Seminari:
Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental
Àrea Comerç Exterior i Indústria

Dirigit a
Empresaris, gerents d’empreses, responsables i
tècnics del medi ambient de les empreses que puguin
produir impactes sobre el medi ambient, i sobretot
d’aquelles activitats incloses a l’Annex III de la Llei:
- Instal·lacions subjectes a la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació (activitats
enumerades a l’Annex I).
- Instal·lacions subjectes al RD 1254/1999, pel que s’aproven
mesures de control dels riscos inherents als accidents greus
en els que intervinguin substàncies perilloses.
- Fabricació, utilització, emmagatzematge, transformació,
embotellat, alliberament al medi ambient i transport in situ de
substàncies perilloses, preparats perillosos, productes
fitosanitaris i biocides.
- Transport per carretera, ferrocarril, vies fluvials, marítim o
aeri de mercaderies perilloses o contaminants.
- Activitats de gestió de residus (recollida, transport,
recuperació i eliminació de residus i de residus perillosos).
- Gestió de residus d’indústries extractives.
Instal·lacions subjectes a una autorització relativa a la lluita
contra la contaminació atmosfèrica.
- Abocaments en aigües interiors i mar territorial subjectes a
autorització prèvia.
- Abocament o injecció de contaminants en aigües superficials
o subterrànies subjectes a permís, autorització o registre.
- Captació i estancament d’aigües subjectes a autorització
prèvia.

Objectius
L'objectiu d'aquest seminari és donar a conèixer a les
empreses:
- Les obligacions que es deriven de l'aplicació de la
Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental i del
seu Reglament, des d'una visió pràctica i empresarial.
- Com preparar-se per al compliment de la Llei.
- Com reduir els riscos mediambientals a les seves
organitzacions.

Durada

Ponents

Cymbella Consultoria Ambiental.

Certificat
Es lliurarà certificat d'assistència.

Inscripcions i aules
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa. Cervantes, 7
43500-TORTOSA
Telf. 977441537 / Fax. 977444370
Email: emontagut@cambrescat.es
La Cambra es reserva el dret de canviar les dades del curs i de, en cas
de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar el curs.

Drets d’inscripció
Inscripció gratuïta

Índex de matèries:
1.-Introducció a la Llei de Responsabilitat
Mediambiental.
2.-Obligacions per a les empreses derivades de
la
Llei
26/2007
de
Responsabilitat
Mediambiental i del seu Reglament 2090/2008.

1,5 hores.
Dades i horari
23 de setembre de 2009
De 10:00h a 11:30h.

3.-Conceptes bàsics de la Norma 150008:2008
d’anàlisi i avaluació del risc ambiental.
4.-Les garanties financeres.

.

Seminari: Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental
FULL D'INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms:..........................................................................Data naixement:..........................
Adreça:....................................................................................... D.N.I.:..........................................
CP i Població: .............................................................................Telèfon:.......................................
Empresa: .................................................................................... N.I.F...........................................
Adreça:................................................................... CP i Població:.................................................
Telèfon: ..................................................................Fax:.................................................................
Email:......................................................................Web:...............................................................
Signatura i segell de l'empresa

