquirix només els productes que necessites i en les quantitats que hages d’usar.
- Fes durar les teues pertinences cuidant-les bé i restaurant-les o reparant-les.
- Utilitza materials recarregables, com les piles, llapis de mina, bolígrafs, marcadors, tòners 
i cartutxos de tinta d’impressora i fotocopiadora.
- Evita els productes d’usar i tirar com els plats, gots i coberts de plàstic, càmeres de fotos, 
tovallons d’un sol ús...
- Dóna aquells materials que encara tenen vida i que no desitges a organitzacions i institu-
cions que es dediquen a l’arreplega de materials per a persones necessitades.
- Per exemple: ordinadors, roba, mobles... 
- L’Ajuntament té convenis per a la recuperació i reutilització de piles i 
material electrònic e informàtic. Informa-te’n.
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- Lloga els productes que només s’utilitzen ocasionalment.
- Compra productes frescos i de temporada evitant les safates i els plàstics d’envasament. 
Utilitza productes reciclats o amb envasos reciclables.
- Busca envasos reutilitzables i reciclables.
- Pensem què és el que realment ens fa falta comprar i no ens deixem portar per la pu-
blicitat.
- Adquirix els productes en envasos familiars. Estalvien recursos i energia en la seua fabri-
cació.
- Adquirix productes concentrats: és més fàcil transportar-los, estalvien recursos en la seua 
fabricació, són més econòmics i ocupen menys espai.
- Utilitza el carro o bosses de tela en la compra. Estalviaràs matèries primeres i evitaràs 
la contaminació associada a la producció del plàstic. Pots també reutilitzar les bosses de 
plàstic al fer la compra, per a separar els residus o com a bossa de fem.
- Utilitza maquinetes d’afaitar de full recanviable. Les d’usar i tirar són de plàstic, de pro-
ducció contaminant i suposen un alt volum de residus en el món. Combina-les amb sabó 
en compte d’escuma d’afaitar (en esprais) i tanca l’aixeta mentre t’afaites.

EMPRA ENVASOS FAMILIARS

RECICLAR

RE-UTILITZAR
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Mobles i efectes

JOAQUÍN LERMA S.A. gestiona la recollida de mobles efectes i trastos vells. La recolli-
da es a domicili previ avís a l’empresa. Informa-te’n a les oficines municipals.

Oli vegetal (de cuina)

L’oli de cuina és molt contami-
nant. Si el reciclem correctament es 
pot convertir en combustible per a 
motors (biodièsel).

- No el malgastes i utilitza’l les vega-
des que et siga possible.
- Vés emmagatzemant-lo en una bo-
tella i quan la tingues plena posa-li el 
seu tap i porta-la al contenidor de 
reciclat. N’hi ha un instal·lat al carrer 
Rector Berenguer. CUIDA’L!
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Roba i tèxtils

Aquella roba que estiga en bon estat, pots donar-la o 
dipositar-la al contenidor de reciclat més pròxim. N’hi ha 
tres instal-lats als carrers del poble.

Els tèxtils en mal estat, pots reutilitzar-los com a draps 
o dipositar-los en el poal del fem.
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Piles

Este tipus de residu podràs dipositar-lo en el punt d’arreplega de piles 
que l’Ajuntament té instal·lat a l’Ajuntament mateix.
- Els aparells mixtos (piles i xarxa) connecta’ls sempre que pugues. Tin 
en compte que l’energia de les piles costa fins a 450 vegades més cara 

que la que subministra la xarxa.
- Utilitza piles recarregables, com les de níquel–cadmi. Costen més però a mitjà termini 
són molt més rendibles.
- Evita les piles–botó i, si has de comprar-les, tria les de liti, les de zinc–aire o les d’òxid de 
plata, que no tenen mercuri o en tenen molt poc.
- Quan te’n desfaces, no les tires al fem ni al con-
tenidor groc, porta-les al contenidor específic que 
l’Ajuntament instal·là al 
municipi. RECARREGABLES
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Làmpades fluorescents

Contenen mercuri, així que el correcte és desprendre-te’n dipositant-les al teu punt 
de venda habitual.

Electrodomèstics i equips informàtics

Frigorífics, congeladors i aparells d’aire preparats poden contindre CFC (que destruïxen 
la capa d’ozó) i olis. Equips electrònics com ara televisors, ordinadors, telèfons, videojocs, 
consoles, etc. contenen metalls pesants. Crida l’empresa encarregada o diposita’ls en la 
botiga on compres el nou equip.

L’Ajuntament té convenis amb JOAQUIN LERMA per a gestionar la retirada i reutilit-
zació de electrodomèstics i ordinadors. La recollida es a domicili, previ avís a l’empresa. 
Informa-te’n a les oficines municipals.



En LA LLAR
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Una persona necessita per a viure cinc litres d’aigua diaris; no obstant això, el consum 
a Real de Gandia i a la resta de l’Estat és el que apareix en el gràfic següent. Hem de fer 
pròpia la màxima: “Aigua que no has de beure… no la deixes córrer”.

CONSUM D AIGUA

Consum mitjà d’aigua a les llars 2009

Real de Gandia: 137 litres 
per habitant i dia

Litres/habitant/día

170 o més

de 155 a 170

de 140 a 155

menys de 140
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A continuació proposem una sèrie de conductes que poden facilitar una reducció del con-
sum d’aigua a les nostres cases:
- Dutxar-se en compte de banyar-se n’estalvia fins a 150 litres i consumix tres vegades 
menys energia.
- Col·loca estalviadors d’aigua a les aixetes, a la dutxa o a les cister-
nes del vàter per tal de disminuir fins a un 50% el consum d’aigua. 
- A l’hora de canviar una llavadora o rentaplats, busca els de baix 
consum.  

- Llava els plats a mà amb l’aixeta tancada i omplint la pica amb aigua i un poc de sabó. Així 
estalviaràs quasi 80 litres d’aigua.
- Llava el cotxe en un túnel de llavar o amb un poal i una esponja. Una rentada amb mànega 
comporta un consum de 350 litres d’aigua.
- Rega les plantes a primera hora del matí o última de la vesprada. Aprofita l’aigua de pluja 
en dipòsits en el terrat o el balcó per al reg de les plantes.

A

B

C

D

E

F

G

Més eficient

Menys eficient

Classe energètica

 

A++
A

A
B
C

D
E

F
G

Consum d’energia*

 

< 30% 
30-42% 

42-55% 
55-75% 
75-90% 

90-100% 
100-110% 

110-125% 
> 125% 

Nivell de consum d’energia 

Molt baix 

Baix 

Mitjà

 

Alt 
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- Tanca l’aixeta mentre et llaves les dents, t’afaites o t’ensabones. Un minut amb l’aixeta 
oberta són entre dotze i catorze litres d’aigua.
- Repara aixetes i cisternes que gotegen, una gota per segon són trenta litres al dia.
- Reduïx el consum de les cisternes col·locant-hi una botella d’aigua, estalviaràs un litre i 
mig per buidatge (de quinze a vint litres al dia).
- Engega la llavadora i el rentaplats quan estiguen plens, usa cicles curts i sense prellavat, i 
si llaves la vaixella a mà recorda omplir la pica una vegada per a ensabonar i una altra per 
a rentar, no deixes córrer l’aigua.
- Si canviaràs cisternes, aixetes, llavadora, rentaplats… tria sempre els que economitzen 
aigua.
- Aprofita l’aigua de llavar o la de cocció de verdures per a regar (estalvia aigua i beneficia 
les plantes).
- Tira al fem les compreses i els bolquers; en el vàter poden provocar embossos. A més, 
tarden molt a biodegradar-se. Els preservatius, els bastonets de les orelles, les puntes de 
cigarret, etc, també han de ser dipositats en el poal del fem.
- Les pintures i els productes tòxics com ara dissolvents, vernissos… s’han de portar a un 
Ecoparc, i també els olis usats de cuina; no els tires al desaigüe, són molt contaminants.

 

QUANS LITRES

UTILITZES AL DIA



EN LA LLAR
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Les fonts d’energia que actualment s’utilitzen (carbó, petroli, gas natural, energia 
nuclear...) produïxen grans quantitats d’energia a baix preu, però danyen el medi 
ambient perquè generen residus molt perillosos i gasos contaminants que con-
tribuïxen a l’efecte hivernacle. A més, utilitzen materials o recursos limitats 
del planeta, de manera que a mesura que els utilitzem s’aniran esgotant i 
encarint. Cada KW d’energia que estalviem evitarà la contaminació asso-
ciada a la seua producció.

Conéixer com és la nostra despesa d’energia és important per a es-
talviar eficaçment i evitar malgastar l’energia. En la llar, gastem un 64% de 
l’energia en calefacció i aigua calenta, un 25% en il·luminació i un 11% en 
la cuina.

Estalvia en calefacció i aire condi-
cionat

Una font d’energia és menys contami-
nant com major siga el rendiment de la 
instal·lació que s’usa.

CONSUM D ENERGIA
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- Evitem els calefactors elèctrics tradicionals, que consumixen 
molta energia a causa de la seua baixa eficiència al convertir 
l’electricitat en calor: només un 30% d’eficiència en compa-
rança amb la calefacció de gas, que és de més del 80%, o els 
radiadors elèctrics de calor blau.
- Evitem fer un abús dels aparells d’aire condicionat. A l’estiu, 
la temperatura de confort se situa al voltant dels 25ºC. Tot 
grau de menys n’incrementa enormement el consum elèctric.

- El mètode més aconsellable per a calfar la llar és la calefacció de gas natural.
- És important que només calfem les habitacions que es fan servir.
- Utilitza la calefacció només quan tingues fred. Si és individual, regula el termòstat a 20ºC 
per a no sobrecalfar la casa. Cada grau centígrad de més per damunt incrementa molt el 
consum. 
- Utilitza un programador per a encendre i apagar la calefacció segons les teues necessi-
tats.
- Una de les mesures més eficients per a estalviar energia i disminuir la contaminació és 
mantindre les instal·lacions de calefacció i 
d’aire condicionat a punt.
- Neteja cada any la caldera per a eliminar 
rastres de cendres i millorar així la combus-
tió i el rendiment. 
- Neteja els filtres de l’aparell d’aire condi-
cionat per a millorar-ne el rendiment.
- Procura aïllar adequadament les parets, 
sostres, finestres o canonades. Analitza els 
punts de pèrdua: marcs de portes i finestres, 
buits de les persianes, etc, i instal·la rivets o 
algun altre sistema que evite les pèrdues.
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- Aprofita les cortines, cortinetes o persianes per a no deixar escapar, una vegada arriba el 
capvespre, la calor acumulada durant el dia.
- Ventila les habitacions al matí o quan no estiga la climatització encesa. Amb tan sols deu 
minuts ho hauràs aconseguit.
- Informa’t sobre la possibilitat d’instal·lar un sistema de calefacció i aigua calenta basat en 
l’energia solar tèrmica, et sorprendrà la seua rendibilitat.

Estalvia aigua calenta.

- Sol·licita revisions periòdiques del calfador de gas. Si és elèctric, instal·la temporitzadors 
que apaguen la instal·lació quan no ho necessites.
- Quan et rentes les mans, fes-ho sempre amb aigua freda. Quan eixirà l’aigua calenta ja 
hauràs acabat.
- Pensa en les alternatives. Cada vegada augmenta més el nombre d’usuaris que es plante-
gen usar els col·lectors solars per al subministrament d’aigua calenta sanitària i calefacció 
en les seues vivendes.

Estalvia electricitat.

- Aprofita al màxim la llum natural, per a això es convenient pintar les parets de les cases 
de color clar, perquè reflectixen més la llum i augmenten la lluminositat.
- Apaga completament els electrodomèstics quan no els utilitzes (no els deixes en standby). 
El pilot roig del televisor, cadena musical, rentaplats, etc, és la forma més absurda de balafiar 
energia.
- Apaga els llums de les habitacions quan isques d’elles, a excepció de focus fluorescents, 
que gasten molta més energia si s’encenen i s’apaguen contínuament. 
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- Informa’t en botigues especialitzades sobre sistemes per a graduar la llum de les làmpares 
i ajustar-les a la lluminositat que necessites.
- Utilitza els electrodomèstics quan estiguen plens, empra els progra-
mes freds, i si tens opció compra’ls de la “Classe A”, que consumixen 
fins a dues vegades i mitja menys.
- Quant al frigorífic, neteja la pols del serpentí dues vegades a l’any, obri 
la porta només quan siga necessari, no hi introduïsques aliments calents, 
vigila els tancaments per a veure si són 
hermètics i repara’ls com més 
prompte millor.
- Eixuga la roba a l’aire i al sol en 
compte d’abusar de l’eixugadora.
- Utilitza peretes de baix consum. Encara 
que siguen més cares que les convencionals, 
la inversió es recupera en poc de temps pel 
fet que consumixen menys energia i duren 
huit vegades més.

- Planteja’t l’ús d’energies renovables com a alternativa a les convencionals. T’interessa 
saber que ja hi ha una normativa recent que regula la connexió a la xarxa elèctrica de 
les instal·lacions fotovoltaiques, la qual cosa permet als usuaris utilitzar una energia neta i 
inclús vendre la que els sobra a les companyies elèctriques

MAX

M
IN
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EN LA VIA 
PUBLICA

Tots desitgem que Real de Gandia siga un poble tranquil, silenciós, net i respec-
tuós. Per aconseguir-ho, és necessari que tots individualment contribuïm, ja que són 
els nostres actes els que causen soroll, creen molèsties, embruten la ciutat... Entre 
tots hem de fer un esforç i ser responsables de com actuem, perquè per damunt del 
nostre interès individual està el nostre interès comú, el de tots els ciutadans i ciuta-
danes. Tots tenim una part de responsabilitat al millorar el civisme de Real de Gandia 
i fer possible que valors com el respecte, la solidaritat i la tolerància sostinguen la 
convivència del nostre poble.
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La majoria dels ciutadans ens hem de desplaçar per a anar a treballar, a comprar, a 
estudiar... Segons la proximitat, el temps que tinguem i el ventall d’oportunitats de trans-
port, podrem anar a peu, amb bici, en transport públic, o haurem d’agafar el cotxe. Tots els 
mitjans de transport ens fan un servici, però no tenen la mateixa repercussió ambiental ni 
social. L’ús i el nombre de vehicles privats ha augmentat considerablement els últims anys, 
i paral·lelament l’emissió de gasos nocius que ixen del tub de fuga, com ara CO2, NO2, 
CO, HC, SO2, plom...

Estos gasos i partícules, a més de contribuir a l’acceleració de l’efecte hivernacle del 
planeta, localment contaminen l’aire dels pobles i ciutats i perjudiquen greument la salut 
humana, ocasionant problemes respiratoris a les persones. Una mobilitat sostenible és 
aquella que busca l’ús racional del vehicle privat, fomenta l’increment i diversificació de les 
diferents modalitats de transport públic energèticament eficients, dóna prioritat a la mobi-
litat a peu i amb bicicleta i aposta per la pacificació del trànsit i la recuperació dels carrers 
com a espais de convivència ciutadana.

TRANSPORTS
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Quin és el principal impacte associat a la mobilitat

Vegem en la següent taula una comparativa de l’emissió de CO2 dels diferents mitjans 
de transport

0,06 Kg. de CO2 per Km. i passatger

0,11 a 0,18 Kg. de CO2 per Km. i passatger

0,05 Kg. de CO2 per Km. i passatger

2,60 Kg. de CO2 per Km. i passatger (gasolina)
2,35 Kg. de CO2 per Km. i passatger (gasoil)
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Et recomanem:

- No faces un ús indiscriminada del cotxe, camina més, planifica els recorreguts i compartix 

el cotxe per a millorar-ne el rendiment.

- Usa el transport públic, que és menys contaminant (tren, metro, autobús), o la bicicleta.

- Un cotxe ha d’estar sempre adaptat a les nostres necessitats en dimensió, capacitat i 

potència.

- Hem de tindre-ho en compte a l’hora d’adquirir-ne un de nou: comprar-lo a més d’alta 

eficàcia energètica, baix consum de combustible per quilòmetre recorregut i baix índex 

d’emissions a l’atmosfera.

- Conduïx suaument, respecta la velocitat i els límits d’emissió de soroll i estalviaràs com-

bustible.

- Para el motor quan et veges forçat a detindre’t prolongadament.

- No sobrecarregues el cotxe.

- No deixes encesa la calefacció o l’aire condicionat sense estar en trajecte, calfaràs o 

refredaràs innecessàriament el cotxe.

- Fes un correcte i periòdic manteniment del vehicle, assegurant-te que el taller fa una 

gestió correcta dels productes utilitzats i dels residus generats.

- Assegura’t que el desballestament del vehicle, en cas de desprendre-te’n, es fa conforme 

a la llei i amb respecte al medi ambient.

- Recorre el teu poble amb bicicleta o a peu. Faràs exercici i no contaminaràs.



EN LA VIA 
PUBLICA
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El soroll és un so molest, que quan arriba a certs nivells entra a formar part de la con-
taminació atmosfèrica (contaminació acústica) ocasionant problemes en la salut humana: 
irritabilitat, nerviosisme, estrés, etc. Per a reduir-lo i/o minimitzar-lo es poden dur a terme 
actuacions en pla col·lectiu, en el poble, i en pla individual en la llar o en establiments 
industrials-comercials

SOROLL

Fonts principals dels nivells de sorroll urbà 

11%

5%

6%

3%
3%

2%

14%

12%

44%

Turismes

Vehícles pesats

Motos y motocicletes

Recollida d’escombraries

Obres urbanes

Ventilació y aire acondicionat

Vianants

Sirenes y clàxons

Altres causes
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Sumament nociu

Nociu

Perillós

Impedeix parlar

Irritant

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Motor d’aparell a reacció

Avió d’hèlix

Perforadora
Serra mecànica

Camió

Carrer amb molt de trànsit

Cotxe

Conversació normal

Música emesa per la ràdio
a baix volum

Xiuxiueig

Pis tranquil en una ciutat

Remor de fulles

Llindar del dolor

Llindar de l’audició

Efecte en els humans Font del sodb(A)
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Adopta una conducta més silenciosa amb accions com les següents:

- En empreses i indústries, les màquines o aparells generadors de sorolls de més de 80 dB han 
d’instal·lar-se en llocs aïllats dels de permanència del personal i no transmetents a l’exterior.

- Tots els servicis de manteniment dels edificis: ascensors, refrigeració, abastiment, dipòsit i con-
duccions d’aigua i electricitat, han d’estar preparats i aïllats adequadament.

- Hem d’instal·lar i mantindre silenciadors en automòbils i motocicletes.

- Usa moderadament el clàxon del cotxe i intenta no molestar amb la música.

- Instal·la mesures d’insonorització i aïllament en barandats de vivendes i locals.

- L’ordenança Municipal de Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana diu que en edificis parti-
culars destinats a vivenda o residència dins del nucli urbà: 

a) Es prohibix alterar l’orde i la tranquil·litat pública amb baralles, escàndols, crits o sorolls que 
excedisquen del límit de tolerància establits en la normativa reguladora. 

b) Excepcionalment es podrà autoritzar modestes activitats artesanes, de caràcter domèstic, amb 
justificació prèvia d’horari especial, en expedient sumari i amb audiència dels possibles afectats. 

A més a més, en aquesta Ordenança trobem limitacions a locals públics dins del nucli urbà i llocs 
d’ús públic (carrers, places, jardins, etc.).

- En hores de descans, evita els tons alts de veu, sorolls d’animals domèstics, aparells i instruments 
musicals i electrodomèstics (llavadora, aspirador, llavaplats, etc). 

- Evitem causar als nostres veïns molèsties com ara tancar portes de colp, colpejar a les parets o a 
terra, o posar el volum de la televisió o l’aparell de música excessivament alts en hores de descans.

- Insonoritzem les habitacions de la casa on fem activitats sorolloses com tocar instruments, usar 
la màquina de cosir, etc.

- Eduquem els nostres gossos a no lladrar ni fer sorolls molestos.

CONTROLA EL SOROLL QUE PRODUEIXES convius amb mes gent



EN LA VIA 
PUBLICA
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Mantindre nets els espais urbans comuns del municipi és un requi-
sit indispensable per a aconseguir una òptima qualitat de vida i una 
convivència adequada, en concordança amb el nostre entorn.

Està en les nostres mans adoptar mesures per a millorar la neteja 
i el manteniment del nostre poble, senzills hàbits de conducta que 
repercutiran en la nostra vida diària i en la nostra butxaca

NETEJA I CONSERVACIO 
D ESPAIS COMUNS
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Moltes són les accions que podem posar en pràctica, algunes 
d’elles són:

Atenció respectuosa del mobiliari urbà.

La reposició dels elements que formen part del nostre poble la paguem entre tots.  
Un banc costa aproximadament 300 €, una paperera fins a 225 €, un peu de fanal 700 € i la 
seua lluminària 100 €, un bol·lard 60 €, una jardinera 500 €, una font 600 €, etc., pintar-los, 
trencar-los, ratllar-los, no usar-los adequadament significa més despesa per a l’Ajuntament 
i per tant per a cada un de nosaltres com a ciutadans.
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Utilització adequada del parcs i jardins.

Els espais verds de Real de Gandia estan dissenyats amb el fi de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans en l’entorn urbà, són pulmons entre l’asfalt, espais per al descans i el joc 
que, a causa de comportaments inadequats, poden perdre la seua funció. És important, per 
tant, cuidar-los i ajudar a millorar-los respectant-ne tant les zones verdes com l’arbratge, el 
mobiliari, les engrunsadores per a gaudir els xiquets, les àrees recreatives (camps de futbol, 
areneres de petanca, etc) que, a més, paguem entre tots. 

- Les engrunsadores costen des de 1.700 € les més senzilles fins a 3.000 € les més com-
pletes, i són per a ocupació exclusiva de xiquets. Els jocs destinats als més menuts poden 
arribar a costar 800 €.
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- La reposició d’arbres i arbusts comporta unes despeses molt elevades.
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Correcta atenció d’animals domèstics

- Els animals domèstics proporcionen als seus amos multitud d’avantatges i satisfaccions, 

però una atenció inadequada afecta el conjunt de la població; un exemple d’això és que els 

gossos defequen aproximadament 100 g diaris, la qual cosa suposa a Real de Gandia una 

quantitat total de 42,4 Kg.

- L’Ordenança Municipal de Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana regula les condi-

cions per a la tinença dels animals dins del municipi.

- Aquesta mateixa ordenança dedica un article , el 49 a les dejeccions on diu que:

“Les persones amb gossos impediran, com a mesura higiènica ineludible, que estos deposi-

te’n les seues dejeccions en les vies públiques, jardins, zones verdes, gespa, voreres i pas-

sejos i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. La evacuació d’aquestes, 

serà al lloc assenyalat, si aquest no existira, es portaran a la calçada el més pròxim a 

l’embornal del clavegueram o en zones no destinades al pas de vianants ni a llocs de joc. 

En tot cas, el conductor de l’animal està obligat a retirar les deposicions, netejant la part 

de la via pública afectada.”

- Els propietaris han de proporcionar-los un habitacle adequat i unes bones condicions hi-

gienicosanitàries, sotmetre’ls a les cures veterinàries adequades, vacunar-los, empadronar-

los i col·locar-los un xip identificatiu.

- Arreplega’n els excrements. Comporten un clar risc d’infecció per als més menuts i per 

a tots en general.

- Si ets propietari d’un animal potencialment perillós, has de tindre un segur obligatori de 

responsabilitat civil. Coneix estes races i tin la documentació en regla registrant-lo en les 

oficines de la Policia Local.
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