
 

 

CONDUCTOR CÀRREGA LATERAL 

Inici de jornada 

 Registrar control de presencia al iniciar la jornada laboral amb l’uniforme de treball. 

 Verificar que el vehicle està en bones condicions de treball:  

o Frens 

o Llums 

o nivells 

o Sistemes de seguretat 

o Extintors 

o Farmaciola, etc. 

 Desplaçar-se a l’inici de la ruta de recollida de contenidors establerta segons el dia de la 

setmana. 

Descripció del treball 

 Buidar tots els contenidors que hi hagi en la ruta assignada: 

o Situant el vehicle al costat del contenidor 

o Accionant des de la cabina els mecanismes d’elevació del contenidor per buidar-lo.  

o Un cop buit el contenidor situar-lo en el seu lloc. 

 Premsar els residus de dins el camió. 

 Intercalar el buidat de contenidors de la ruta amb el buidat dels contenidors que el vehicle 

satèl·lit situa a la campa de la deixalleria. 

 Al finalitzar la ruta, o quan la caixa del camió està plena, dirigir-se a la planta de triatge 

per descarregar els residus recollits. 

 Un cop buit el camió i finalitzada la ruta, desplaçar-se a la nau de Vialnetvic. 

 Neteja del vehicle segons planificació o indicacions del capatàs 

Fi de jornada 

 Registrar a control de presència el fi de la jornada amb l’uniforme de treball, abans de 

canviar-se de roba. 

 No esperar davant del control de presencia 

 Anotar al parte de treball la feina realitzada i les incidencies 

EPI’S necessaris: 

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant i puntera reforçada 

 Guants de protecció contra agressions mecàniques 

 Utilització de roba d’alta visibilitat amb elements reflectants 

Formació necessària: 

 Formació d’acollida 
 Formació bàsica de prevenció de riscos laborals 
 Carnet de conduir C1+ CAP 

Documentació necessària: 

 Llibre de ruta 

 Carnet conduir C1 

 CAP 

 Parte de treball 

 Tacògraf digital 

  

La present definició de lloc de treball no és una llista tancada 

de funcions, havent de realitzar també el treballador totes les 

tasques que d’acord amb la seva qualificació professional li 

siguin encarregades per el seu immediat superior. Qualsevol 

canvi puntual de categoria, es pot consultar al taulell 

d’anuncis o sol·licitar a l’empresa 


