
   

  

 

 
 

 
VISITA A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR) DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

 
 

Benvolguts/Benvolgudes, 

 

L’EDAR de Castellar del Vallès és la instal·lació encarregada de gestionar les aigües residuals 

generades al municipi de Castellar del Vallès, les Urbanitzacions residencials i els polígons 

industrials connectats a la xarxa de sanejament. 

 Sorea, empresa gestora de l’EDAR, permet realitzar una visita guiada a les instal·lacions de 

l’EDAR, amb una explicació dels processos que s’hi porten a terme, tant a la línia de depuració 

d’aigua com a la de gestió dels subproductes de la depuració. La visita té una durada 

aproximada d’una hora. 

 

Us adjuntem còpia a la pàgina següent del “Formulari d’inscripció” per tal de que el mateix dia 

que realitzeu la visita l’empleneu i el lliureu al responsable de l’EDAR. 

 

El grup que realitza la visita estarà en tot moment acompanyat per la Cap de l’EDAR (o, en el seu 

defecte, per la persona indicada per ella). No obstant això, és necessari que nomeneu un 

responsable del grup que realitza la visita. La persona nomenada assumirà la responsabilitat 

d’informar als assistents sobre les mesures de seguretat que cal respectar a l’EDAR. D’altra 

banda, per tal d’optimitzar la visita us recomanem que el grup sigui com a màxim de 25 

persones. 

 

Durant el transcurs de la visita és imprescindible minimitzar els riscos i respectar estrictament 

les mesures de seguretat en vigor a l’EDAR, els quals s’adjunten a la present comunicació. Per a 

qualsevol dubte o consulta sobre el què s’indica, som a la vostra disposició. 

 
Rebeu una cordial salutació. 
 

 
 
 
M.Àngels Gil. 
Cap EDAR Castellar del Vallès 
 

 



 
 

        
                                                           

  

 

 

 

VISITA A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR) DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

NOM DE L’ENTITAT   ACTIVITAT  

ADREÇA  TELÈFON  

CORREU 
ELECTRÒNIC 

 

DIA PROPOSAT DE VISITA  NOMBRE 
D’ASSISTENTS 

 

RESPONSABLE DEL GRUP 
Sr./Sra.  ................................................................................. 

 

 

SIGNAT PER  

 

Sr./Sra. ................................................................................. 

Càrrec ................................................................................. 

 
ADVERTIMENT SOBRE ELS DRETS D’IMATGE 

Durant la realització d’aquesta visita és possible que es realitzin fotografies dels assistents. El dret a la imatge està 

reconegut en l’article 18 de la Constitució i regulat per: la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret al Honor, a la Intimitat 

Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, la Llei Orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor, i la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal.  

SOREA es compromet a utilitzar les imatges únicament amb finalitats de difusió i publicitat de l’activitat portada a 

terme i procurant l’ús adequat, pertinent i no excessiu de les mateixes. La difusió de les imatges es farà a través de la 

seva reproducció en pàgines web d’AGBAR, així com en publicacions corporatives  d’AGBAR. Les imatges poden ser 

utilitzades tant per SOREA com per la resta d’empreses d’AGBAR amb les mateixes finalitats i precaucions. 

Per tot això, SOREA demana al/s responsable/s del grup que autoritzi/n la realització de fotografies als assistents 

d’acord amb les finalitats anteriorment esmentades i que indiqui/n per escrit si algun dels assistents menor d’edat no 

disposa de l’autorització dels pares o tutors legals per poder utilitzar les imatges que, individualment o en grup, es 

puguin realitzar durant la visita: 

 

Autorització realització 
fotografies 

Signatura 

 

Sr./Sra. ................................................................................. 

Càrrec ................................................................................. 

 

- Segell de l’entitat - 



 
 

        
                                                           

  

 

Ens complau molt poder rebre’ls i, a la vegada, fer-los esment d’uns punts indispensables a tenir 

en compte: 

 
INFORMACIÓ SOBRE POSSIBLES RISCOS CONTRA LA SEGURETAT I LA SALUT EN UNA EDAR: 

- Intoxicació per inhalació de gasos tòxics en cas de fuita.  
- Atrapament de la roba o alguna part del cos a eines, aparells, o maquinària en 

funcionament. 
- Cop o impacte amb algun element de la instal·lació. 
- Caiguda a diferent i al mateix nivell. 
- Contacte elèctric per tocar cables, quadres elèctrics o manipulació d’eines. 
- Contacte amb agents biològics 

 
Per evitar-los cal complir estrictament les següents NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I 
SALUT A L’EDAR: 

1. Seguiu en tot moment les indicacions del personal de l’EDAR. 
2. No us aparteu de la ruta marcada. 
3. No entreu als edificis, instal·lacions o zones de l’EDAR si no heu estat autoritzat 

per la Cap de l’EDAR. 
4. Respecteu en tot moment la senyalització de seguretat. 
5. Circuleu amb precaució per les zones de pas per a vianants. Tingueu en compte 

que per l’EDAR poden circular vehicles. 
6. No us acosteu, toqueu ni manipuleu cap equip, maquinària, eina o material, sense 

autorització, especialment si estan en moviment. 
7. Està totalment prohibit l’accés a qualsevol espai senyalitzat com a “Espai 

Confinat”:  

 
Tampoc es pot accedir a les estacions de bombament sense la presència de 
personal de l’EDAR. 

8. No accediu a les zones identificades amb el següent senyal (Risc biològic): 

 
En cas de contacte accidental amb aigua residual, netegeu-vos la zona afectada 
amb aigua neta abundant. 

9. No circuleu ni us situeu sobre els murs, ponts, passarel·les o plataformes que no 
disposin de baranes. 

10. Només es pot menjar, beure o fumar a les zones especialment habilitades. 
11. En cas d’incendi, vessament de producte químic o residu o una altra emergència, 

aviseu immediatament al personal de l’EDAR i seguiu les seves instruccions.  
12. En cas d’evacuació de l’EDAR, adreceu-vos al Punt de Trobada indicat al planell. 
13. En cas d’accident d’un visitant, aviseu al responsable de l’EDAR o a qualsevol 

treballador. 
14. Si teniu qualsevol dubte en relació a la vostra seguretat a l’EDAR, consulteu amb el 

personal. 



   

  

 

 

 

                   



   

  

 

  


