
 

C/ Josep Rover Motta 8 baixos B – 07006 Palma de Mallorca – Tel/Fax:971775373 
www.quimibal.org    secretaria@quimibal.org 

 

 

CURS: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I QUALITAT DE L’AIRE 

(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 la contaminació atmosfèrica i a la qualitat de l’aire i s’assoleix a través del punts 

següents: 

1. Resumir els aspectes essencials de la legislació en matèria de contaminació atmosfèrica i qualitat de 

l’aire. 

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

tècnic del procediment d’autorització com activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera i 

del seguiment i control de la qualitat de l’aire. 

3. Elaboració d’un cas pràctic en matèria de contaminació atmosfèrica. 

CONTINGUTS 

1. Contaminació atmosfèrica: definició, origen, naturalesa i efectes dels contaminants atmosfèrics. 

Principals fonts i processos contaminants de l’atmosfera. Efectes sobre el medi ambient i la salut 

humana. 

2. Contaminació atmosfèrica. Emissions i immissions. La seva relació. Models de dispersió de 

contaminants atmosfèrics. Mètodes de seguiment i plans de vigilància específics. 

3. Activitats contaminants de l’atmosfera. Normativa reguladora. Autoritzacions i obligacions que se’n 

deriven. Control i seguiment. 

4. Tècniques de reducció de contaminants de l’atmosfera en processos industrials: sistemes 

d’eliminació de partícules, gasos i de composts orgànics volàtils. 

5. Mesures correctores de les emissions a l’atmosfera. Tipus i aplicacions. Fonts difuses. 

6. Qualitat de l’aire. Normativa reguladora. Xarxes de vigilància de la qualitat de l’aire. Plans de 

qualitat de l’aire. Zonificació. 

7. Qualitat de l’aire. Mètodes de mostreig d’immissions. Material, recipients, transport i conservació. 

8. Qualitat de l’aire. Anàlisi de contaminants en l’atmosfera: gasosos orgànics i inorgànics i 

contaminants en fase sòlida. Anàlisi de contaminants en l’atmosfera mitjançant cabines 

automàtiques en continu. 

9. Tipus d’emissions industrials. Mostreig de gasos d’emissió i de partícules. Procediments i equips. 

Sistemes automàtics de mesura de contaminants en els focus emissors. Avaluació del compliment 

dels valors límit d’emissió. 

PROFESSORAT 

Agustí Aguiló Capó, Llicenciat en Ciències Químiques i Enginyer Industrial Químic, Cap de Negociat de la 

Secció de Contaminació Atmosfèrica. 

José Carlos Cerro Garrido, Llicenciat en Ciències Químiques, Cap del Laboratori de l’Atmosfera de la Secció 

de Contaminació Atmosfèrica. 
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LLOC, DATES I HORARI 

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

Dates: del dilluns 15 de maig al dijous 18 de maig de 2017 

Horari: de 17:00 a 20:00 

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 el 27 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: 120 €; altres participants: 170 €. 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. 


