Codificació, classificació de
residus segons les seves
característiques de perillositat
i conversió a l'ADR

Organitza:

En aquest curs treballem per:

Assegurar una
correcta identificació i
classificació dels
residus

Cumplir amb els
requisits legals
corresponents

Assegurar una millor
gestió i estar millor
preparats per a les
inspeccions

La codificació i la classificació dels residus es determina segons el
que estableix la Decisió 2014/955/UE, de 18 de desembre de 2014, que
modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat
amb la Directiva 2008/98/ CE del Parlament Europeu i del Consell.
La codificació dels residus determina el seu codi LER. La classificació
dels residus en perillosos i no perillosos segons la Directiva
2008/98/CE, s’ha de fer d’acord amb la llista establerta a l’Annex de la
Decisió 2014/995/CE. Així mateix, un residu es pot considerar com a
“perillós” quan, tot i que no consti com a tal a la llista de residus, presenti
una o més de les característiques indicades a l’Annex III de la Directiva
2008/98/CE, transposada a la Llei 22/2011. La modificació de l’Annex III de
la Directiva 2008/987CE per adaptar les definicions de les
característiques de perillositat al Reglament CLP, s’efectua al Reglament
(UE) núm. 1357/2014. D’aquesta manera, les indicacions de perill d’H1 a
H15 (antigament les frases de risc R) es reclassifiquen amb les
característiques de perillositat d’HP1 a HP15, per evitar possibles
confusions amb els codis de les indicacions de perill (H) definides en el
Reglament CLP.
A Catalunya, a partir del 18 de gener de 2018, el Decret 152/2017, de 17
d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels
residus a Catalunya, ha esdevingut l’instrument normatiu que revisa la
codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i
determina, entre d’altres, quins residus han de considerar-se com a
perillosos, incorporant la Llista europea de residus.
És imprescindible tenir en compte aquesta informació en el transport
de residus; i per tant, cal relacionar-la amb l’ADR i la classificació dels
residus a l’esmentat reglament de transport.
Per tant, aquest curs té l’objectiu d’abordar els aspectes següents:
La codificació i classificació dels residus.
Lligar les indicacions de perill amb les característiques de
perillositat.
Relacionar aquesta informació amb l’ARD i la classificació dels
residus a l’esmentat Reglament.

Programa

14

14 de Maig: 9:30 - 13:30
Durada del curs: 4 hores

Maig

IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS
- Codificació i classificació de residus perillosos i no perillosos.
- Determinació de la perillositat dels residus.
- Descripció de les característiques de perillositat.
CARACTERÍSTIQUES DE PERILLOSITAT I PICTOGRAMES
- Indicacions que descriuen la naturalesa dels perills
d’una substància o mescla perillosa.
- Assignació de les indicacions de risc a les característiques de
perillositat.
- Assignació de pictogrames a les característiques de perillositat.
APLICACIÓ PRÀCTICA
- Etiquetatge de residus.
ELS RESIDUS EN EL MARC DE L'ADR.
- Conversió de les característiques de perillositat a l’ADR.
- Etiquetatge ADR dels embalums i dels vehicles.
- Altres requisits de l’ARD.
Docents:
Laura Fabregó i Bou - Agència de Residus de Catalunya
Antonio Sánchez Martín - Expert en ADR membre de
l'equip tècnic de Zaudera SL

Preus
Socis Club EMAS
178,75 € + IVA (Total 216,29 €)
No socis
275 €+ IVA (Total 332,75 €)

Data límit d'inscripció

Per als socis del Club EMAS:
35% de descompte
+ 15% de descompte addicional
a partir del 2on inscrit

30/4

Formulari
d'inscripció

Lloc de realització del curs:
Club EMAS, C. Aragó n. 208 - 210, àtic 2 - Barcelona
www.clubemas.cat / info@clubemas.cat

