Catàleg d'accions formatives
2018 Programes de Formació Sectorial
ÀMBIT SECTORIAL :

Transports, comunicacions i mar

Transport i manteniment de vehicles
Conducció de vehicles per carretera
ÀREA PROFESSIONAL :

FAMÍLIA PROFESSIONAL :

NOM DE L'ACCIÓ:

Preparació a l´obtenció títol de conseller de seguretat
ADR

Grup AF: TMVI128
Objectius:

Grup Ampliat: 2018

Hores: 70

Nivell: Superior

Novetat
2018: 2018
ÉS NOVETAT

Objectius generals:
-Preparar a l'alumne per obtenir la titulació com conseller de seguretat pel transport de mercaderies perilloses per carretera i/o
per ferrocarril.
-Conèixer en detall la normativa ADR i el RD 97/2014 per la càrrega, descàrrega i transport de mercaderies perilloses per carretera
i/o ferrocarril.

Continguts:
1. Introducció a l'acció formativa.
1.1.Presentació del curs.
1.2.Introducció a les normatives per a transport de mercaderies perilloses.
1.3.Estructuració i contingut del ADR i Legislació nacional associada.
1.4.Definicions i Termes Bàsics.
2. Classificació de les matèries.
2.5.Principis bàsics de classificació.
2.6.Classificació de matèries i objectes perillosos.
3. Envasos i embalatges.
4. Cisternes, vehicles bateria i CGEM.
5. Vehicles BASI i equipament ADR.
5.1.Construcció i homologació de vehicles bàsics ADR.
5.2.Equipament mínim de seguretat dels vehicles bàsic ADR.
6. Senyalització d'embalatges i unitats de transport.
6.1.Senyalització d'embalatges i unitats de transport ADR.
7. Documentació ADR.
7.1.Documentació per al transport ADR.
8. Càrrega, descàrrega, manipulació i TTE.
8.1.Disposicions relatives a la càrrega, descàrrega i manipulació de mm.pp.
8.2.Regles i restriccions de circulació per a vehicles ADR.
9. Exempcions.
9.1.Exempcions per al compliment de la normativa ADR.
10. Desenvolupament de l'activitat.
10.1Manual de Bones Pràctiques del Conseller de Seguretat (FOMENT).
10.2.Responsabilitat Administrativa, Civil i Penal dels CS.
10.3El Conseller de seguretat per la Seguretat viària i el Medi ambient.
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11. Comunicacions a l'administració.
11.1Informe d'Accident.
11.2.Informe Anual.

Observacions:
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