
 
 
 

 
 

 

Atès que: 

Actualment els únics punts de recollida d’oli de cuina usat que hi ha a Premià de Dalt 
són a la deixalleria La Suïssa i a la deixalleria mòbil (els dies i horaris de la qual no es 
troben al web municipal de manera que se’n faciliti la consulta). 

A altres municipis hi ha altres punts de recollida com són petits contenidors o recipients 
específics per a aquest ús situats al costat de la resta de contenidors de recollida 
selectiva així com en establiments com ara supermercats o mercats. 

L’existència de més punts on es pugui dipositar l’oli usat, punts més permanents i més 
distribuïts per tots els barris, facilitarà l’adequada disposició d’aquest per part de la 
ciutadania, evitant així que en ocasions pugui ser llençat per llocs inadequats com la pica 
o el vàter amb els danys mediambientals que això genera. 

 

ACORDS 
 

1. Estudiar el número més adequat i viable de contenidors o recipients específics per a oli 

de cuina usat que es poden instal·lar al municipi, així com els llocs més adequats on 

col·locar-los amb tal que tothom, a tots els barris, en tingui algun el més a prop possible. 

2. Dur a terme els tràmits i gestions necessaris per a la instal·lació d’aquests contenidors 

o recipients específics al costat de la resta de contenidors de recollida selectiva, en tantes 

bateries de contenidors del municipi com sigui possible, així com al mercat municipal. 

3. Demanar als supermercats del municipi, així com a alguns altres establiments si es 

considerés adequat, col·locar-hi també aquests contenidors o recipients específics. 

4. Fer públics aquests acords a través de tots els mitjans de comunicació municipals, i 

comunicar i difondre a la ciutadania la localització dels nous recipients o contenidors un 

cop es decideixin els punts on es situaran i s’hi col·loquin. 

5. Publicar els dies, horaris i localització de la deixalleria mòbil al web municipal de 

forma fàcilment consultable. 


