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INTRODUCCIÓ: 
Actualment la Indústria genera una sèrie de productes en què és tan fonamental la seva 
qualitat  com la seva incidència en el Medi Ambient (impacte ambiental). El control d’aquests 
paràmetres fa que la qualitat de vida millori i es tingui més cura pel Medi. 
Això ens obliga a introduir o crear normatives a nivell de la Unió Europea que coneguin 
aquest control. Una d’aquestes normatives és el transport de Mercaderies Perilloses (MP) 
per carretera i altres àmbits i, per tant, es publica l’ADR, que és un Acord Internacional 
Europeu del transport de MP per carretera. 
Aquest acord defineix quines són les MP que cal controlar segons el seu grau de perillositat, 
la forma i el tipus d’envàs i d’embalatge, així com les característiques de seguretat d’aquests 
envasos i embalatges i el seu transport al llarg de tot el territori nacional. 
La normativa obliga la presència d’un Conseller de Seguretat a les indústries que carreguin, 
descarreguin o transportin Mercaderies Perilloses. 
 
OBJECTIUS: 
- Donar formació per al coneixement de l’ADR (RID), camp d’aplicació i condicions de 

seguretat en el condicionament de les Mercaderies Perilloses i del seu transport. 
- Oferir els coneixements tècnics necessaris per poder superar l’examen que convoca la 

Generalitat de Catalunya i que dóna accés al certificat oficial de Conseller de Seguretat, 
mitjançant la realització d’exercicis i casos pràctics. 

 
DESTINATARIS: 
- Totes aquelles persones que en el seu àmbit laboral siguin responsables de la càrrega i 

descàrrega de MP (Futurs Consellers de Seguretat). 
- Titulats o estudiants de l’últim curs de carreres tècniques o científiques. 
- Gestors i/o professionals liberals especialitzats en temes mediambientals. 
 
TEMARI: 
I.  Mesures generals de prevenció i seguretat. 

1. Coneixement dels tipus de conseqüències que puguin derivar-se d’un accident en 
el qual estiguin implicades Mercaderies Perilloses. 

2. Coneixement de les principals causes d’accident. 
 

II. Disposicions relatives al tipus de transport utilitzat contemplades en la 
legislació nacional, normes comunitàries, convenis i acords internacionals. 

1. Classificació de les Mercaderies Perilloses. 
2. Condicions generals d’embalatge, incloses les 
      cisternes i contenidors – cisterna. 
3. Etiquetes i indicacions de perill. 
4. Indicacions en la carta de port. 
5. Tipus d’enviament i restriccions a 
      l’expedició. 
6. Transport de passatgers. 
7. Prohibicions i precaucions de càrrega en 
      comú. 
8. Separació de les matèries. 
9. Límits de les quantitats transportades 
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       i quantitats exemptes. 
10. Manipulació i estiba. 
11. Neteja o des gasificació abans de la càrrega 
       i després de la càrrega. 
12. Tripulació: formació professional. 
13. Documents que s’han de portar a bord. 
14. Consignes de seguretat: execució de les 
      instruccions i equip de protecció al conductor. 
15. Obligacions de vigilància: estacionament. 
16. Regles i restriccions de circulació. 
17. Vessadors operatius o accidentals de 
      substàncies contaminants. 
18. Requisits relatius al material de transport. 

 
PROFESSORAT: 
Sr. Ramon Sans i Fonfria.  
Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Dr. Enginyer industrial.  
 
Sra. Gemma Molins.  
Professora del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
60 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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