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MILLORS PRÀCTIQUES EN LA GESTIÓ DEL 
TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES AL 

RECINTE PORTUARI 
 

 

 

OBJECTIUS   

 
Adquirir els coneixements tècnics necessaris relatius al transport de mercaderies perilloses 
al recinte portuari.  
 
Conèixer la Normativa d'aplicació al transport de mercaderies perilloses. 

 

A QUI VA ADREÇAT   
 

Als treballadors/res que integren el conjunt d’empreses adherides al PFCP. 
 
D'interès per a professionals responsables de les operacions d’ expedició, recepció, 
d'envasat / embalatge, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses i responsables de 
seguretat d'aquestes operacions en l'empresa que vulguin ampliar els seus coneixements 
en aquest sector. 
 

CONTINGUT   
 
1. Introducció a les mercaderies perilloses i als diferents mitjans de transport.  
2. Normativa d'aplicació al transport de mercaderies perilloses.  
3. Classificació de les mercaderies perilloses.  
4. Condicions generals d'embalatge, etiquetatge i indicacions de perill.  
5. Documentació en el transport de mercaderies perilloses.  
6. Altres informacions rellevants del transport de mercaderies perilloses.  

- Transport de passatgers.  
- Tripulació.  
- Obligacions de vigilància. Estacionament.  
- Regles i restriccions de circulació.  
- Mode d'enviament i restriccions en les expedicions.  
- Limitacions de les quantitats a transportar.  
- Manipulació i estiba.  
- Prohibicions i precaucions de càrrega en comú.  
- Separació de les matèries.  
- Neteja i desgasificació.  
- Requisits relatius al material de transport.  
- Residus tòxics i perillosos.  
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7. La figura del conseller de seguretat. 
 

TITULACIÓ   
 
FONS FORMACIÓ lliurarà un diploma a tots els alumnes que hagin assistit al 75% mínim de 
les sessions del curs i que a criteri del professorat hagin superat amb èxit els objectius del 
curs. 
 

DURADA  
 
Total: 30 hores lectives. 
Horari: 18:00 h. a 20:00 h. 
 

LLOC DE CELEBRACIÓ   
 
Sala de formació de l’Arxiu del Port.  
C/ Anselm Clavé. 
43004 Tarragona. 
 

ORGANITZA   
 
Aquesta acció formativa s’organitza conjuntament entre l’Autoritat Portuària i la terminal 
marítima TERMINALES QUÍMICOS, S.A. (TERQUIMSA). en compliment de la 
característica A.2.8. del “REFERENCIAL ESPECÍFICO DE CALIDAD DEL SERVICIO PARA 
TITULARES DE CONCESIONES O AUTORIZACIONES DE TERMINALES MARÍTIMAS DE 
MERCANCIAS A GRANEL EN EL PUERTO DE TARRAGONA” 
 
Per a l’admissió és requisit acreditar ser treballador/a d’una empresa de la Comunitat 
Portuària adherida al Pla de Formació i complimentar el formulari d’inscripció. En cas que 
l’empresa no hagi formalitzat l’adhesió, ho podrà fer utilitzant els models que trobarà al 
web: www.porttarragona.cat 
 

INSCRIPCIONS   
 
Les inscripcions a aquest curs s’hauran de presentar a: 
 
FONS FORMACIÓ ZONA MEDITERRÀNIA, S.L.L. 
Tf. 977 22 88 15   
web: www.ffzm.com 
e-mail: porttarragona@ffzm.com 
 
El període d’admissió de sol·licituds s’indicarà en el moment del llançament de l'acció 
formativa. 
 
Nombre de places: s'indicarà en el moment del llançament de l'acció formativa. 
 

http://www.porttarragona.cat/
http://www.ffzm.com/
mailto:porttarragona@ffzm.com
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En el moment de la inscripció l’alumne haurà de fer efectiu, pels mitjans que se li indiquin,  
l’import que se li assenyali com a garantia de reserva de plaça. Sense aquest dipòsit la 
seva inscripció serà considerada nul·la. 
 
En cas de no arribar al nombre suficient d’inscripcions que faci possible la viabilitat del 
curs, no es podrà realitzar. 
 
En cas de superar les inscripcions el nombre de places disponibles, es realitzarà una 
selecció prèvia atenent a criteris d’utilitat professional, participants per empresa i tipus 
d’empresa, per tal de maximitzar l’aprofitament del curs. Comunicada l’admissió 
l’interessat/da haurà de formalitzar la inscripció en el termini indicat. En cas contrari, la 
seva plaça passaria a ser ocupada pel candidat següent per ordre d’inscripció. 
 

COST   
 
El cost del curs per alumne és: 390 €.  
 
Fons Formació Zona Mediterrània tramitarà i gestionarà les bonificacions a través de la 
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. 
 
Sol·licitud de bonificació 7 dies hàbils abans del inici del curs. 
 
 

 


