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TIPUS DE TRACTAMENT 
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ESCOMBRAT MANUAL 

Sector 1 (4 
zones) 

4 peons X X X X X X   Cabàs i escombra 
Dll-Dv: 8:00h a 15:00h 

Ds: 8:00h a 13:00h 

Sector 2 (2 
zones) 

2 peons X X X X X     Cabàs i escombra 8:00h a 15:00h 

Sector 3 (1 zona) 1 peó X X X X X     Cabàs i escombra 8:00h a 15:00h 

Sector 4 (1 zona) 1 peó X X X X X     Cabàs i escombra 8:00h a 15:00h 

ESCOMBRAT DE PLACES Tot el municipi 
1 conductor + 1 

peó 
X X X X X     

Vehicle Piaggio Porter 
Elèlctric   

Dll-Dv: 7:00h a 14:00h 
Ds (alterns): 7:00h-

12:00h 

ESCOMBRAT MECÀNIC Tot el municipi 1 peó conductor X X X X X X   
Escombradora de 
voreres o de vials 

Dll-Dv: 7:00h a 14:00h 
Ds (alterns): 7:00h a 

12:00h 

REG DE VIALS Tot el municipi 
1 conductor + 1 

peó 
X X X X X X   Camió cuba 8 m3 

Dll-Dv: 0:00h a 7:00h 
Ds (alterns): 0:00h a 

5:00h 

REG MECÀNIC Places i passeigs 1 peó conductor X X X X X X   Baldejadora mecànica 
Dll-Dv: 7:00h a 14:00h 
Ds (alterns): 7:00h a 

12:00h 

NETEJA EN DIUMENGES 
I FESTIUS  

Tot l'any 1 peó conductor             X 
Vehicle Piaggio Porter 

Elèlctric   
8:00h a 13:00h 

NETEJA DELS PASSOS 
SUBTERRANIS  

Passos 
subterranis 

1 peó conductor X X X X X X   
Vehicle furgó amb 
equip hidropressió 

Dll-Dv: 7:00h a 14:00h 
Ds (alterns): 7:00h a 

12:00h 

NETEJA ENTORN DE 
CONTENIDORS 

Tot el municipi 1 peó conductor X X X X X X   
Vehicle brigada caixa 

oberta amb equip 
hidropressió 

Dll-Dv: 6:00h a 13:00h 
Ds (alterns): 6:00h a 

11:00h 

NETEJA MERCAT 
AMBULANT 

Mercat ambulant 
1 peó conductor 

+ 1 peó 
      X       Baldejadora mecànica 14:00h a 17:30h 
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PLUGES TORRENCIALS I ARROSSEGAMENTS DE TERRES

- Es pararan els serveis d'aiguabatre, amb l'objectiu que es realitzi la neteja dels 

embornals. 

- S'obriran i netejaran les rieres per assegurar que no hi hagi cap tipus d'obturació per 

l'aigua

- Els peons d'escombrada manual, dintre la seva ruta habitual, pararan especial atenció 

als embornals

- Es substituirà el servei de baldeig mecànic per un servei addicional d'escombrat 

mecànic

- S'obriran i netejaran les rieres, en cas necessari

- Els peons de manual dintre del seu recorregut realitzaran una neteja dels embornals

- Es farà un repàs dels passos soterranis

- Els operaris durant el seu servei recolliran/apartaran de la zona amb més  trànsit de 

vehicles o humà totes les branques que hagin pogut caure.

- La brigada d'acció immediata, l'equip de grafitis i l'equip de places i solars dedicaran 

especial atenció en aquells punts on s'acumulen fulles i d'altres residus a causa del vent.

- Repàs dels contenidors que s'hagin pogut desplaçar

DIES DE PLUJA LLEU O MODERADA

- Es pararan els serveis d'aiguabatre, amb l'objectiu que es realitzi la neteja dels 

embornals. D'aquesta manera s'assegura que tota la pluja sigui engollida.

- S'obriran i netejaran les rieres per assegurar que no hi hagi cap tipus d'obturació per 

l'aigua

- Revisió de les bombes dels passos soterranis

- L'equip d'escombrada mecànica, i en el cas que sigui necessari ajudada pels equips 

d'aiguabatre, realitzaran una neteja intensiva d'aquelles zones amb acumulació de terra. 

- Els peons d'escombrada manual, enlloc de fer la seva ruta habitual, realitzaran un 

manteniment d'embornals de les seves corresponents zones

- Els serveis de neteja de places i de neteja de grafitis dotats amb un vehicle faran un 

repàs de les papereres, places i les diferents zones d'escombrat manual

- L'equip d'acció immediata restarà pendent per solucionar qualsevol incidència que 

pugui donar-se 

- S'obriran i netejaran les rieres, en cas necessari

- Els peons de manual dintre del seu recorregut realitzaran una neteja dels embornals

- Segons les necessitats, s'adaptarà el servei per donar cobertura a tot el municipi

- Neteja dels passos soterranis

- Es farà aiguabatre en les zones més afectades

FORTES VENTADES

- Es realitzarà una batuda per tot el municipi amb l'objectiu que tots els carrers i places 

quedin nets.
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Manteniment 
contenidors i 

papereres 
12% 

Neteja viària 
57% 

Actuacions incíviques 
22% 

Recollida de residus 
2% 

Olors 
2% 

Soroll 
0,5 % 

Platja i passos subterranis 
5% 

VALORACIÓ INCIDÈNCIES PREMIÀ DE MAR 
(733 incidències registrades entre l'01/01/2014 i el 13/10/2015) 



Neteja carrers 
64% 

recollida animals 
morts 

4% 

desbordaments 
21% 

embornals 
7% 

"males herbes" 
4% 

57 % 



mobles abandonats 
55% tinença animals de 

companyia 
28% 

 pintades 
             4% 

Vandalisme 
13% 

22% 
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PLA DE MILLORA  

Línies estratègiques : 
 

• Garantir el compliment i qualitat dels acords i condicions del contracte 
 

• Lluita contra l’incivisme 
 

• Millora de l’eficàcia del servei 
 

• Resolució temes conflictius  
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1. Contractació d’un servei extern pel control del compliment i 
qualitat de les obligacions contractuals que hi ha concedides a 
l’empresa concessionària.  
 
 
Aquest servei  ha de constatar la presència i l’aplicació correcta i amb qualitat 
de tots els mitjans materials i humans d’acord amb el contracte actual amb 
l’empresa concessionària 
  
- Pressupost a càrrec de l’1,5 % anual del contracte que, segons el plec de 

condicions vigent,  l’empresa  ha de destinar a control i seguiment. 
 

-    Data d’inici: 1 de novembre 2015. 
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2. Creació d’un servei propi d’inspecció, tramitació i execució 
 d’expedients sancionadors  
 
 
Després d’haver desenvolupat diferents campanyes educatives i de 
sensibilització en les quals s’informa que d’acord amb les Ordenances 
Municipals, els actes incívics poden ser objecte de sanció és important, per 
mantenir la coherència i evitar el greuge comparatiu amb els ciutadans i 
comerços que respecten les normatives i la bona convivència, iniciar una 
política sancionadora en aquells casos reincidents e incívics.  
  
- Pressupost propi municipal 

 
- Data d’inici: 4 trimestre 2015. 
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3. Creació de dues zones d’esbarjo per a gossos. 
 
 
-La lluita contra l’incivisme es reforça facilitant recursos que promouen la 
tinença responsable d’animals.  
 
-La creació de zones d’esbarjo per a gossos és un concepte molt diferent dels 
problemàtics pipicans.  
 
-Facilita la trobada  dels propietaris i les seves mascotes en un espai adient i 
atractiu, respectuós amb el medi i afavorint la convivència ciutadana. 
 
 
-Data d’inici: 1 de novembre 2015. 
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4.Millorar la detecció i rapidesa de resposta davant de punts 
bruts. 
 
 

- Sistema de comunicació d’incidències: es distribuiran “smartphones” a tot el 
personal de neteja viària. Quan els operaris detectin una incidència en el seu 
recorregut (taques, desbordaments, papereres o contenidors malmesos...), 
faran una fotografia i l’enviaran, juntament amb la seva localització exacta, 
al coordinador del servei 

 
- Una vegada rebudes les incidències, es prioritzaran  en funció de la seva 

urgència i, un cop  resoltes, l’encarregat informarà al grup per tal de donar 
per tancada la incidència. 

 
- Data d’inici : El sistema de comunicació i resolució d’incidències està 

implantat des del passat  15  d’octubre. 
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5. Millorar el servei de recollida de voluminosos 
 
 
- Actualment es realitza una recollida concertada de mobles i voluminosos tots els 

divendres de 07:00h a 14:00h, i ,a banda, tots els dilluns es realitza una 
recollida indiscriminada dels mobles i voluminosos abandonats al poble. 

 
- Es proposa ampliar la freqüència de recollides concertades a dos dies per 

setmana (dilluns i divendres).  
 
D’aquesta manera es podrà donar un servei  més àgil a tots els veïns que es 
vulguin afegir a la recollida concertada i realitzar la recollida de mobles 
abandonats amb el personal que donat la variabilitat i la dinàmica setmanal 
(càrrega de treball, meteorologia ...etc) no suposi un sobre-cost per a 
l’ajuntament ni una mancança d’altres serveis. En paral·lel es continuaran 
col·locant els adhesius als voluminosos abandonats a la via pública. 
 
- Data d’inici: 15 d’octubre 
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6. Accions programades de neteja intensiva als  carrers amb 
aparcament de canvi anual 
 
 
- A Premià de Mar hi ha carrers a on, degut a que sempre hi ha vehicles 

estacionats a la mateixa banda, es fa molt difícil realitzar una neteja acurada. 
 

- Per tal de poder resoldre aquest problema es proposa prohibir estacionar de 
forma puntual entre   les  07:00h i les 14:00h en dates concretes per fer una 
neteja intensiva i entrar en un calendari de servei periòdic de neteja.  

 
- Data d’inici: 1 de novembre  
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7. Millorar la informació al ciutadà dels serveis que té a la seva 

disposició  
  
 
- A banda de les campanyes Dit i Fet, de la informació al web del servei i dels 
mitjans de comunicació municipals, considerem que hi ha una manca 
d’informació important envers el ciutadà, en relació als serveis gratuïts com ara 
la recollida de voluminosos, línia blanca, esporga, horaris d’ús dels contenidors 
viaris... 
  
-Per aquest motiu es proposa elaborar vinils o similars  d’adhesió als 
contenidors , amb la informació clara i propera de les possibilitats, serveis i bon 
ús en relació als residus domèstics. 
  
-Data d’implantació: 4 trimestre 2015  
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8. Revisió de totes les àrees de contenidors i finalització de la 
3ª fase  d’implantació 
 
- El 2013 es va iniciar la nova contenerització  d’acord a tres criteris : 

 seguretat viària,  mínim impacte al veïnat i màxima eficàcia d’ús  
 

- 2014 – 2015 és la fase de resolució de conflictes i adequacions fins arribar a     
la fixació de les illes  

  
Actualment , juntament amb els tècnics de l’empresa ,estem efectuant la 
revisió de totes les illes per poder avaluar-ne la idoneïtat de la seva ubicació.  
 
Una vegada establertes les àrees que podem classificar com a consolidades , 
es fixaran els contenidors per tal que quedin tots perfectament alineats. 
 
 -Data de finalització: 31 de desembre 2015. 
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9. Ampliació contracte de neteja viària  
 
- Actualment estem  fent un estudi per optimitzar la neteja viària amb un 

cost sostenible . Aquest estudi contempla diferents recursos i la seva 
possible eficàcia  per millorar la neteja del municipi. 

 
- Treballem la possibilitat d’incrementar el número d'escombriaires el cap de 

setmana , de fer un segon torn d’escombrat a les zones crítiques de 
màxima afluència al llarg de la setmana, o de disposar d’una brigada amb 
un  vehicle polivalent  d’acció immediata que  permeti actuar davant de 
problemes puntuals de neteja , desbordaments de contenidors , 
voluminosos...etc. i altres possibilitats mixtes 
 

- Aquest estudi presentarà les seves conclusions abans de l’1 de novembre 
 

- L’aplicació del nou servei aprovat serà a partir de l’1 de gener del 2016.  
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10. Mancança serveis de recollida de residus caps de 
setmana 
 
-Actualment es realitza la recollida selectiva (paper, envasos i vidre) de 
dilluns a divendres. Aquest fet provoca que els caps de setmana es saturin 
els contenidors i es produeixin importants desbordaments. Com a 
conseqüència d’això, la imatge dels carrers els dilluns al matí queda molt  
perjudicada. 
 
-Es proposa augmentar la freqüència de recollida d’alguns contenidors de 
paper-cartró i envasos en un  dia més els caps de setmana, fet que permetrà 
resoldre molts dels problemes de sobresaturació dels contenidors. 
 
-Aquest nou servei es faria sobre un total de 35 ubicacions de càrrega lateral 
i 6 ubicacions de càrrega posterior. 
 
-Inici: 1 de Gener 2016. 
 
 



Moltes gràcies  


