
 
 
JORNADA TÈCNICA EL TRANSPORT DE 
MERCADERIES PERILLOSES 

          Seminari adreçat a empreses  
          importadores / exportadores. 

  
24, 25 i 26 de novembre de 2015 
 

              World Trade Center – Sales Barcelona – Edifici Nord 
             08039 Port de Barcelona  
              Barcelona  
                

OBJECTIUS 

  
Visió pràctica sobre la legislació aplicable i capacitació en el transport de mercaderies perilloses, 

aprofundint sobre el transport combinat mar – carretera – ferrocarril, les declaracions via EDI i 

compliment de la normativa del pas de la mercaderia perillosa pel Port de Barcelona. 

 

PROGRAMA -  24 de noviembre de 2015 

  
09’00 Recepció i registre d’assistents. 

 
09’10 Benvinguda i presentació de les jornades. 
 
09'15 El flux de mercaderies perilloses al Port de Barcelona.  

Ponent: Xavier Solé, cap de Seguretat Industrial del Port de Barcelona.   
 
10’00 El transport intermodal de mercaderies perilloses. Regulació aplicable segons el mitjà de 

transport. 
 

Procediments de les navilieres en el transport de mercaderies perilloses, informació 
requerida del exportador per acceptar la càrrega de mercaderies perilloses. 

 
10’45 Pausa – Cafè. 
 

Documentació requerida en el transport de mercaderia perillosa. 
 

Estiba i segregació de mercaderies perilloses dintre de les unitats de transport. 
 

Quantitats limitades i quantitats exceptuades segons el codi IMDG. 
 

Ponent: Fernando Vicent, capità de la marina mercant i professor titular de mercaderies 
perilloses al centre nacional de formació marítima de Bamio. 

 
13’30 Fi de la primera sessió. 
 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMA  - 25 de novembre de 2015 

  
09’00 Recepció i registre d’assistents.  

 
09’10 Segregació de mercaderies perilloses en magatzems i terminals marítimes. Etiquetat del 

embalatge i unitats de transport.  
 

Ponent: Fernando Vicent, capità de la marina mercant i professor titular de mercaderies 
perilloses al centre nacional de formació marítima de Bamio. 

    
10’30  Pausa – Cafè. 
 
10’50 Regulació aplicable a explosius i articles pirotècnics en el transport intermodal. 

  
11’35  Portic, la plataforma de Comerç Electrònic de la Comunitat Portuària, com element 

integrador de la informació i els intercanvis documentals de MMPP des d’una 
perspectiva Porta – Port- Porta.  

  Ponent: Chelo Otero, directora comercial de Portic. 
 

12’05 Transport Combinat Carretera – Mar: els tràmits i l’operativa del flux de mercaderies 

perilloses des de la seva sortida de fàbrica fins al punt de destí. (Experiència d’una 

empresa que opera al Port).  

Ponent: Jordi Vidal, cap d’operacions terrestres i marítimes de Terminal de Contenidors 

de Barcelona, S.L. 

  

  13’05 Torn obert de preguntes.  
 
 13’30 Fi de la segona sessió.  
 

PROGRAMA – 26 de novembre de 2015 

  
09:00h Visita al Port de Barcelona. En aquesta sessió pràctica, s’aproparà a l’assistent als 
diferents processos relacionats amb el despatx físic de les mercaderies.  

 

INSCRIPCIONS 

 
  
Inscripcions són gratuïtes (màxim 2 persones per empresa) i s’han de realitzar a través de la pàgina 
web:  

http://www.portdebarcelona.cat/formar  
 
El període d’inscripció es tancarà 48 hores abans de l’inici de la jornada.  
  
Dades de contacte:    Tel. 93 306 65 48  
    formar@portdebarcelona.cat   

 

 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personals, l'informem que les seves dades resten  incorporades a un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a 

l'Agència de Protecció de Dades. Per exercir el vostre dret d'accés, rectificació o cancel·lació, podeu sol·licitar-ho directament al registre general de l'Autoritat Portuària de Barcelona. El fitxer es troba en el sistema 

informàtic de la Plaça Portal de la Pau, 6 - 08039 Barcelona. El responsable del fitxer és l'Autoritat Portuària de Barcelona.  En compliment de la Llei de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i 

més concretament en el seu article 21, l'informem que aquest comunicat ha estat enviat pel Servei d'Atenció al Client del Port de Barcelona - NIF Q-0867012-G. Si vostè no desitja rebre més informació per aquest 

mitjà, pot enviar un missatge a sac@portdebarcelona.cat 

mailto:sac@apb.es

