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TEMARI DE LES PROVES D’EXAMEN
CONSELLER DE SEGURETAT
	
  

I. Mesures generals de prevenció i de seguretat:
1. Coneixements 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 a la manera de transport utilitzat contingudes en
la legislació nacional, normes comunitàries, convenis i acords
internacionals, i que es refereixin, en particular, a:
1. Classificació de les mercaderies perilloses:
a) Procediment de classificació de les solucions i barreges.
b) Estructura de l'enumeració de les matèries.
c) Classes de mercaderies perilloses i els principis de classificació de les
mateixes.
d) Naturalesa de les matèries i objectes perillosos transportats.
i) Propietats *fÍsico-químiques i *toxicològiques.
2.

Condicions

generals

d'embalatge,

incloses

les

cisternes

*contenedores cisterna:
a) Tipus d'embalatges, codificació i marcat.
b) Requisits relatius als embalatges i normes relatives a les proves
efectuades als embalatges.
c) Estat de l'embalatge i control periòdic.
3. Etiquetes i indicacions de perill.
a) Inscripció en les etiquetes de perill.
b) Col·locació i eliminació de les etiquetes de perill.
c) Senyalització i etiquetatge.
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4. Indicacions en la carta de port:
a) Dades consignades en la carta de port.
b) Declaració de conformitat de l'expedidor.
5. Manera d'enviament i restriccions en l'expedició:
a) Càrrega completa.
b) Transport a orri.
c) Transport en grans recipients pel *granel.
d) Transport en contenidors.
i) Transport en cisternes fixes o desmuntables.
6. Transport de passatgers.
7. Prohibicions i precaucions de càrrega en comú.
8. Separació de les matèries.
9. Limitació de les quantitats transportades i quantitats exemptes.
10. Manipulació i estiba:
a) Càrrega i descàrrega (grau d'ompliment).
b) Estiba i separació.
11. Neteja o *desgasificació abans de la càrrega i després de la càrrega.
12. Tripulació: formació professional.
13. Documents que han de portar-se a bord:
a) Carta de port.
b) Instruccions escrites.
c) Certificat d'autorització del vehicle.
d) Certificat de formació per als conductors de vehicles.
i) Certificat de formació relativa a la navegació interior.
f) Còpia de qualsevol exempció.
g) Altres documents.
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14. Consignes de seguretat: execució de les instruccions i equip de
protecció del conductor.
15. Obligacions de vigilància: estacionament.
16. Regles i restriccions de circulació o de navegació.
17. Abocaments operatius o accidentals de substàncies contaminants.
18. Requisits relatius al material de transport.	
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