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CURS: AVALUACIÓ AMBIENTAL I CONTROL INTEGRAT DE LA CONTAMINACIÓ 

(OPOSICIONS AL COS FACULTATIU SUPERIOR, ESCALA CIENTÍFICA, ESPECIALITAT 

QUÍMICA – CAIB) 

 

OBJECTIUS 

El principal objectiu d’aquest curs és proporcionar als alumnes les eines necessàries per a la preparació del 

temari específic relatiu a l’avaluació d’impacte ambiental i el control integrat de la contaminació i s’assoleix 

de la forma següent: 

1. Resumir els aspectes essencials de la legislació bàsica comunitària, estatal i europea respecte 

l’avaluació ambiental i el control integrat de la contaminació. 

2. Proporcionar un visió global tant des d’un punt de vista administratiu com des d’un punt de vista 

tècnic dels procediments d’avaluació ambiental i de control integrat de la contaminació. 

3. Plantejament i resolució d’un cas pràctic. 

CONTINGUTS 

1. L'avaluació ambiental: normativa comunitària, estatal i autonòmica. 
2. Impacte ambiental, avaluació ambiental i estudi d’impacte ambiental: conceptes. Avaluació 

d'impacte ambiental i avaluació ambiental estratègica: relació. Òrgan ambiental. Declaració 
d'impacte ambiental. 

3. Metodologia dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental. Mètodes de valoració de l'impacte 
ambiental. Relació de l’avaluació d'impacte ambiental amb altra normativa. 

4. Prevenció i control integrat de la contaminació: normativa, activitats subjectes a aquesta 
normativa; autorització ambiental integrada. Millors tècniques disponibles. Control ambiental 
d’aquestes activitats. Registre europeu PRTR. 

PROFESSORAT 

Xavier Vergés Giménez, Enginyer Industrial (especialitat en enginyeria ambiental), Cap de Departament 

d’Avaluacions Ambientals (2014-2016). 

LLOC, DATES I HORARI 

Lloc: Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears (C/ Josep Rover Motta, 8 baixos B). 

Dates: dimarts 2 de maig i dijous 4 de maig de 2017. 

Horari: 17:30 a 20:30. 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 

La inscripció s’ha de realitzar per telèfon (971 775 373), en horari de secretaria, o per correu 
electrònic (secretaria@quimibal.org), fins dia 20 d’abril de 2017. Horari: de dilluns a dijous de 10 h 
a 13,30 h i de 16,30 h a 20 h. Quota d’inscripció: col·legiats: 60 €; altres participants: 85 €. 
Posteriorment, s’ha d’enviar per correu electrònic el resguard d’ingrés en el compte de BANC 

SABADELL ES51-0081-1408-89-0001015905 en el qual s’indiqui el nom de l’inscrit i del curs.  
 
NOMBRE DE PLACES 

El nombre de places és de 20 i s'assignaran per ordre d'inscripció. 


