
 

 

CONDUCTOR ESCOMBRADORA 

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 Raspalls 

o Sistemes de seguretat 

o Extintors 

o Farmaciola, etc. 

 Desplaçar-se a l’inici de la ruta establerta segons el dia de la setmana amb els peons 

ajudants que correspongui. 

Descripció del treball 

 Omplir d’aigua el dipòsit de la màquina 

 Escombrar amb màquina escombradora el recorregut assignat per el capatàs 

 Vetllar per la seguretat dels peons 

 Indicar zones a insistir la neteja als peons ajudants.  

 Buidar el dipòsit de residus al contenidor de banal de la deixalleria al finalitzar la jornada o 

bé quan sigui necessari durant el recorregut (en cas de city cat2020, pot buidar durant el 

recorregut en contenidors de RSU de 1100 litres del carrer) 

 Al finalitzar jornada desplaçar-se a la nau de Vialnetvic. 

 Neteja del vehicle segons planificació o indicacions del capatàs (radiadors, filtres, 

..., la resta de neteja ho fa el peó de neteja de maquines) 

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 presència. 

 Anotar feina realitzada i incidències al parte de treball 

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 

 

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 


