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NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PELS USUARIS DEL CENTRE
1. Els clients i visitants han de respectar i complir les instruccions del personal del
Consorci, com també qualsevol indicació escrita en aquest reglament.
2. Queda prohibit l’accés a l’abocador fora de l’horari d’obertura de la instal·lació.
3. No és permesa l’entrada a les instal·lacions de persones alienes al servei i que
no descarreguin cap tipus de residus o carreguin compost, sens perjudici de les
persones autoritzades.
4. Totes les visites a les instal·lacions seran guiades i acompanyades pel personal
autoritzat del Consorci. Per efectuar la visita s’haurà d’emplenar una sol·licitud
prèvia.
5. Tot vehicle, tant a l’entrada com a la sortida del recinte, haurà de passar per
les instal·lacions de la bàscula i accedirà damunt d’aquesta a baixa velocitat.
6. Si no hi ha personal a la bàscula mantenir-se esperant el torn a la mateixa
bàscula de forma ordenada i mantenint una distància de seguretat amb altres
vehicles.
7. S’ha d’identificar i emplenar degudament els documents facilitats pel personal
de la bàscula.
8. Els acompanyants dels vehicles hauran esperar-se a la zona de la bàscula fins
que finalitzi la descàrrega.
9. El conductor del vehicle haurà de portar els equips de protecció individuals
pertinents (armilla reflexant, casc, ulleres, calçat...) per entrar a les
instal·lacions. En cas de no disposar-ne sol·licitar-los al personal de la bàscula.
10.Durant la descàrrega del material vegetal és obligatori portar ulleres de
seguretat.
11.Queda totalment prohibit la utilització de telèfons mòbils pels usuaris durant la
circulació pel recinte i procés descàrrega.
12.En els dipòsits controlats, els vehicles aniran acompanyats per un responsable
tant a la descàrrega com al retorn d’aquests a les instal·lacions de la bàscula.
La descàrrega serà supervisada i s’indicarà com fer-la pel mateix responsable.
Si el material no s’adiu a la descripció d’aquest o al reglament intern del
material de deposició de la instal·lació, l’entrada pot ser denegada.
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13.Les descàrregues de material vegetal i FORM, com també, les càrregues de
compost no seran acompanyades per un responsable de les instal·lacions.
Aquest donarà l’ordre d’entrar i les indicacions de circulació fins al punt de
càrrega o descàrrega. Aquí serà l’encarregat de la planta de compostatge qui
supervisarà la descàrrega de material vegetal i FORM, com també, efectuarà la
càrrega de compost.
14. Les operacions d’abocament dels residus i les maniobres dels vehicles es faran
sota l’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.
15.En la descàrrega de runa no acular el camió o vehicle més de un metre del talús
des de l’eix posterior de les rodes.
16.Després d’abocar, el conductor revisarà que no quedin restes de brossa
suspesos al para-xocs del vehicle o dintre del remolc.
17.La velocitat màxima, per l’interior de totes les instal·lacions del Consorci, és de
20 Km/h.
18.Respectar les distancies de seguretat dels vehicles que hi circulen com també
de les màquines en funcionament. No apropar-se a la maquinària pesant que
està treballant. Si és així assegurar-se d’advertir al maquinista de la seva
presència senyals acústiques i/o visuals.
19.Està prohibit fumar i encendre foc en tot el recinte.
20.Queda totalment prohibit llençar papers o objectes al terra.
21.Resta totalment prohibit recollir objectes de dins del dipòsit controlat.
22.Qualsevol dubte o problema comunicar-ho als operaris o responsables del
centre i no intentar solucionar-ho pel seu compte. En cas d’emergència
(caiguda, accident, incendi, explosió, etc.), actuar amb tranquil·litat i seguir les
instruccions del personal del centre.
AQUESTES NORMES S’HAN REALITZAT PENSANT EN LA SEVA SEGURETAT.
COL·LABORI AMB NOSALTRES.
GRÀCIES.
El no compliment de qualsevol de les Normes establertes serà motiu suficient per prohibir
l’accés a les instal·lacions. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions
assenyalades en aquest reglament seran exigides a l’usuari.
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