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Curs Interaccions de les normatives ADR-2013 i CLP-2015  
Codi 14 
Inici 3 i 5 de juny de 2014 
Dies Dimarts i dijous 
Horari De 9:00 a 14:00 
Durada 10h 
Preu 200€. Tots els cursos es poden bonificar mitjançant la Fundación Tripartita  
 fent la matrícula 10 dies abans de l’inici del curs. Consulteu les condicions. 
 20% de descompte pels socis de l’Associació Empressariat de Polinyà. 
 

Interaccions de les normatives ADR-2013 i CLP-2015 

 
Objectiu 
 
Les diferents normes promulgades per diversos organismes internacionals respecte les 
substàncies químiques perilloses es centren, en els darrers anys, en dos àmbits d’actuació 
bàsicament. El primer és l’augment de la seguretat respecte la salut humana i la protecció del 
medi ambient respecte a la fabricació, ús i transport dels diversos productes químics. D’una 
altra banda, s’intenta harmonitzar els criteris de classificació, així com la forma de transmetre 
correctament la informació, i les declaracions de perill dels diferents tipus de risc inherents a 
aquesta mena de matèries.  

Degut als variada tipologia de participants a la cadena logística, i dels àmbits tan dispars que 
abasten les diferents normatives no és fàcil complir amb totes les nostres obligacions legals. A 
més, aquestes normes estan subjectes a esmenes i modificacions constants, fet que dificulta 
encara més la seva aplicació a la pràctica. 

En aquesta acció formativa ens centrarem en dues normes que ens exigeixen la identificació i 
classificació de matèries perilloses i quines són les interaccions que existeixen entre elles, de 
forma que podem realitzar la nostra tasca diària de forma ràpida i segura. 

Els objectius del curs són: 

 Conèixer les dues normatives de referència: Reglament 1272/2008 sobre classificació, 
etiquetat i envasat de substancies i barreges (CLP) i l’Acord Europeu pel Transport de 
Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR). 

 Saber diferenciar l’àmbit d’aplicació de cada una de elles i reconèixer els punts 
d’interacció entre elles. 

 Detallar les similituds i diferencies en la classificació. 

 Identificar de forma correcta els embalums per a la correcta expedició dels mateixos. 

 Conèixer els diferents documents que ens podem trobar en una expedició. 
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A qui va dirigit 
 
A Responsables d’expedicions a PIMES i gerents de microempreses amb activitats relacionades 
amb les substancies perilloses. També a personal administratiu i comercial d'empreses que 
tractin de forma habitual amb matèries perilloses. Per les característiques del curs pot ser 
adequat per a consultors i assessors d'empreses, com ara consellers de seguretat pel transport 
de mercaderies perilloses. 

 

Contingut 
 

1. INTRODUCCIÓ. MARC NORMATIU. 

1. Introducció 

2. Reglament 1272/2008 sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i barreges 

(CLP). 

3. Acord Europeu pel Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera 

(ADR) 

2. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ 

1. CLP: Classes i categories (Perills físics, per la salut i pel medi ambient) 

2. ADR: Número ONU. Classes i grups d’embalatge. 

3. Matèries vs mercaderies 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

1. Pictogrames i etiquetes segons el CLP 

2. Etiquetes i marques ADR 

3. Identificació dels embalums pel transport 

4. DOCUMENTS 

1. Fitxa de dades de seguretat (FDS/MSDS) 

2. Carta de port i altres documents pel transport 

5. INSPECCIONS I RÈGIM SANCIONADOR 

1. Qui ens pot sancionar? 

2. Gradació de les infraccions i import de les sancions. 

 
 
Professorat 
 
Raúl González i Vanessa Lozano, consultors de Kemler Delegació de Barcelona.  
 
 


