
NORMES D’ACCÉS DURANT LA DESCÀRREGA DE RESIDUS 
AL DIPÒSIT CONTROLAT DE BEUDA. 

 

Per tal de procedir a la descàrrega de qualsevol residu autoritzat al dipòsit controlat de 
La Garrotxa, a Beuda, primerament cal situar el vehicle sobre la bàscula existent per 
tal d’anotar totes les dades necessàries com la procedència i el pes (cal presentar el 
FS, FSI o DI). 

Tota persona externa que vulgui entrar en les instal·lacions per descarregar residus, 
cal que segueixi en tot moment les indicacions dels treballadors del dipòsit controlat, 
per vetllar el bon funcionament de les instal·lacions. 

En cas excepcional, durant el possible contagi pel virus COVID-19 i fins que no es 
digui el contrari, tota persona externa haurà de seguir la normativa obligatòria aplicada 
a les instal·lacions. Tota persona habitual en aquestes instal·lacions ha sigut 
informada i avisada d’aquesta normativa, en cas contrari cal preguntar als treballadors 
del dipòsit controlat quina és la normativa a seguir, també està impresa i col·locada a 
la porta d’entrada de la recepció de les instal·lacions. 

Queda totalment prohibit entrar a l’edifici o a zones de la instal·lació, als quals no se li 
ha donat el permís per part del responsable o treballadors del dipòsit controlat 
(presència de gasos tòxics, microorganismes infecciosos, risc de caigudes des 
d'alçades, entre altres). 

Cal respectar sempre la senyalització de seguretat que hi ha col·locada dins del dipòsit 
controlat, on es circularà sempre amb precaució per les zones de pas o vies de 
circulació. També hi circulen vehicles pesants que estan treballant a la instal·lació. 

No es podrà manipular cap equip, màquina, instal·lació, eina o material propi del 
centre de treball, si no ha estat autoritzat. 

En cas d'incendi, abocament de producte químic o residu, o una altra emergència, 
avisi immediatament al personal de la planta i abandoni les instal·lacions sense 
precipitar-se. 

En cas d'accidentar-se a la instal·lació intenti auxiliar-lo i avisi al número de telèfon 112 
si fos necessari. Avisar també al personal o responsable de la planta. 
  

 

PLÀNOL AMB LES ZONES D’ACCÉS AL DIPÒSIT CONTROLAT DE BEUDA. 

A continuació s’adjunta un croquis amb les zones d’entrada i sortida per la descàrrega 
dels diferents residus. Està totalment prohibit accedir a qualsevol altra part de la 
instal·lació. 



 

 


