
ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE DE LLOSETA

A causa d’aquesta complexitat i dels riscs a què poden estar exposades les persones no habituades a aquest tipus d’instal·lacions 
és necessari tenir en compte una sèrie de normes que han de seguir els visitants de l’ETAP, per tal de garantir la seguretat:

 - El grup ha d’estar en tot moment junt: no es pot circular individualment ni en petits grups per les instal·lacions. Sempre 
s’ha d’anar amb el monitor encarregat.

 - El grup ha de seguir el recorregut marcat o el que indiqui el monitor i seguir en tot moment les seves indicacions.

 - S’ha d’estar molt alerta a les zones de perill com escales, equips electromecànics en funcionament, etc.

 - S’han de respectar les indicacions i rètols de la instal·lació.

 - Està totalment prohibit tocar qualsevol equip. No es poden manipular interruptors, computadors, polsadors, etc. Si de 
manera accidental es toqués un interruptor, s’haurà de comunicar immediatament al monitor.

 - Només es pot menjar a les zones habilitades per fer-ho.

 - Si es produeix qualsevol accident, s’ha de comunicar immediatament al monitor.

 - Està totalment prohibit fumar a les instal·lacions.

D’acord amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i l’Art. 
12 del RD 1720/2007, li informam que les seves dades personals seran recollides 
i tractades en un !txer titularitat de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram 
S.A. (EMAYA), amb domicili en el C/ Joan Maragall 3, 07006 Palma. La recollida i 
tractament de les dades personals té com a !nalitat gestionar i controlar l’entrada 
a les dependències d’EMAYA per personal aliè.

L’afectat o afectada podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els 
d’accés, recti!cació, cancel·lació i oposició, dirigint-se personalment a la seu social 
d’EMAYA, per via postal en la direcció anteriorment indicada, o bé a través d’un 
correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identi!cant-se correctament.

SIGNAT

NOM I LLINATGES

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT PER A VISITES GUIADES

Amb la signatura d’aquest document reconec haver rebut les instruccions de seguretat abans de realitzar la visita a les instal-
lacions d’EMAYA i con!rmo que seré responsable de vetllar pel seu compliment mentre es realitzi la visita.

Realitzo la visita a títol personal.

Realitzo la visita com a representant del centre educatiu o associació:

DNI / NIF

NÚM VISITANTS

DATA

EMAYA. Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. RSC-005-C01


