
Per la seguretat de tothom, 
NOSTRAIGUA prioritza 
l'atenció telemàtica

Tota la informació actualitzada (notícies, recomanacions, mesures...) 
en relació amb la crisi del coronavirus a: www.mont-roig.cat/coronavirus

al teu servei
NOSTRAIGUA



De dilluns 
a divendres, 
de 8 a 15 h

977 837 686 / 977 810 386

672648757

info@nostraigua.cat

Telèfon

WhatsApp 
De dilluns a divendres, de 9 a 14h

Correu electrònic

Canals d'assistència 
telemàtica i suport en 
la tramitació electrònica 

https://nostraigua.eadministracio.cat
Seu Electrònica Nostraigua



977 837 686
977 810 386

Telèfon

info@nostraigua.cat
Correu electrònic

A través de la pàgina

Com demanar cita prèvia
per a l'atenció presencial?

S’atendrà amb cita prèvia 
presencialment només 
en els següents casos:

www.nostraigua.cat/contacte

Quan, per la seva 
naturalesa, el tràmit 
no es pugui fer 
mitjançant assistència 
telemàtica

Quan els ciutadans/es 
no disposin dels 
mitjans necessaris per 
fer la tramitació 
de forma telemàtica



M E S U R E S  
D E  P R E V E N C I Ó  

P E R  A C C E D I R  
N O S T R A I G U A

Recorda, és obligatori 
l'ús de mascareta.

Es recomana utilitzar 
guants d'un sol ús.

Mantén la distància
de seguretat 

entre persones
 de 2 metres.

2m



Neteja't les mans 
amb gel hidroalcohòlic 

que NOSTRAIGUA 
posarà a la teva 

disposició.

Respecta el límit
de l’aforament de les
sales d’espera i atén

les indicacions
del personal municipal.

Si tens simptomatologia 
compatible amb 

el coronavirus, queda't 
a casa i demana a algú 
altre que vingui per tu. 

Procura no tocar
els elements comuns, 

com ara botons,
portes, seients, vidres, 

etc. 



Porta un bolígraf propi
 (de casa) per a realitzar

la signatura de les sol·licituds
o peticions.

Envia prèviament
la documentació per
tramitar en format

digital a 
info@nostraigua.cat

Si vens acompanyat/da, 
només podrà entrar una 

persona per fer els tràmits.

Llença a les papereres 
habilitades les mascaretes 

i guants d'un sol ús, 
papers o qualsevol altre 
residu que pugui estar 

contaminat.


