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Aquests tres documents i els seus annexos corresponents es troben a disposició del
ciutadà a l’Ajuntament. Des de tots els estaments s’insisteix que, fomentar la participació
ciutadana en aquest tipus de planificació és de gran importància per al bon
desenvolupament de les Agendes 21 Locals. A partir d’aquest moment s’estableix un
FÒRUM AMBIENTAL DE L’AGENDA 21 DE PARETS per garantir la participació ciutadana
continua en el desenvolupament de l’Agenda 21 de Parets del Vallès, en el qual
intervinguin tots els agents socials i econòmics del municipi.

El present document (Document de síntesi) és un compendi del contingut d’aquests
tres documents, és informatiu,  de caràcter divulgatiu i està dirigit a la població del
municipi. L’objectiu del present document és informar i fer partícips als ciutadans de
Parets del Vallès de l’Agenda 21 Local del seu municipi, alhora que ha de servir de base
per a la nova etapa de participació ciutadana envers l’Agenda 21 de Parets del Vallès
que tot just ara s’inicia. Aquest document és, doncs, un punt de sortida cap al
desenvolupament sostenible del municipi de Parets del Vallès.

El Document de síntesi s’estructura en tres parts:

1. El camí recorregut de Rio a Aalborg:
Bases per a l’establiment de l’Agenda 21 Local

2. El municipi de Parets del Vallès:
Síntesi de la situació actual i diagnosi de Parets del Vallès

3. Cap a l’Agenda 21 de Parets del Vallès:
Síntesi del Pla d’acció del municipi de Parets del Vallès

El municipi de Parets del Vallès ha pres el compromís de desenvolupar una Agenda 21
Local i el punt de partida ha estat elaborar una Auditoria ambiental municipal.
Amb tot això Parets del Vallès ha passat a ser un dels municipis que té la voluntat i el
compromís de contribuir al desenvolupament sostenible del planeta, és a dir, un model
de desenvolupament que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la
capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. Aquest model s’ha de basar
en una relació diferent amb els recursos naturals, preservar la natura, millorar la qualitat
ambiental i la salut de les persones i repartir més equitativament l’ús dels recursos i
els beneficis dels mateixos.
Des de l’Ajuntament s’ha elaborat l’Auditoria ambiental municipal de Parets del Vallès.
Aquesta s’ha dut a terme durant  l’any 2002 amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona i d’una empresa externa consultora, ADEDMA.

L’Auditoria ambiental s’ha desenvolupat en tres fases, cada una de les quals
ha generat un document:

a) Estudi exhaustiu de la situació actual del municipi.
   Document I: MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Descriu amb detall els aspectes estructurals (usos del sòl i planejament urbanístic,
activitats econòmiques, mobilitat, etc.) i vectors ambientals (fluxos de residus, 
d’energia,  d’aigua, medi atmosfèric i soroll).

b) Anàlisis i diagnosi de la situació actual del municipi.         
   Document II:  DIAGNOSI AMBIENTAL

A partir de les dades recollides en la memòria descriptiva i mitjançant un procés de
participació ciutadana s’han determinat els aspectes positius i negatius claus de 
Parets del Vallès per decidir i prioritzar el que s’ha de fer en un futur proper.

c) Proposta d’un programa d’actuacions per millorar la qualitat de vida
dels ciutadans.
   Document III: PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL

Basat en els documents anteriors i l’opinió ciutadana, sense perdre de vista l’objectiu
de la sostenibilitat.

Alcalde
Joan Seguer i Tomàs

Regidor de Medi Ambient
Francesc Juzgado i Mollà
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L’Agenda 21 local té el seu origen en la Conferència de les Nacions Unides per al medi
ambient i el desenvolupament que es va celebrar a Rio de Janeiro l’any 1992 (coneguda
com a Cimera de la Terra). De la Cimera van sorgir dos tractats internacionals, dues
declaracions de principis i un programa d’accions de gran abast per al segle XXI:
L’Agenda 21.

En aquesta conferència s’invitava a les ciutats a elaborar els seus Plans d’acció per
afrontar els nous reptes ambientals del segle XXI.

L’any 1994 es va celebrar la Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a Aalborg
i d’aquesta  va sorgir la Carta d’Aalborg, un document mitjançant el qual els municipis
europeus participants es comprometen a participar en les iniciatives locals de l’Agenda
21  -L’AGENDA 21 LOCAL- i desenvolupar programes a llarg termini que permetin avançar
cap al desenvolupament sostenible.

La ciutat és la unitat territorial, administrativa i política operativa mínima perquè tingui
èxit i sentit la implantació de les polítiques de sostenibilitat. Cal pensar globalment (a
nivell planetari) i actuar localment (a nivell municipal). La tendència de la població en
el món és a concentrar-se en les ciutats i, per tant, solucionant els problemes
mediambientals de les ciutats es solucionaran la major part de problemes mediambientals
globals.

Arreu del món centenars de municipis treballen ja en iniciatives de l’Agenda 21 i durant
els darrers anys han aparegut nombroses xarxes de ciutats sostenibles que actuen de
forma cooperativa.

L’Agenda 21 local és un model de diagnosi i formulació de polítiques municipals de
sostenibilitat, que té com a objectiu avaluar l’estat ambiental, social i econòmic d’un
territori a fi d’iniciar, amb la participació ciutadana, un procés gradual de canvi vers un
model sostenible de ciutat. Amb la signatura de l’Agenda 21 i l’elaboració de l’Agenda 21
local els municipis i els seus ciutadans adquireixen el compromís davant la resta de
ciutats, posant de manifest la voluntat de desenvolupar un entorn urbà més saludable
i de qualitat per a les persones, en equilibri amb els recursos i l’entorn natural.

L’Agenda 21 de Parets del Vallès és, doncs, com totes les Agendes, un conjunt de
compromisos  –ambientals, socials, econòmics i urbanístics–  que s’acorda realitzar en
un període de temps, que fa referència al nou segle que s’acaba d’encetar.
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Parets del Vallès és actualment un municipi amb molta indústria i  població. Això ha
estat així en gran part perquè és un municipi amb una ubicació privilegiada, molt pròxim
a la ciutat de Barcelona i en l’eix de comunicacions entre Barcelona i Girona i les comarques
de l’interior. L’estratègica ubicació i la forta densitat d’infraestructures viàries que creuen
el municipi  van facilitar un fort creixement industrial (cap als anys seixanta), però
alhora impacten i fragmenten el territori. Malgrat tot això, Parets del Vallès conserva
encara un important percentatge de zones verdes que envolten les àrees urbanes i tenen
una important acció d’esponjament de l’espai urbà compacte del municipi.
Les àrees verdes a Parets del Vallès configuren grosso modo una H entre elles. Per un
costat el riu Tenes, per un altre costat una àrea agrícola, la riera Seca, Gallecs, el bosc
de la Torre d’en Malla i un corredor biològic que separa dos nuclis urbans (el nucli antic
i l’Eixample).

La població ocupada, per sectors, a Parets del Vallès mostra que és un municipi molt
industrialitzat, al’igual de la resta de municipis de la comarca del Vallès Oriental. La
major part de la població activa del municipi està ocupada en el sector industrial (que
ocupa més del 50 % del territori municipal) i únicament un 0,7 % està dedicada a
l’agricultura (tot i que el 22 % de la superfície correspon a conreus). Això queda palès
en el gran nombre d’indústries que hi ha al municipi, concretament 212 indústries
repartides en 7 polígons industrials. Parets del Vallès és importador de llocs treball.

Zones industrials

Zones urbanes

Zones verdes
i corredor biològic

El nivell de prestació dels serveis bàsics a Parets del Vallès és bo. L’existència de
subministrament d’aigua, sistema de sanejament, servei de gestió d’escombraries,
subministraments elèctrics i de gas, servei d’urbanització i clavegueram, tots inclosos
entre els serveis més estrictament ambientals, permet afirmar que el municipi de Parets
del Vallès està adequadament dotat quant al seus serveis bàsics.

La ubicació de Parets del Vallès al bell mig d’una de les àrees industrials i comercials més
potents d’Europa, així com la consorciació amb altres municipis per a la prestació dels
serveis de sanejament d’aigües residuals i tractament de residus, han facilitat la consolidació
del conjunt dels serveis bàsics. Passa, doncs, a ser fonamental, des d’un punt de vista de
sostenibilitat, l’ús adequat dels recursos subministrats per aquests serveis.

Serveis

44,1 %

Indústria

50,2 %

Agrari

0,7

Construcció

5,0 %

Població ocupada per sectors
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Residus
A Parets del Vallès està implantat un sistema de recollida selectiva de residus que respon als estàndards de la Llei de residus; els residus poden abocar-se en contenidors de paper,
vidre, envasos, matèria orgànica i fracció de rebuig, són recollits i gestionats separadament. Parets del Vallès disposa de deixalleria i de recollida de mobles i trastos vells. La
producció total de residus per habitant és alta, simililar a la de la resta de Catalunya, però els nivells de separació en origen són encara molt pobres, lluny del que seria desitjable.

Flux global de residus de Parets del Vallès

Valorització
27.794 tn

Abocament controlat
16.486 tn

Abocador vacarisses
6.006 tn

Reciclatge
366 tn

Compostatge
793 tn

Aplicació al camp
23.392 tn

Altres
700 tn

Vidre
133 tn

Paper
178 tn

Envasos
lleugers

55 tn
Orgànica

372 tn
Poda

421 tn

Residus industrials
42.548 tn

Residus municipals
7.165 tn

Residus la construcció
1.732 tn

Residus ramaders
23.392 tn

Especials
4.674 tn

No especials
33.683 tn

Inerts
4.191tn

Rebuig
5.306 tn

Recollida selectiva i deixalleria
1.959 tn

Gestors
autoritzats

Planta de
Transferència

Tractament
Inertització

1-952 tn
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Aigua
Parets del Vallès disposa d’una xarxa d’abastament que cobreix pràcticament la totalitat
de la seva població, la qualitat de l’aigua és bona, les fonts de proveïment són estables
i totes les aigües residuals són conduïdes i depurades mitjançant un sistema biològic
ben gestionat. El consum d’aigua per persona és, en canvi, elevat (148 litres per habitant
i dia, l’any 2001).

Energia
La xarxa elèctrica a Parets del Vallès està present a totes les cases, així com el gas
natural que està substituint progressivament altres fonts energètiques (hidrocarburs)
més contaminants.
El nivell de consum energètic domèstic és lleugerament inferior al de la mitjana catalana.
Concretament el consum elèctric del sector domèstic va ser de  0,34 teps/habit. i any
a Parets del Vallès l’any 2001 enfront, i en canvi, la mitjana catalana que va ser de 0,44
teps/hab. i any l’any 1995.
Les energies renovables no estan presents més que de forma testimonial al municipi
com en la majoria de municipis de Catalunya.

Pous públics
350.000 (13 %)

Portada del Ter
900.000 (33 %)

Pous industrials
1.210.000 (44 %)

Pous agrícoles
273.000 (10 %)

Xarxa

Pérdues
de la
xarxa

283.000
(10 %)

Consum
domèstic

i comercial
868.000

(32 %)

Consum
industrial
1.309.000

(48 %)

Consum
industrial
i ramader

273.000
(10 %)

Edar Montornés Camp / Llera / A. subt.

Flux global. Estimació de l’aigua a Parets del Vallès

GLPs
(butà i propà)

473 tep
1,0 %

Gas natural
15.782 tep

33,4 %

Electricitat
18.511 tep

39,1%

Comb. líquids
12.547 tep

26,5%

Indústria
30.576 tep

64,6 %

Domèstic, altres
5.320 tep

11,3 %

Trànsit
11.417 tep

24,1 %

Diagrama de flux d’energia consumida a Parets del  Vallès
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El municipi de Parets del Vallès

Contaminació atmosfèrica i soroll
L’atmosfera de Parets del Vallès, malgrat l’entorn industrial i d’infraestructures de
comunicació que envolten el municipi és suficientment neta d’acord amb les dades
estimables.

El soroll ambiental, especialment causat pel trànsit, és acceptable a la majoria dels
carrers de Parets del Vallès, però és excessiu en alguns punts del carrer Sant Antoni i
l’avinguda Catalunya.

Mobilitat
Parets del Vallès es troba creuat per un conjunt d’infraestructures viàries de comunicació
de primera magnitud que fragmenten el territori. Aquesta xarxa, però, no creua els nuclis
de població, tan sols ho fan dues carreteres ja transformades en vials interiors (el carrer
Sant Antoni i l’avinguda Catalunya), precisament les que provoquen més soroll i altres
problemes a l’interior dels nuclis perquè suporta un elevat trànsit rodat. La resta de vials
urbans tenen una intensitat de trànsit baixa  i les característiques adequades per
plantejar un canvi d’hàbits cap a una ciutat per als vianants i les bicicletes. El transport
privat és el més emprat tot i que Parets del Vallès disposa d’infraestructures de transport
públic locals i supramunicipals.

Urbanisme
S’aprecia a Parets del Vallès una alta qualitat arquitectònica dels edificis públics i privats,
grans zones d’equipaments, no hi ha pràcticament habitatges buits, el creixement
proposat en el planejament municipal vigent és proporcionat i amb visió de completar
buits no per expansió i especulació. El municipi és accessible per trànsit rodat i per tren
i té una qualitat paisatgística excepcional gràcies a les àrees agrícoles.
Per una altra banda, l’ocupació del sòl destinat a usos urbans és alta, poc densa, la
urbanització és cara de mantenir i els espais de treball, oci i habitatge estan molt
segregats, hi ha poques zones amb comerços i locals de lleure i hi ha pocs vials de
connexió per vianants entre els nuclis urbans del municipi.

Cal potenciar polítiques d’urbanització i edificació sostenibles, que caldria anar
desenvolupant.

Es considera que les millores en l’edificació són les que, amb més facilitat, poden conduir
a millores en el consum de recursos. Serà fonamental que l’Ajuntament s’impliqui en les
seves pròpies actuacions exemplificadores i a través de mesures que fomentin actituds
sostenibles a la construcció.

Urbanització dels carrers
El nivell d’urbanització dels carrers de Parets del Vallès (paviment, voreres, il·luminació,
clavegueram, arbrat) és bo, sense mancances apreciables, tot i que en alguns dels
polígons està deteriorat o és deficient.

Espais naturals
Parets del Vallès compta amb un espai agrícolaforestal molt important i compartit per
set municipis,  Santa Maria de Gallecs, que es va salvar de la urbanització precisament
per haver estat destinat a ser urbanitzat i haver-se interromput el procés d’urbanització.
El bosc de la Torre d’en Malla, Can Serra i rodalies, el riu Tenes, la riera Seca  i el corredor
verd que separa els dos nuclis urbans principals i uneix el riu Tenes i la riera Seca,
constitueixen una xarxa d’espais verds que requereixen la màxima atenció ja que són
dels pocs de la comarca amb superfície significativa pel manteniment dels sistemes
naturals.

Parets del Vallès ha pogut conservar, tot i la permanent amenaça, aquest conjunt d’espais
naturals al voltant dels nuclis urbanitzats. Parets del Vallès va crear l’Escola de la Natura
de Parets del Vallès, per gestionar, entre d’altres, iniciatives per gaudir i promoure la
conservació d’aquests espais.





Cap a l’Agenda 21 de Parets del Vallès
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha apostat decididament per aconseguir un model de
desenvolupament que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat
de generacions futures per satisfer les seves (desenvolupament sostenible). Aquests
compromisos estan recollits en la Carta d’Aaalborg. Per a fer-ho ha posat en marxa el
procés de desenvolupament de l’Agenda 21 local en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona.

Parets del Vallès ha iniciat l’ Agenda 21 local elaborant una Auditoria ambiental del
municipi. Aquesta comprèn un estudi de la situació actual del municipi (Memòria
descriptiva), una anàlisi de la mateixa (Diagnosi) i un pla d’actuacions futures (Pla
d’acció) que és una eina de planificació estratègica.

El Pla d’acció local és un element de planificació estratègica del municipi que defineix
les actuacions que caldrà dur-hi a terme en els propers anys. Aquest document s’ha
basat en la diagnosi feta en el municipi, té en compte aspectes ambientals, econòmics
i socials i té en compte, també, els compromisos adquirits en la Carta d’Aalborg. L’objectiu
general és millorar la dinàmica d’utilització dels recursos (energia, aigua, sòl, etc.) i
l’estat global del municipi, tenint en compte els aspectes valorats en la Diagnosi. El Pla
d’acció també considera els canvis d’actituds i hàbits necessaris que haurà d’adquirir
la població per aconseguir un desenvolupament sostenible.
S’ha dissenyat el Pla d’acció local d’acord amb les prioritats del municipi i establint
prèviament uns objectius i criteris de desenvolupament del municipi. Per una banda s’ha
tingut en compte com a base per a determinar accions o projectes de futur les mancances
i potencialitats determinades en la Diagnosi del municipi realitzada en el marc de
l’Auditoria ambiental.

El Pla d’acció local proposa un seguit d’accions concretes, definint els instruments
necessaris per a dur-les a terme, prioritzant-les, estimant els costos de les mateixes i
les possibles fonts de finançament.

S’ha estructurat el Pla d’acció local de Parets del Vallès en tres nivells,
que aporten un grau de concreció creixent pel que fa als objectius i instruments previstos
per a la seva aplicació:

- Línies estratègiques

- Programes d’actuació

- Accions o projectes

El Pla d’acció de Parets del Vallès està format per quatre línies
estratègiques:

Línia estratègica 1: Desenvolupament de l’Agenda 21 a Parets del Vallès.

Línia estratègica 2: Conservació de l’entorn agrícola de Gallecs, el riu Tenes,
la riera Seca i els corredors biològics de Parets del Vallès.

Línia estratègica 3: Creació d’infraestructures i promoció del transport 
públic, a peu i en bicicleta, pels carrers de Parets del 
Vallès: via Eixample - nucli antic.

Línia estratègica 4: Millora dels serveis del municipi de Parets del Vallès.

Auditoria ambiental de Parets del Vallès       9



10        Auditoria ambiental de Parets del Vallès

Línia estratègica     1

Desenvolupament de l’Agenda 21
a Parets del Vallès

Es justifica aquesta línia perquè només es podrà aconseguir un ús sostenible dels
recursos amb una ciutadania informada, formada i responsable.

Pot afirmar-se que el nivell de prestació dels serveis bàsics a Parets del Vallès és bo.
Des de l’arribada dels Ajuntaments democràtics, l’acció de govern dels diferents
ajuntaments s’ha basat especialment en dotar els seus municipis dels serveis bàsics.
Parets del Vallès no ha estat una excepció i també ha anat consolidant aquests serveis
fonamentals que formen part del que coneixem com a qualitat de vida.

Però tan insostenible és la manca d’un servei o recurs com el seu ús excessiu. Els nivells
de consum d’aigua, energia, de generació de residus, de separació en origen dels residus,
d’utilització del transport privat, són inadequats, poc compatibles amb un futur sostenible
de Parets del Vallès. Si fins ara l’èmfasi estava en arribar a disposar dels recursos sense
limitació, a partir d’ara, l’èmfasi s’ha de posar en un consum sostenible dels recursos.
La disminució del consum de recursos i separació en origen forma part essencial de
l’àmbit privat i pot ser afrontada des de l’àmbit públic, essencialment, mitjançant
informació, formació i conscienciació a tots els nivells, però especialment a nivell
individual i a nivell de les escoles.

Línia estratègica     2

Conservació de l’entorn agrícola de Gallecs,
el riu Tenes, la riera Seca i els corredors biològics
de Parets del Vallès

La segona línia estratègica es justifica per la necessitat prioritària de conservar i
potenciar els espais naturals de Parets, aspectes que formen part dels compromisos
adquirits pel municipi en signar la Carta d’Aalborg.

El poblament recent de les valls circumdants a Barcelona s’ha produït en detriment dels
sistemes naturals. El fort creixement tant industrial com residencial ha produït un quasi
continu d’àrees industrials i urbanes amb zones no urbanitzades petites i disperses en
aquest continu. Només les muntanyes i rius, aquests molt degradats, s’han lliurat de
l’explosió urbanitzadora amb l’excepció, precisament, de l’àrea de Santa Maria de Gallecs
i altres zones agrícoles de Parets del Vallès.

El municipi de Parets del Vallès respira a través dels espais verds, doncs, el seu model
urbanístic ha afavorit precisament que la zona residencial quedi envoltada de les àrees
verdes.

Els espais de Gallecs, bosc de la Torre d’en Malla, Can Serra i altres espais agrícoles, el
riu Tenes i la riera Seca  tenen una excepcional importància ecològica i paisatgística que
cal preservar absolutament.
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Línia estratègica     3

Creació d’infraestructures i promoció del
transport públic, a peu i en bicicleta, pels carrers
de Parets del Vallès: via Eixample - nucli antic
Les característiques dels nuclis urbans de Parets del Vallès, especialment de l’àrea de
l’Eixample, el fan idoni per plantejar un canvi d’hàbits de mobilitat que afavoreixin els
desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic.

El transport privat és molt utilitzat, tant per circular pels nuclis urbans com per anar a
la zona industrial.

Per una altra part, el relleu de la ciutat és molt suau, afavorint els possibles desplaçaments
alternatius als cotxes.

Es donen les circumstàncies, doncs, per poder apostar decididament a favor dels vianants
i les bicicletes enfront dels cotxes.
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de Parets del Vallès
Aquesta línia estratègica recull aspectes diferents però que tenen en comú l’Ajuntament
en tots ells.

En primer lloc, la necessitat de promoure actituds sostenibles en l’edificació i la
urbanització. Promotors i constructors tenen una capacitat molt gran d’incidir sobre la
sostenibilitat global del municipi en les seves actuacions. L’impuls des de l’Ajuntament
de polítiques d’urbanització i construcció sostenibles serà, doncs, objecte d’aquesta
línia estratègica.

Per una altra banda, l’Ajuntament de Parets del Vallès no pot promoure actituds sostenibles
sense ser aquest mateix qui doni exemple d’aquestes actituds.

Finalment, no s’ha de perdre de vista que Parets del Vallès compta amb una indústria
molt forta que precisa també dels serveis adequats i del seu control ambiental per part
de l’Ajuntament i administracions competents.

L’horitzó que conformen aquestes línies estratègiques és el d’un model de municipi amb
una ciutadania informada, formada i responsable, amb un consum de recursos conscient
i moderat, una ciutat per als vianants, on sigui fàcil desplaçar-se amb mitjans alternatius
(a peu o en bicicleta), amb àrees de centralitat que aportin personalitat als nuclis, un
entorn natural pròxim i d’una gran riquesa paisatgística i un sector econòmic fort i
controlat.

Aquest Pla d’acció s’ha realitzat incorporant criteris tècnics resultants de la valoració
de la Diagnosi i incorporant aportacions fetes per ciutadans del municipi en les sessions
de participació ciutadana realitzades en el marc de l’Auditoria ambiental.



A continuació es detallen les línies
estratègiques, programes d’actuació i accions
que conformen el Pla d’acció de Parets del Vallès.

Oficina de l’agenda 21

Programa 1.1: Oficina de l’agenda 21 de Parets del Vallès
Acció 1.1.1 Creació i establiment de l’Oficina de l’Agenda 21.
Acció 1.1.2 Campanya destinada a explicar a la població les despeses de gestió de

la recollida d’escombraries.
Acció 1.1.3 Elaboració d’un document anual de cada una de les famílies de Parets 

del Vallès amb les dades estadístiques de consums i mitjanes (aigua, 
gas, electricitat, residus, etc.) amb gràfics autoexplicatius i amb la 
finalitat de conscienciar al ciutadà.

Programa 1.2: Campanyes periòdiques formatives i de 
sensibilització adreçades als ciutadans
de Parets del Vallès

Acció 1.2.1 Campanya destinada a explicar a la població les despeses derivades de
la gestió de la recollida d’escombraries.

Acció 1.2.2 Campanyes periòdiques destinades al foment del  transport alternatiu
(a peu, bicicleta i transport públic) dintre del municipi.

Acció 1.2.3 Campanyes periòdiques destinades a promoure l’estalvi d’aigua 
mitjançant canvis d’activitats i hàbits dels ciutadans.

Acció 1.2.4 Campanyes periòdiques destinades a la promoció de l’ús d’energies 
alternatives i aparells estalviadors (aspecte clau: exposició d’aparells 
domèstics i subvencions de l’Ajuntament).

Acció 1.2.5 Continuació amb els programes de sensibilització adreçats als municipis
del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental i de la Diputació
de Barcelona

Acció 1.2.6 Campanyes periòdiques destinades a difondre el concepte de jardineria
mediterrània per tal que s’utilitzin espècies que requereixen menys 
consum d’aigua i menys manteniment en els jardins privats.

Programa 1.3: Campanyes periòdiques educatives adreçades als
escolars de Parets del Vallès

Acció 1.3.1 Campanya de difusió de l’Agenda 21 als escolars de Parets del Vallès.
Acció 1.3.2 Campanyes periòdiques adreçades a promoure la recollida selectiva 

mitjançant jocs, pòsters, etc.
Acció 1.3.3 Campanyes periòdiques adreçades a promoure l’estalvi d’aigua a casa 

i a l’escola.
Acció 1.3.4 Campanyes periòdiques destinades a fomentar actituds i hàbits d’estalvi

d’energia a casa i a l’escola.
Acció 1.3.5 Campanyes periòdiques destinades al coneixement de la vegetació i 

fauna autòctona i les espècies protegides i en perill d’extinció.
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Conservació de l’entorn agrícola de Gallecs, el
riu Tenes, la riera Seca i els corredors biològics
de Parets del Vallès

Programa 2.1: El riu Tenes, la riera Seca i les zones verdes urbanes
de Parets del Vallès

Acció 2.1.1 Consolidació definitiva del corredor verd Tenes - riera Seca.
Acció 2.2.2 Restauració del riu Tenes i la riera Seca.
Acció 2.1.3 Canvi progressiu dels espais verds municipals en espais amb jardineria

mediterrània sostenible.
Acció 2.1.4 Potenciació del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (actuacions de futur)

i futur corredor biològic Gallecs-Gallifa.
Acció 2.1.5 Estudi, protecció i potenciació de les zones verdes urbanes de Parets

del Vallès.

Programa 2.2: Gallecs i altres entorns agrícoles a Parets del Vallès
Acció 2.2.1 Estudi, adaptació i difusió d’un programa de Bones Pràctiques ambientals

agrícoles adaptat al municipi de Parets del Vallès aprofitant el Pla de 
gestió agrícola sostenible de Gallecs.

Acció 2.2.2  Estudi i promoció de sistemes de comercialització de la producció agrícola
del propi municipi,  especialment en els punts de venda dels mercats.

Acció 2.2.3 Conservar i potenciar els marges verds dels conreus agrícoles com a 
estratègia per a incrementar la diversitat ecològica i paisatgística.

Programa 2.3: Patrimoni  arquitectònic de Parets del Vallès
Acció 2.3.1 Ampliació del catàleg de masies de Parets del Vallès.
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Creació d’infraestructures i promoció del
transport públic, a peu i en bicicleta pels carrers
de Parets del Vallès: via Eixample – casc antic

Programa 3.1: Potenciació d’infraestructures i serveis de 
transport alternatiu a Parets del Vallès (aspecte 
CLAU: relació entre nuclis urbans i infraestructures
de transport públic supramunicipals)

Acció 3.1.1 Estudi i creació d’una zona de vianants en el casc antic del municipi. 
(Aspecte clau: substitució de vials urbans a vials per a vianants).

Acció 3.1.2 Estudi i delimitació d’una zona 30 al nucli de l’Eixample. (Aspecte clau: 
circulació de vehicles de veïns i visitants a una velocitat màxima
de 30 Km/h).

Acció 3.1.3 Estudi i creació de carrils per a bicicletes interurbans que connectin els
nuclis urbans del municipi. (Aspecte clau: transformar vials i/o 
comptabilitzar l’ús de vehicle i bicicleta).

Acció 3.1.4 Fomentar els desplaçaments casa-feina i feina-casa dels treballadors en
transport públic, incrementant la freqüència dels autobusos 
intramunicipals i perllongar el circuit de transport urbà per accedir als 
polígons industrials.

Programa 3.2: Disminució dels efectes de les comunicacions 
viàries que travessen el municipi

Acció 3.2.1 Implantació de mesures de restricció de la circulació de vehicles passants
en el carrer Sant Antoni i l’avinguda Catalunya. (Aspecte clau: disminució
de la contaminació acústica, atmosfèrica i dels riscos ambientals 
associats).

Acció 3.2.2 Establiment d’un control periòdic de la contaminació atmosfèrica
del municipi mitjançant una estació de control de la contaminació 
atmosfèrica.
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de Parets del Vallès

Programa 4.1: Qualitat i millora de la urbanització i espais urbans
de Parets del Vallès

Acció 4.1.1 Projecte estructurador de l’espai públic urbà.
Acció 4.1.2 Elaboració d’un Pla director de manteniment dels sis polígons industrials

de Parets del Vallès que revisi les ordenances de cada polígon i les seves
mancances estructurals i d’urbanització (aparcaments, connexions amb
les xarxes de comunicacions, zones verdes, ...) incidint sobretot en els 
polígons de Can Volart i Sector Mollet.

Programa 4.2: Edificació eficient a Parets del Vallès
Acció 4.2.1 Establiment d’una ordenança municipal d’edificació sostenible aplicable

a tots els habitatges nous i de substitució progressiva dels existents.
Acció 4.2.2 Assistència municipal a l’adaptació dels edificis existents a l’ordenança

d’edificació sostenible, assessorant sobre materials, tecnologies
i subvencions.

Acció 4.2.3 Elaboració d’una auditoria energètica dels principals edificis de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès amb el doble objectiu  de disminució 
dels consums energètics i exemplificador.

Acció 4.2.4 Estudi i incorporació de sistemes d’eficiència energètica i sistemes 
d’energies renovables en els edificis municipals.

Programa 4.3: Qualitat i millora en els subministraments i serveis
municipals de Parets del Vallès

Acció 4.3.1 Canvi de la fiscalitat de la taxa municipal d’escombraries.
Acció 4.3.2 Continuació amb la substitució progressiva de làmpades de l’enllumenat

públic per altres de menor consum energètic  i establiment d’un pla de 
gestió.

Acció 4.3.3 Estudi, ampliació i reubicació dels contenidors de recollida selectiva a 
l’Eixample de forma que es disminueixi la distància mitja recorreguda 
pels ciutadans per arribar-hi.

Acció 4.3.4 Coneixement de l’estat ambiental de les empreses del municipi de Parets
del Vallès en relació al grau d’aplicació de la Llei d’intervenció integral 
de l’administració ambiental de la Generalitat de Catalunya.
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