Col·labora amb el Comú d’Ordino
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Sabies que...
El Comú pot subministrar producte per al desglaç als particulars al
preu públic establert.
Hi ha 15 dipòsits de producte per al desglaç distribuïts al llarg de
la parròquia en els llocs que presenten més complicacions viàries.
Informa’t dels punts de recollida que tens més a prop.
El Comú pot prohibir l’estacionament de vehicles a la via pública
i als aparcaments per realitzar els treballs de treta de neu, previ avís.
Els propietaris d’habitatges tenen l’obligació de treure la neu i el glaç
amuntegats a les teulades o en cas que la treta de neu sigui
complicada, de senyalitzar l’existència del risc.
[Ordinació del 28-3-2013 reguladora de la higiene pública i protecció ambiental]
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*Vine a recollir-la al Servei de Tràmits.
Fins a esgotar existències.

Col·labora amb el Comú d’Ordino

La treta de neu
El Comú necessita la màxima col·laboració ciutadana perquè la treta de
neu sigui 100% efectiva. Entre tots podem aconseguir-ho.

Abans del 15 de novembre et recomanem

En cas de nevada, els propietaris d’ediﬁcis, parcel·les o solars, han de
col·laborar a mantenir neta de neu i de gel la vorera en la part que afronta
amb la seva propietat. En cap cas, es podrà llençar la neu al mig de la
calçada ni cobrir l’accés a l’embornal de la claveguera.
El Comú treu la neu i neteja la via pública: voravies, calçades, parcs,
places i voreres de competència comunal. Són prioritaris els carrers
principals, les escoles, els accessos als ediﬁcis i aparcaments comunals,
les parades d’autobús, les sortides d’emergència de tots els ediﬁcis i els
parcs infantils. La retirada de neu amuntegada a les voreres es fa un cop
ﬁnalitzada la nevada i es dóna prioritat als espais públics.
Entre tots fem ‘Ordino és viu’
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- Que et proveeixis d’una pala i producte per al desglaç
- Que equipis correctament el teu vehicle

FAQ
On puc trucar en cas d’urgència?
1 6 3 (24 h) Servei d’Atenció Ciutadana
On em puc adreçar per obtenir més informació?
Departament de Serveis Públics 8 7 8 1 5 4 (8-15 h)
On puc saber les alertes i l’última hora?
1 1 2 Emergències
Protecció civil d’Andorra i gestió d’emergències / Fb i Twitter @pcandorra

