PROTOCOL PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE NETEJA POPULAR DE LA PLATJA DE
VILASSAR DE MAR
1. Objecte
L’objecte d’aquest protocol és descriure el sistema establert per l’Ajuntament de Vilassar de
Mar per sol·licitar la realització d’una neteja popular de residus d’un tram de la platja.
Hi ha una conscienciació creixent per part de la ciutadania de protegir l’entorn natural de les
platges del municipi i també un interès en participar en aquesta protecció a través de neteges
populars de residus. El protocol preveu l’acompliment de la normativa actual per realitzar una
activitat a la platja, així com una sèrie de recomanacions a tenir en compte en la recollida de
residus.
2. Requisits
D’acord amb el Reglament General de Costes 876/2014, cal demanar autorització per a la
realització de l’activitat a l’òrgan competent (Generalitat de Catalunya), a través de
l’Ajuntament. Per a aquest tràmit es requereix:


Mínim 20 dies abans de la data de la neteja de la platja, cal entrar sol·licitud a
l’Ajuntament per registre d’entrada demanant que es vol fer una neteja popular de la
platja.



A la sol·licitud cal fer constar, imprescindible, les següents dades de l’activitat a realitzar:
o
o
o





Sol·licitant.
Data, hora inici i hora final en que es demana fer la neteja de platja.
Tram de la platja que es sol·licita netejar.
 Almadrava
 Almadrava – Astillero
 Astillero
 Espigó de Garbí
 Ponent
o Nº de participants.
L’Ajuntament informarà a la Generalitat de la sol·licitud de neteja de platja, a partir de la
qual la Generalitat donarà resposta a l’Ajuntament de si s’autoritza o no la neteja
sol·licitada.
L’Ajuntament farà arribar a l’interessat la resposta de la Generalitat de Catalunya.



Només es podrà dur a terme la neteja de platja si ha estat autoritzada pel Departament
de Costes de la Generalitat de Catalunya, i notificada l’autorització al sol·licitant.

3. Recomanacions a tenir en compte per fer la neteja de la platja












Us podeu organitzar per grups per fer trams de la platja, de manera que es cobreixi tota la
superfície.
Pot anar bé que us organitzeu per parelles o grups petits per netejar cada tram, de manera
que cada persona reculli un tipus de residu en una bossa. Per exemple, una persona pot
recollir envasos i una altra el rebuig.
A part de residus d’envasos, principalment de plàstic i llaunes, us trobareu moltes altres
deixalles, com tovalloletes, paper-cartró, petita ferralla, roba, estris de pescadors i
objectes diversos. Tot això acostuma a estar en molt mal estat i es pot dipositar a la bossa
de rebuig.
Quan acabeu la recollida cal que dipositeu els residus als contenidors de l’illa més propera.
Posar cada tipus de residu al seu lloc és important per garantir l’èxit de l’activitat.
Al contenidor groc només hi van els envasos lleugers: envasos de plàstic, bricks, llaunes,
safates de porexpà, etc. Cal tenir en compte que el contenidor groc no és el contenidor
del plàstic i que no hi va tot el que és de plàstic. Per exemple, joguines de plàstic, cubells,
xancletes, etc. no van al groc. Tot el plàstic dur va al contenidor gris.
Si us trobeu algun residu gran que no cap al contenidor gris (per exemple, una cadira
trencada, boia, etc.) el podeu deixar al costat del contenidor. Si és molt gran i no el podeu
arrossegar el podeu deixar al costat dels bujols que trobareu a la sorra. El servei de
recollida de residus ho recollirà.
En cap cas es deixaran els residus abandonats a la platja.

4. Prevenció de riscos
 Prohibit entrar als espigons.
 Preneu precaucions, anar ben calçat, si és possible, portar guants per no tallar-se.
 Portar gorra i posar-se protecció solar en cas que l’activitat es faci en hores de sol
 Portar aigua.
 Portar frontal si es preveu que es farà de nit, per veure-hi bé quan es faci fosc.
5. L’Ajuntament no es fa responsable de les possibles incidències derivades per incompliment
del protocol anterior.

