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 dona nom al segon eix de la 
campanya de civisme Qüestió de respecte. Parets, c@sa de tots. En aquesta 
ocasió, volem incidir en la recollida de residus i en la millora de l’estat de 
conservació de l’entorn urbà i natural. 

A tots ens agrada viure i gaudir d’un poble net i endreçat. Malauradament, tot 
sovint, Parets no projecta aquesta imatge. Sabem que és un problema 
generalitzat a tots els municipis, però hem d’abocar-hi esforços per canviar la 
situació. Tenim molta feina a fer i us demanem la vostra col·laboració. Triar bé 
no costa gens, posar-ho al lloc on correspon, tampoc. Però pels motius que 
sigui, no ho estem fent prou bé. 

Diàriament trobem imatges que costen d’entendre. Aigüeres i WC al costat de 
contenidors, miralls, cadires o matalassos al mig de la vorera, bosses 
d’escombraries dalt de contenidors buits... Ens costa d’entendre! En 
definitiva, Parets és casa nostra i estem convençuts que dins de casa no ho 
faríem. 

Us convidem a pensar-hi i actuar! Intentem fer de Parets un poble per on 
passejar sigui agradable, on no hàgim de sortejar andròmines, on les àrees de 
contenidors no semblin abocadors.  

Evidentment és feina de tots i nosaltres, des de l’Ajuntament, també tenim 
una gran responsabilitat. 

Hem incrementat el nombre de contenidors, n’hem instal·lat per a la recollida 
d’oli, fem recollida gratuïta de mobles vells i fustes prèvia sol·licitud i 
procurem que les àrees de recollida selectiva i resta es buidin amb més 
freqüència per donar el millor servei. 

De ben segur que, entre tots, podem fer-ho molt millor. 

Sergi Mingote                                             Francesc Juzgado
Alcalde de Parets                                       Regidor de Territori i Sostenibilitat
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vidre paper envasos

 Tones Kg/Hab/any

Parets del Vallès

 196 10,42

2015

Vallès Oriental

 6.543 16,24

Catalunya

 158.877 19,60

 Tones Kg/Hab/any

Parets del Vallès

 243 12,87

2015

Vallès Oriental

 6.359 15,42

Catalunya

 298.133 24,45

 Tones Kg/Hab/any

Parets del Vallès

 192 10,15

2015

Vallès Oriental

 5.805 14,50

Catalunya

 134.010 15,39

Ampolles 
sense taps 
ni xapes 

Diaris i 
revistes

Ampolles
xafades

Safates de 
porexpan

Brics 
plegats

Caixes 
plegades

Fulls

Sobres

Envasos de vidre

Pots de vidre

Llaunes
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orgànica oli

Restes de 
menjar

Paper 
de cuina

Tovallons

 Tones Kg/Hab/any

Parets del Vallès

 671 37,84

2015

Vallès Oriental

 21.280 52,41

Catalunya

 380.110 49,62

Olis de llaunes o envasos        
   de conserves. 

Olis de cuinar no barrejats 
amb altres productes.

SÍ

Olis de motor ni els olis de 
cuina que estiguin barrejats 
amb altres productes.

NO

Closques 
d’ou

Restes petites de 
jardineria

Marro de 
cafè

Fruita 
seca 

Recollida d’olis vegetals usats
Recollir en una ampolla de plàs- 
tic o bidons, prèviament filtrat 
d’impureses sòlides. No pot estar 
barrejat amb cap altre residu 
líquid, com detergents o lleixius.

       Ubicació dels contenidors:

• Camp de les Peces
• Av. Catalunya
 (benzinera Palau)
• Av. Pedra del Diable 

(establiment Superservis)
• C/ Butjosa
 (davant la plaça de la Salut)
• Cruïlla C/ Prat de la Riba i
 plaça Berenguer
• C/ Mn. Jaume Urgell
• C/ Bruc
 (prop de l’Asoveen)
• Av. Ntra. Sra. de
 Montserrat

Restes 
d’infusions

Restes de la poda 
d’arbrat i de jardí.

Aquests residus els heu de 
portar a la DEIXALLERIA

1L 1.000.000L

Atenció! 1 litre d’oli de cuina usat tirat per l’aigüera 
contamina 1 milió de litres d’aigua 

NO s’accepten:

Atenció!

novetat
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resta

Residus 
d’escombrar

Bossa 
d’aspiradora

Pal 
de fregar

Burilles

Compreses

Bolquers

 Tones any Kg/Hab/any

Parets del Vallès

 5.368 284,05

Vallès Oriental

 112.993 282,22

Catalunya

 2.261.652 301,23

Kg totals recollits 2015 

22.781

Kg totals recollits 2016 

 1r trimestre:  4.455

 2n trimestre:  7.841

Nombre de Kg totals recollits 
per habitant/any a Parets:

Kg recollits 2010 

 Contenidors  0,080

 Minideixalleries  0,020

 Deixalleria 0,030

 Total 0,12

Kg recollits 2012 

 Contenidors  0,095

 Minideixalleries  0,010

 Deixalleria 0,020

 Total 0,12

Kg recollits 2015 

 Contenidors  0,190

 Minideixalleries  0,010

 Deixalleria 0,040

 Total 0,25

       Ubicació dels contenidors:

• Plaça de la Vila
• C/ Ponent - C/ Sant Josep
• C/ Enric Ballera - C/ Sant Antoni
• Av. Catalunya - Camp de les 

Peces
• C/ Anselm Clavé - Av. Espanya 
• Av. Catalunya - C/ La Mina
• Av. Catalunya - C/ Monistrol
• C/ Sant Miquel - C/ Llibertat
• C/ La Salut - C/ Balmes
• C/ Doctor Fleming (Plaça dels 

Gegants)
• C/ Pedraforca - C/ St. Joan 
 (Parc Cal Jardiner)
• C/ Montserrat Roig - C/ Mercè 

Rodoreda

       Ubicació dels contenidors:

• C/ Víctor Català, 2 - Zona 
petanca

• Passeig de la Ribera
• Av. Catalunya (a l’alçada dels 

núm. 79 i 139)
• Plaça Mirador de Gallecs - 
 C/ Mediterrani
• Plaça de la Salut - C/ Butjosa
• C/ Joan Manuel Imbert
• Av. Espanya - C/ Bailén
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mobles

Truca’ns i te’ls passem a recollir!
93 573 88 88
Com funciona el servei municipal de recollida de mobles i fustes?
 -  Cada dijous, durant tot el dia, es fa la recollida.

Aparells 
elèctrics

Objectes o 
mobles de 
plàstic o 
metall

Matalassos

Joguines

Aquests residus els heu de portar
a la DEIXALLERIA

Atenció!
NO s’accepten:

Sofàs

Portes
Armaris

Fustes i taulonsPalets

Prestatgeries

Atenció!
SÍ  s’accepten:

servei gratuït

Important: Només es fa itinerari 
de recollida pels domicilis on 
s’ha fet la sol·licitud prèviament.

En cas que el nombre de mobles i 
de fustes sigui molt elevat, caldrà 
avisar amb més antelació per tal 
d'establir el procediment òptim 
per a la recollida.

El termini màxim per fer la 
sol·licitud és el dimecres 
previ a la recollida, fins a 
les 10 del matí.

Deixar-ho tot a la vorera, 
al costat del domicili, el 
dimecres anterior a partir 
de les 22 h.

3

Trucar al telèfon 
de l’Ajuntament: 
93 573 88 88

1

Sol·licitar que passin 
a fer la recollida i 
aportar l’adreça del 
domicili per on cal 
fer-la.

2
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deixalleria
La deixalleria municipal està gestionada pel 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental, òrgan dependent del Consell Comar-
cal. És un servei gratuït per a particulars. En el 
cas d'usuaris industrials s'aplica una taxa que 
anualment fixa el Consorci.

Deixalleria Municipal

Adreça: C/ del Tenes, s/n
 Polígon Llevant Industrial

Telèfon: 93 573 14 54

Horari: Dimarts de 16 h a 19 h

 de Dimecres a divendres de 9:30 h  
 a 13:30 h i de 16 h a 19 h

 Dissabte de 9 h a 15 h

 Diumenge de 9 h a 14:30 h

Dies de tancament:
 1 de maig, 11 de setembre i
 25 de desembre

Amb el *Carnet de la 
Deixalleria, si fas un 
mínim de 10 aportacions/any, 
s'aplica una bonificació de 12 € en el rebut de 
la taxa de recollida selectiva de l'any següent.

*Si encara no disposes del carnet, el pots fer de 
manera gratuïta a l'Ajuntament de Parets i 
podràs fer seguiment de les vegades que has 
fet ús de la Deixalleria a través de la pàgina 
web parets.cat

       Ubicació dels contenidors:

• Av. Catalunya - Camp de les Peces
• Av. Francesc Macià - C/ Victor Català
• Av. Catalunya - Av. Josep Tarradellas
• Av. Catalunya - C/ Monistrol
• Av. Catalunya - CAP
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minideixalleria

Ubicació deixalleria:


