
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

El servei de Medi Ambient té la funció de gestionar les competències municipals en matèria de medi 
natural, neteja viària, recollida i tractament de residus, contaminació, recursos, sostenibilitat i 
sensibilització ambiental. 

 

QUÈ FEM? 
 Gestió i manteniment d’espais verds i arbrat viari 
 Gestió d’espais naturals i d’espais protegits 
 Control de fitoplagues 
 Control del reg municipal 
 Recollida i tractament de residus domiciliaris i comercials 
 Gestió del padró de residus comercials 
 Gestió de la deixalleria mancomunada 
 Gestió de la neteja viària i de les platges 
 Execució de programes i plans de sostenibilitat 
 Realització de tallers de sensibilització i educació ambiental 
 Informació, assessorament, recepció i derivació d’incidències, suggeriments, queixes i propostes 
 Realització de projectes, redacció de plecs tècnics, valoració d’ofertes 

 

QUÈ OFERIM? 
 Conservació i manteniment de l’arbrat viari i de parcs i jardins 
 Conservació i manteniment dels parcs, jardins i escocells enjardinats 
 Control dels regs tele gestionats, control volumètric 
 Execució i planificació de projectes d’enjardinament 
 Recollida i tractament dels residus domiciliaris en contenidors viaris 
 Punt fix de recollida d’oli domèstic al mercat municipal 
 Recollida de mobles i electrodomèstics de línia blanca (trucada al servei de recollida: 93 751 00 96) 
 Recollida de piles en bujols distribuïts a centres escolars, edificis municipals i comerços 
 Recollida porta a porta de les 5 fraccions de residus (assimilables a urbans) dels comerços 
 Gestió de residus no assimilables a urbans a través de la deixalleria mòbil i la deixalleria fixa 

mancomunada. 
 Neteja de carrers, places i parcs, zones d’esbarjo de gossos i platges 
 Realització de campanyes d’educació ambiental sobre residus, aigua i eficiència energètica 
 Vetllar pel compliment de la legislació mediambiental vigent 
 Seguiment i tractament de les incidències rebudes a través de l’app 
 Atenció, informació i assessorament sobre temes mediambientals 

 

 A QUI ENS ADRECEM? 
 Ciutadania, empreses i entitats 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
 Garantir un espai públic net, i de qualitat 
 Millorar els espais verds.  
 Potenciar la biodiversitat. 
 Gestionar de forma eficient els recursos naturals 
 Millorar la taxa de reciclatge municipal. 
 Contribuir a la sensibilització ambiental 
 Oferir una atenció personalitzada de qualitat a entitats, comerços i ciutadans. 
 Garantir la confidencialitat de dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb 

absolut respecte a la seva intimitat. 
 
 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 
 

Per tal de millorar el Servei i garantir el compliment dels nostres compromisos us demanem que : 

 Respecteu el vostre entorn. 
 Comuniqueu al Servei de Medi Ambient qualsevol incidència que considereu pugui afectar el medi. 
 Teniu a disposició l’app Premià Actua:  http://www.premiactua.cat/Index.asp?lng=es. 
 Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenient a través dels sistemes 

establerts. 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 2018 2019 2020 

Incidències neteja viària (APP) 777   

Incidències Neteja Platges (APP) 19   

Incidències/queixes rebudes per 
instància  

59   

Inspeccions Establiments 79   

% Residus de fracció valoritzable sobre 
residus totals 

24,48%   

Jornades, tallers i campanyes 
mediambientals. 

3   

Creació de nous espais enjardinats: 

Escolles enjardinats  

Remodelació de places i zones verdes 

 

180 
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DADES DE CONTACTE 
 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
08330 Premià de Mar  
Tel. 93 741 74 02 
mediambient@premiademar.cat 
 


