
 

 REGLAMENT D’EMMAGATZEMATGE 
DE PRODUCTES QUÍMICS  

 

 

 

 

 
QUAN: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ON 
 

FUNDACIÓ BARBERÀ       

PROMOCIÓ 

c/ de la Torre d'En Gorgs, 40 

08210 - Barberà del Vallès 

 

INSCRIPCIÓ 
 
 

- Document original Annex 1 

(Sollicitud de participació) deguda-

ment cumplimentat i signat en color 

blau. 

- Fotocòpia clara DNI en vigor anvers 

i revers 

- Fotocòpia capçalera última nòmi-

na o últim rebut d’autònoms . 

- En cas de estar a l’atur (full de la 

OTG i fotocòpia d’un document 

amb el número d’afiliació a la segu-

retat social) 

OBJECTIUS: 
Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàri-
es per a dur a terme les funcions dels professionals que ocupen llocs de 
treball relacionats amb l’ us, la fabricació, la instal·lació i la inspecció de     
l’ emmagatzematge de productes químics segons el RD 105/2010* 

CONTINGUTS: 
 

1. Establir les mesures adequades per a l’ emmagatzematge de productes 
químics  
2. Determinar el tipus d’ emmagatzematge adequat a cada producte  
3. Adoptar les mesures de Seguretat per a cada tipus d’ emmagatzematge  
4. Identificar les directrius a seguir per al compliment dels requisits en la 
reglamentació aplicable 
5. Establir el tipus d’ emmagatzematge que necessita cada recipient  
6. Conèixer i diferenciar els tràmits administratius necessaris per a l’ ins-
tal·lació dels tancs i recipients 
7. Identificar i evitar els riscos derivats del mal emmagatzematge 

17.45h –21h 

28 octubre 17.45h a 20.45h 

     CESI IBERIA                                                           @cesiiberia                   

93 240 56 97 
601 62 71 47  

xlopez@cesi-iberia.com                                                          

FORMACIÓ 100% 

SUBVENCIONADA 

16H 

octubre 2019 
lu m m ju vi sá d

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

noviembre 2019 
lu m m ju vi sá d

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
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