
Annex B. Fulls de seguiment 
 

Fig. B.1. Full de seguiment pel mostreig d�aigües superficials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Envasos    
Reactius    
Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Ulleres protecció    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop del punt de mostreig    
Es necessari l�entrada al riu    
Es troben totes les neveres al portaequipatges    
     
INCIDÈNCIES: 
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Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Cinta mètrica    
Pes    
Eines    
Guants    

 

Botes seguretat    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop del piezòmetre    
     
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B.2. Full de seguiment per la lectura dels piezòmetres 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Actes d�inspecció    
Eines    
Guants    

 

Botes seguretat    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop del punt de mostreig    
El comptador es troba en un lloc accessible    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B.3. Full de seguiment de les inspeccions a pous 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Limnigrames    
Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Ulleres protecció    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop de l�estació    
Es necessari l�entrada al riu    
Possible risc d�avinguda    
     
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B.4. Full de seguiment per la lectura de l�estació d�aforament. 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Actes d�inspecció    
Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Casc    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop de l�obra    
Es localitza algun responsable    
El responsable informa dels riscos    
Accés pels talussos  marges     
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.B.5. Full de seguiment per les inspeccions a obres 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Actes d�inspecció    
Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Ulleres protecció    
 Taquímetre    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop de la central    
Es localitza algun responsable    
El responsable informa dels riscos    
Accés per les vores del canal    
La resclosa es troba gelada    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B.6. Full de seguiment per les inspeccions a centrals hidroelèctriques 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Actes d�inspecció    
Eines    
Guants de làtex    

 

Botes seguretat    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
Es localitza algun responsable    
El responsable informa dels riscos    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B.7. Full de seguiment per les inspeccions a granges 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Actes d�inspecció    
Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Ulleres protecció    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop de l�arqueta    
Es localitza algun responsable    
El responsable informa dels riscos    
Arqueta amb fondària >1,50 m    
Arqueta enmig del carrer    
Es troben totes les neveres al portaequipatges    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.B.8.Full de seguiment per les inspeccions a establiments industrials 
 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Actes d�inspecció    
Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Ulleres protecció    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop de l�abocament    
Accés amb arbustos, branques, etc.    
Arqueta amb fondària >1,50 m    
Arqueta enmig del carrer    
Es troben totes les neveres al portaequipatges    
Es necessari portar neveres a la XACQA    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.B.9. Full de seguiment de les inspeccions d�afeccions al medi 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Generador    
Transformador    
Cable    
Botes d�aigua    

 

Pantalons amb peto    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop de la zona de pesca    
Algun treballador amb malaltia cardiovascular    
El cable es troba en bones condicions    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.B.10. Full de seguiment per la pesca elèctrica 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Ulleres protecció    
 Taquímetre    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop del riu a aforar    
Es necessari entrar al riu    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.B.11. Full de seguiment per fer els aforaments. 



 

Comprovar que es disposa 
dels estris necessaris  SI NO observacions 

Actes d�inspecció    
Eines    
Guants    
Botes seguretat    

 

Ulleres protecció    
 Taquímetre    
Comprovar abans de sortir 
que el cotxe disposa de tot el 
necessari 

 SI NO observacions 

Farmaciola    
Armilla reflectant    
Aigua potable    
Extintor    
Triangles    
Llanterna    

 

Caixa d�eines    
  SI NO observacions 
El vehicle es pot deixar a prop de l�arqueta    
Es necessari entrar al riu    
Accés amb arbustos, branques, etc.    
INCIDÈNCIES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.B.12. Full de seguiment de les inspeccions a captacions d�aigües superficial. 


