
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Instruccions de seguretat per a visites guiades

RS-012-C03

Estació de tractament d’aigua potable de Son Tugores i fonts naturals

Una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) és una instal·lació industrial. Per la complexitat i 
els 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 les persones que visiten l’ETAP per a 
garantir-ne la seguretat:

 - El grup ha d’estar en tot moment junt: no es pot circular individualment ni en petits grups per les ins-
tal·lacions. Sempre s’ha d’anar amb la persona encarregada de la visita. 

 -  El grup ha de seguir el recorregut marcat o el que indiqui la persona encarregada i tenir en compte 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 els rètols de la instal·lació.

 -  Està totalment prohibit tocar qualsevol equip. No es poden manipular interruptors, computadors, 
polsadors, etc. Si de manera accidental es toca un interruptor s’ha de comunicar immediatament a la 
persona encarregada de la visita. 

 -  No es pot menjar ni fumar a les instal·lacions. 

 -  Si es produeix qualsevol accident s’ha de comunicar immediatament a la persona encarregada de la 
visita. 

 -  L’ETAP de Son Tugores és una instal·lació considerada sensible i una infraestructura crítica. Per això 
hi ha un control per a prendre-hi imatges. Consultau-ho amb el personal encarregat de la visita.

 -  No està permès l’ús de drons. En casos excepcionals, serà necessari el permís del Ministeri de l’Inte-
rior i d’EMAYA. 

 -  No s’ha d’embrutar ni deixar qualsevol tipus de residu.

 -  És obligatori usar mascareta. 

FirmaFecha

Nom i llinatges

Realitz la visita a títol personal.

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

DNI / NIF

Firmant aquest document reconec haver rebut les instruccions de seguretat abans de fer la visita a les 
instal·lacions d’EMAYA i confirm que seré responsable de vetlar pel seu compliment durant la visita.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat Gestionar i controlar l’entrada a les dependències d’EMAYA per personal aliè.

Legitimació Seguretat de les persones, instal·lacions i equipaments.

Destinataris No se cediran a tercers, excepte per obligació legal.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, com s’explica 
a la informació addicional.

Informació 
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al 
nostre web https://www.emaya.es/ca/política-de-privacitat/ o sol·licitar-la en paper 
a les oficines centrals d’EMAYA al carrer de Joan Maragall 3, 07006 Palma.

Nbre. de visitants


