LA DEIXALLERIA
La deixalleria de Parets està situada al carrer del Tenes, 1 (Polígon Industrial Llevant). El seu telèfon de contacte
és el 93.573.14.54

La deixalleria de Parets, com totes les de la comarca, està gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, òrgan dependent del Consell Comarcal. Es tracta d'un servei gratuït per a particulars; en el cas d'usuaris
industrials s'aplica una taxa que anualment fixa el Consorci.

L'horari de recepció de residus a la deixalleria és el següent:
· De dimarts a divendres, de 10 a 13h i de 16 a 19h.
· Dissabte, de 10 a 14h i de 16 a 19h.
· Diumenge, de 10 a 14h.
· Dilluns tancat.
Els residus que es poden portar a la deixalleria són, fonamentalment, els següents:
· Ferralla
· Fusta
· Materials voluminosos (mobles i trastos vells)
· Bombetes i fluorescents
· Piles i bateries
· Electrodomèstics
· Runa
· Olis
· Equips i consumibles informàtics
· Pintures i altres productes químics
També s'hi poden portar paper, vidre, envasos i matèria orgànica (com ara restes de poda), si bé en aquests casos es
recomana utilitzar els contenidors de recollida selectiva distribuïts arreu de la vila.

Serveis addicionals
Com a complement als serveis que ofereix la deixalleria municipal, Parets compta amb una oferta complementària de
recollida de residus urbans:
· Per a alguns dels productes més contaminants i de poc volum (piles, CD, tòners d'impressora i bombetes) existeix
també la possibilitat d'usar les minideixalleries que hi ha a les avingudes Francesc Macià (cantonada amb Víctor
Català) i Catalunya (davant del CAP).

En el cas dels olis vegetals l'oferta de la deixalleria es completa amb els dos dipòsits situats al Camp de les Peces
i a la benzinera de l'avinguda Catalunya.

· Per als mobles i trastos vells existeix un servei de recollida a domicili. Aquesta recollida es du a terme dos cops
al mes. Qui en vulgui fer ús es pot adreçar a l'Oficina de Territori mitjançant el telèfon 93.573.88.88.

El carnet de la deixalleria
Des de l'any 2008 els usuaris de la deixalleria de Parets poden obtenir un descompte en la taxa de serveis ambientals. A
tal efecte, a començaments d'any totes les llars de la vila reben un carnet que cal segellar en cada visita a la deixalleria.
Quan el carnet és ple ja podeu sol·licitar la bonificació presentant-lo a l'Oficina de Territori (carrer Pedra del Diable, 7)

