
LLOC D’IMPARTICIÓ:

HORARI

DIRIGIT A:

OBJECTIUS:

CONTINGUTS:

• Adquirir els coneixements i les competències necessàries per poder
desenvolupar correctament un pla de gestió de residus a l’empresa

• Tenir coneixements sobre la conveniència i necessitat de dur a terme
bones pràctiques i una correcta gestió integral dels residus sòlids,
mitjançant tècniques destructives, de recuperació, reutilització i
rebuig en dipòsit controlat

• Formalitzar els aspectes més rellevants per tal d’implantar programes
de valorització i minimització de residus en empresarial

• Conèixer les responsabilitats dels diferents agents involucrats:
productor , transportista, gestor i administració

• Avaluar els impactes ambientals i el consum d’energia associat a la
generació de residus: contaminació del sòl, aigua, aire, olors, etc.

• Caracteritzar un residu per a la seva catalogació
• Conèixer el marc normatiu actual i les principals tendències en

matèria legislativa aplicables als residus en tots els àmbits

30 Hores presencials 

Persones que vulguin adquirir i consolidar
coneixements en l’àmbit de la seguretat i el
medi ambient, i concretament, adquirir
competències en el tractament de residus.

1. Introducció i concepte.
2. Marc legal.
3. Pla per la gestió del residus a l’empresa.
4. Residus rurals agraris.
5. Residus rurals ramaders.
6. Residus químics.

Formació 100 % SUBVENCIONADA pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Està adreçada prioritàriament a treballadors/es, autònoms/es i també treballadors en situació d’atur.

TRACTAMENT DE RESIDUS

Per més informació contactar amb Cesi Iberia:
93 240 56 97

SOCIALCO SARRIA

Passatge Canet 7 (08017 Barcelona)

HORARI DE MATÍ
INICI: 06/06/2017
FI: 23/06/2017
Dimarts i Divendres
De 9 a 14 hores

HORARI DE TARDA
INICI: 06/06/2017
FI: 15/06/2017
Dimarts, Dimecres i Dijous
De 15 a 20 hores

Documentació que s'ha de portar per curs i per 
persona abans del inici del curs:
- Document original Annex 1 (full d'inscripció) 
degudament emplenat i signat en color blau.
- Fotocòpia llegible DNI 
- Fotocòpia encapçalament darrera nòmina o en cas 
d’estar a l’atur (full de l’ OTG i fotocòpia d’un 
document amb el numero d’inscripció a la 
seguretat social)
Recomanem avançar la documentació 
escanejada per email i desprès portar els originals

IMPORTANT: Les places es confirmaran una vegada 
tinguem un grup mínim imprescindible.
No s'acceptarà a cap participant, que el dia d'inici del curs, 
no tingui tota la documentació correcta.


