
   QUÈ PUC ABOCAR A LA MINIDEIXALLERIA COMUNAL?

Aparcament del Parc Central 
Cada dia, de 8h a 22h
Hi pots abocar: 
Joguines, CD, bateries, piles, impressores, tòners, ordinadors, pantalles, petits electrodomèstics, 
cintes de vídeo, pneumàtics, olis de fregir, radiografi es, bombetes, fl uorescents, aerosols, 
pintures, envasos de plàstic i cartró.

    QUÈ PUC ABOCAR A LA DEIXALLERIA COMUNAL?

Carretera de la Comella 
De dilluns a dijous, de 8h a 16.30h, i divendres, de 8h a 15h (Horari d’estiu: de 8h a 15h)
Tel. 801949
Hi pots abocar:
El mateix que a la minideixalleria...
 +
Residus voluminosos: Sofàs, mobles, matalassos, neveres, rentadores, ferralla, vidre pla i 
residus d’ús domèstic

   TENS COMENTARIS, SUGGERIMENTS... 
   VOLS COMUNICAR UNA INCIDÈNCIA?

Edifi ci administratiu Comunal. C. Prat de la Creu, 68-76 (sota dels Set Poetes de Jaume Plensa)
De dilluns a divendres de 8h a 17h 
Telèfon: 730 025
espaiciutada@comuandorra.ad

   MÉS INFORMACIÓ

Comú d’Andorra la Vella – Higiene Tel. 730010
higiene@comuandorra.ad 
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Andorra la Vella és la capital
Milers de ciutadans i turistes hi viuen o treballen, s’hi passegen i en gaudeixen. El Comú és 
conscient que això fa que la ciutat s’embruti més ràpid i per això ja hi destinem més mitjans. 
Però no és suficient...

També és cosa teva... També és casa teva
Si volem una capital neta, on sigui agradable viure-hi, és imprescindible la col·laboració de 
cadascun dels ciutadans. No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta. 
I això sí que ho pots fer. 

Utilitza les papereres i els cendrers. 

Si tens un gos:
Recull els excrements amb les bosses que trobaràs als pipicans i en diversos punts de la 
parròquia i amonesta qui no ho faci.
Procura que el teu gos orini sobre l’asfalt perquè es pot netejar més fàcilment.

Treu la brossa a les hores establertes (entre les 20h i les 22 h).
Per millorar l’entorn, els contenidors han de ser dins del nostre edifici, igual que els bars, 
restaurants i hotels.

Recicla el vidre i els envasos. Hi ha més de 100 punts a tota la parròquia. 
El paper i cartró s’ha de dipositar al costat dels contenidors d’escombraries, plegat i lligat

Has de llençar trastos? Primer truca al Comú. 
T’informarem del dia i hora per treure’ls al carrer. 
Si no vols esperar, pots portar-los a la deixalleria situada a la carretera de la Comella. 
Si són petits trastos, pots dipositar-los a la minideixalleria del Parc Central.

Mantingues nets els parterres, les jardineres i no arrenquis les plantes.

Tingues cura de la teva parcel·la per evitar embrutiments, males herbes i perill d’incendi, 
i tenir-la correctament tancada.
Si vols fer un cobert al teu hort, fes-ho amb materials que no siguin de rebuig o que 
estiguin integrats al paisatge.

Les enceses de foc s’han de tramitar prèviament al Comú.

Accions del Comú 
per fer d’Andorra la Vella una capital neta

Neteja a fons de 
tots els carrers 
i voreres amb 
equips d’alta 

pressió i aigua 
calenta

Obertura de la 
minideixalleria 

situada a 
l’Aparcament del 

Parc Central

Més efectius 
que netegen els 
carrers les 24h

Implantació de 
3 Inspectors de 

la Via Pública 
per controlar i 
sancionar els 
actes incívics

Manteniment de 
vuit pipicans a la 

parròquia

Adequació de les 
connexions de les 

aigües pluvials i 
residuals

Més papereres 
i dispensadors 

de bosses 
per recollir 
excrements 

Instal•lació de 
càmeres de 

vigilància per 
evitar actes 

vandàlics 

Andorra la Vella neta. És capital. Recorda...

BROSSA: S’ha de dipositar 
als contenidors corresponents a 
les hores establertes.
(entre les 20h i les 22h).

PAPER I CARTRÓ: S’ha de 
plegar, lligar i col•locar al costat 
dels contenidors d’escombraries. 
Es recull dia a dia, porta a porta.

VIDRE: 100 punts de 
reciclatge a la parròquia. Els 
propietaris de contenidors els 
han de treure els dimarts i els 
divendres entre les 8h i les 14h.

ENVASOS: 100 punts de 
reciclatge a la parròquia. Els 
propietaris de contenidors els 
han de treure els dimecres i els 
diumenges de les 22h a les 02h.

VOLS LLENÇAR TRASTOS? 
Truca al Servei d’Higiene del Comú. Telèfon: 730010

DEIXALLERIA COMUNAL 
(Carretera de la Comella, al costat del Centre de 
Tractament de Residus). Horaris: de dilluns a 
dijous de 8h a 16.30h / divendres de 8h a 15h.
Telèfon: 801949

MINIDEIXALLERIA COMUNAL 
(Aparcament del Parc Central). 
Horaris: cada dia de 8h a 22h. Telèfon: 730010

TENS CONSULTES? Àrea d’Higiene Pública. Telèfon: 730010, de dilluns a divendres de 
les 8h a les 15.30h. Per a urgències, Servei de Circulació. Telèfon 730011

???


