
VEHICLE PRIVAT TRANSPORT PÚBLIC

Des de Barcelona: Autopista B-20 sortida 21: Badalona/Centre Ciutat/
Montigalà/Montcada i Reixac.

Des de El Maresme: Autopista C-32/Autopista B-20 sortida 23: Badalona 
Est/Mollet.

EN AUTOBÚS
Línia M28: De Sant Andreu Comtal (Barcelona) direcció Can Ruti passant per 
Santa Coloma de G. i Badalona Centre fins a la parada “Ctra. De Can Ruti – Av. 
De Cerdanya”.

EN METRO
Línia L2: Parada “Badalona Pompeu Fabra” i autobús M28 (direcció Can Ruti) fins 
a la parada “Ctra. De Can Ruti – Av. De Cerdanya”.

EN TREN
Rodalies Renfe: Parada “Badalona”. Autobús B6 fins al carrer Francesc Macià i 
línia d’autobús M28 (direcció Can Ruti) fins a la parada “Ctra. De Can Ruti – Av. 
De Cerdanya”.

Un cop arribeu a les instal•lacions de TUSGSAL:
 » No oblideu identificar-vos al control d’accés quan entreu o sortiu.
 » En cas d’emergència, seguiu les indicacions dels equips de primera intervenció.

Camí de Can Ruti, s/n. 08916 Badalona

B20

B20

Captura el QR o 
fes clic per veure 

la ubicació a 
Google Maps.

COM ARRIBAR 
A TUSGSAL

https://goo.gl/maps/8y62Xkkihnr


COM MOURE’S PER TUSGSAL 
DE FORMA SEGURA

VEHICLES

• Estacioneu el vehicle a la zona reservada que us indicaran des de 
la guixeta de control d’accés.

• Un cop estacionat el vehicle, apagueu el motor i activeu el fre de 
mà.

• En cas d’una parada breu dins del recinte, apagueu igualment el 
motor per evitar l’emissió de fums de la combustió.

• Respecteu en tot moment les senyals de circulació de les 
instal·lacions (senyals verticals i marques vials).

• Heu de circular per la zona habilitada per fer-ho, sense superar 
la velocitat màxima permesa ni realitzar maniobres brusques o 
estranyes.

• Respecteu els passos de vianants.

• Quan hagueu de maniobrar, senyalitzeu amb suficient antelació i 
observeu detingudament el possible pas de vianants,

• No us atureu de forma sobtada.

• Conduïu amb tranquil•litat i mantingueu el nivell d’atenció a la 
circulació de vianants ja que, en algunes ocasions, el personal pot 
circular (necessàriament treballant) per fora del circuït peatonal.

• No utilitzeu el mòbil mentre conduïu.

• En cas de pluja, extremeu les precaucions.

• Si accediu en bicicleta, disposeu d’una zona d’aparcament 
específica i vigilada.

VIANANTS

• Per desplaçar-vos a per les nostres instal•lacions heu de caminar 
per la zona peatonal, degudament senyalitzada i reservada per a 
vianants.

• Creueu utilitzant els passos de vianants.

• Tingueu cura de les entrades i sortides dels vehicles.

• En cas d’haver d’accedir a la nau del taller haureu de respectar 
la normativa de Seguretat i Salut que afecti a aquest espai i/o a 
l’activitat que vagi a realitzar.

• Així mateix, a la nau del taller o altres zones del recinte de 
TUSGSAL, heu de tenir la precaució de no trepitjar possible 
productes vessats per terra, derivats de la pròpia activitat de 
l’empresa.

• No utilitzeu el mòbil mentre camineu.

• Per accedir a l’edifici d’oficines, utilitzeu l’accés de les escales 
interiors.

• Tingueu cura de la senyalització que indica la distribució de les 
dependències.


