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JORNADES TÈCNIQUES SOBRE ESTIBA DE MERCADERIES 
NORMA EN 12195 I DIRECTIVA EUROPEA 2014/47UE 

 
Segons estudis de la Comissió Europea sobre el Transport, es calcula que fins a un 25% dels 
accidents amb implicació de camions es deuen a una inadequada distribució o subjecció de la 
càrrega. Es tracta, dons, d’un dels principals factors de risc en camions, que produeix, a més, 
pèrdues milionàries per a les empreses. 
 
Per a minimitzar aquest aspecte, la Comissió Europea va publicar la directiva 2014/47UE, en la qual 
els estats membres es comprometen de manera progressiva a inspeccionar els vehicles en carretera, 
fen un especial èmfasi en la supervisió del correcte amarratge de la càrrega, tenint com a referència 
la Norma EN 1295. Aquesta directiva afecta a tots els vehicles destinats al transport de mercaderies 
de més de 3.500 kg de MMA. 
 
La complexitat de la Norma i la dificultat per a la inspecció  fa necessària la formació dels agents de 
trànsit responsables de la supervisió i vigilància del seu acompliment. 
 
A les jornades hi haurà 5 ponències: 
 
1. Pautes per a la correcta interpretació del RD 563/2017, que regula les inspeccions tècniques de 

vehicles comercials en carretera en relació a l’adequada estiba de les mercaderies, de manera 
que es puguin assolir els criteris bàsics necessaris per portar a terme les tasques d’inspecció. 
Aplicació de la Directiva Europea 2014/47UE. 
 

2. Anàlisi de la normativa espanyola vigent en matèria de subjecció de càrregues i identificació de 
les principals responsabilitats que se’n deriven. La importància d’una adequada estiba de 
càrregues i principis físics que intervenen. 
 

3. Coneixement de les normes tècniques nacionals i internacionals (UNE,EN,ISO, etc.) relatives a 
la subjecció de càrregues i de les bones pràctiques per a facilitat les operacions de transport 
transfronterer. Aplicació Norma UNE-EN 12195-1:2011 al càlcul d’amarres. 
 

4. Interpretació del RD 563/2017 en relació a les diverses infraccions prescrites, la instrucció de 
l’expedient sancionador o l’aixecament d’una immobilització prèviament decretada. Adequació 
del control de transports per carretera de Mossos d’Esquadra. 
 

5. Aplicació dels coneixements físics necessaris per a una correcta subjecció de càrregues segons 
Norma EN 12195 per al càlcul. 

 
Data: La Jornada es celebrarà els dies 3 i 4 d’octubre de 2019 (durant el matí).  
 
Lloc: Es realitzarà a les instalꞏlacions del Casal Pere Quart a Rambla 69 de Sabadell.. 
 
Destinataris:  Membres dels cossos de policia de Catalunya 
 
 



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) 
 Sección Española – Comunidad Autònoma de Cataluña 
Secció Espanyola – Comunitat Autònoma de Catalunya 

 
Organització no governamental (ONG) amb estatus consultiu (especial) davant el Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides i amb estatus consultiu a l'Organització d'Estats 

Americans i la UNESCO

  

 

 

C/. Montfar, 28-30  – 08004 Barcelona - Tel. 93-263.55.83 - 93.291.50.64  
2 

 

 
Programa: 
 
Dia 3 d’octubre 
 

 09:30 a 10:00 Acreditacions dels assistents 
 10.00 a 10:15 Inauguració Jornada  
 10:15 a 11:15 1a. Ponència: Director d’ACF Innove i d’ISTI  
 11:15 a 11:30 descans / cafè 
 11:30 a 12:30 2a. Ponència: Director d’ACF Innove i d’ISTI  
 12:30 a 14:00 3a. Ponència: Director d’ACF Innove i d’ISTI 

 
Dia 4 d’octubre 
 

 10:00 a 11:00 4a. Ponència: Sotsinspector cap de l’Àrea Central de Circulació I Transport 
(Mossos d’Esquadra).   

 11:00 a 11:15 descans / cafè 
 11:15 a 13:45 5a. Ponència: Director d’ACF Innove i d’ISTI  
 12:30 Cloenda de la Jornada 

 
Es lliurarà un certificat acreditatiu de la jornada.  
 
Preu: 
 

 Socis IPA: gratuït  
 No socis IPA: 10 € 

 
Inscripcions: 
 

1. Omplir el formulari que s’adjunta i enviar-lo al correu electrònic formacion.ipabcn@gmail.com 
amb el justificant d’ingrés o transferència bancària (si procedeix). 
 

2. Fer efectiva la quantitat corresponent a l’entitat bancària 
 

Banc de Sabadell  
                       Número IBAN  ES73 0081 0129 4000 0153 1261 
 

3. Els NO SOCIS IPA, hauran d’adjuntar còpia de l’annex 1 referent al Reglament UE) 2016/679 
del Parlament Europe i del Consell d’Europa relatiu a la Protecció de Dades de les persones 
físiques, de 27 d’abril de 2016 (RGPD).  

 
PLACES LIMITADES 
 
 
Per qualsevol dubte o qüestió ho podeu fer a: 
 
Mail: formacion.ipabcn@@gmail.com  
 

Telèfon:. 679.165.542 (Eloy) 
 

www.ipacatalunya.org  
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FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

JORNADES TÈCNIQUES SOBRE ESTIBA DE MERCADERIES 
NORMA EN 12195 I DIRECTIVA EUROPEA 2014/47UE 

 
 
 

Nom                                                     Cognoms 
 
DNI                               Cos policial                                              Població 
 
Telèfon                                       E-mail                                        
 
Número de soci 
 
 

VULL SER SOCI          (Si marques aquesta casella podràs assistir i el dia de curs hauràs de fer  la inscripció com a soci) 

                              
                                                                                        
 
 
 
S’ha de complimentar aquest  full d’inscripció i enviar-lo escanejat  al correu electrònic d’IPA 
Catalunya  formacion.ipabcn@gmail.com  
 
 
MOLT IMPORTANT:  
 

 Les places són limitades, si no pots assistir comunica-ho al telèfon 679.165.542 
 
 

 
 
Vull inscriure’m a la Jornada tècnica sobre tacògraf organitzada per IPA Catalunya que es 
celebrarà els propers dies 3 i 4 d’octubre a Sabadell.  
 
 
 
 
 
 
Signatura:                                                                                    Data:              de                    de 2019 
                         (nom i cognoms): 
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ANNEX 1 
 
 
NOTA IMPORTANT:  
 
En virtut de l’establer en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la Protecció 
de Dades de les persones físiques, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
(I.P.A.) Secció Espanyola, amb nombre de C.I.F. G-58663733 situada en Carrer de la Guàrdia Urbana, 3-5, 
Barcelona i, de la qual, l’adreça Email és oficina@ipaespana.org, informa que les dades que ens ha 
proporcionat seran tractats amb les finalitats pròpies derivades de la relació per la inscripció en una activitat 
organitzada per IPA (finalitat 1). Així mateix, les seves dades també podran ser utilitzats per enviar-li 
informació relacionada amb els nostres serveis, actes, esdeveniments vinculats a l’associació i/o informació 
que pugui ser del seu interès (finalitat 2).  
 
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les 
obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent a cada moment. La base legal per al tractament de 
les seves dades és la seva relació per la inscripció en una activitat organitzada per a l’entitat (finalitat 1) i el 
seu consentiment exprés (finalitat 2). Les diferents comunitats territorials i agrupacions locals de l’entitat 
podran accedir, actualitzar i tractar les dades personals proporcionades que els puguin correspondre per 
situació geogràfica o per necessitat operativa.  
 
Si ho desitja pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitat 
i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les 
dades mitjançant escrit dirigit a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (I.P.A.) a l’adreça establerta 
anteriorment o en la següent adreça de correu electrònic privacidad@ipaespana.org.  
 
En cas que consideri que s’han vulnerat els seus drets també té el dret a presentar una reclamació enfront de 
l’autoritat de control competent (en aquest cas, l’agència Espanyola de Protecció de Dades). 
 
A partir de la signatura  del present formulari, vostè AUTORITZA EXPRESSAMENT el tractament de les seves 
dades de caràcter personal per a la finalitat 1, per part d’I.P.A.  
 

 (SI/NO) Tenint en compte tot l’esmenta’t anteriorment i d’acord amb el que es proposa CONSENTO 
EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’ENTITAT, a l’enviament de comunicacions relacionades amb els seus 
serveis i/o que puguin ser del meu interès, per a la finalitat 2. 
 
Signatura:  
 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data: 
 
 

 


