
 

 

CURS: NORMATIVA D’AIGÜES 

(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 normativa d’aigües i altres aspectes tècnics i s’assoleix de la forma següent: 

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

aigües. 

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

tècnic la legislació actual d’aigües. 

 

CONTINGUTS 

1. L’aigua: generalitats. El cicle hidrològic. Usos de l’aigua. Composició de les aigües naturals. 

Processos que influeixen en la composició de les aigües. 

2. Normativa europea i estatal de l’aigua: Directiva marc i Llei d’aigües. Competències. 

3. Directiva marc de l’aigua: qualitat de les aigües. Estat químic i estat ecològic de les aigües. 

Determinacions per definir l’estat ecològic de les aigües. 

4. Planificació hidrològica. El Pla hidrològic de les Illes Balears. Masses d’aigua: categories i classes. 

5. Descripció dels sistemes d’abastiment d’aigua de consum humà: captació, dipòsits i xarxes de 

distribució. Sistemes de tractament, desinfecció i potabilització de l’aigua.  

6. Dessalinització. Principals processos, plantes comercials. 

 

PROFESSORAT 

María del Carmen Caballero López, Llicenciada en Ciències Químiques, Tècnica Superior del Laboratori de 

l’Aigua de la Direcció General de Recursos Hídrics. 

María del Carmen Pons Bonafé, Doctora en Ciències Químiques, Cap de Negociat de la Comissió de Medi 

Ambient de les Illes Balears. 

 

LLOC, DATES I HORARI 

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

Dates: dimarts 11 i dijous 13 de febrer de 2020. 

Horari: 16:30 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 27 de gener de 2020. Horari: dimarts, dimecres i divendres de 9,00 h a 

13,00 h, i dilluns i dijous de 16,00 h a 20,00 h. Quota d’inscripció: col·legiats: 70 €; altres participants: 105 

€. 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/a i del curs. 

NOMBRE DE PLACES: El nombre de places és de 18 i s’assignaran per ordre d'inscripció. 
 

*El Col·legi de Químics es reserva el dret a cancel·lar el curs quan el número d’assistents no arribi al mínim per al desenvolupament normal del curs. 

En cas de cancel·lació, es retornarà l’import íntegre dels doblers abonats 


