
 

 

CURS: NORMATIVA I GESTIÓ DE RESIDUS 

(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 la 

gestió de residus i sòls contaminats. 

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

tècnic de la gestió de residus i la seva importància. 

CONTINGUTS 

1. Normativa reguladora de sòls contaminats. Valors de referència i anàlisis de riscs. Obligacions per 

als distints actors. Activitats potencialment contaminadores de sòls. 

2. Gestió de residus. Principis generals. Normativa reguladora dels residus. Classificació dels residus. 

Codis LER. Productors i gestors. 

3. Normativa sectorial en matèria de residus. Els plans directors sectorials. Autoritzacions 

administratives. Competències de les distintes administracions. 

4. Residus perillosos: Concepte, producció, caracterització, gestió i obligacions dels productors. 

Normativa reguladora.  

5. Residus urbans: generalitats i aspectes legals específics. Sistemes de recollida i de selecció. 

6. Gestió d'altres residus: construcció-demolició, voluminosos, llots d'EDAR, vehicles fora d'ús, olis 

usats, residus sanitaris, residus d'origen animal, pneumàtics fora d'ús, REE i piles. 

7. Mètodes de tractament de residus sòlids urbans: eliminació. Eliminació de residus mitjançant 

dipòsit en abocador: normativa reguladora. Característiques de la construcció i l'explotació 

d’abocadors. Criteris d'admissió. Segellat d’abocadors. Efectes sobre el medi ambient. 

8. Mètodes de tractament dels residus urbans: valoració. Efectes sobre el medi ambient. 

 

PROFESSORAT 

Miquel Colom i Atès, Dr. en Ciències Químiques, Cap del Servei de Residus i Sòls Contaminats. 

Aina Canaleta Safont, Dra. en Ciències Químiques, Departament d’Explotació, TIRME 

LLOC, DATES I HORARI 

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

Dates: dimarts del 27 de juny al dijous 29 de juny de 2017 . 

Horari: 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 dia 21 de juny 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: 90 €; altres participants: 125 €. Posteriorment, s’ha d’enviar 

per correu electrònic el resguard d’ingrés en el compte 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. 


