
SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VALENCIANA

INTERSINDICAL VALENCIANA
www.stapv.intersindical.org

GRUP C

Agents Mediambientals

ANNEX I

Bloc general

I.Dret constitucional i organització administrativa  

1. La  Constitució  Espanyola  de  1978:  característiques,  estructura  i  reforma.  Els  principis

constitucionals: els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. El

Defensor del Poble.

2. L'Estatut  d'Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana:  estructura,  contingut  i  principis

fonamentals.  Procediment  de  reforma  de  l'Estatut.  Les  competències  de  la  Comunitat

Valenciana en l'Estatut d'Autonomia. Les Corts Valencianes: el president, òrgans de govern i

funcions. Altres institucions de la Generalitat Valenciana.

3. Llei  de  Govern  Valencià:  el  president  de  la  Generalitat  Valenciana.  Els  consellers.

L'administració  de  la  Generalitat  Valenciana.  Organització,  competència  i  estructura.

Organització territorial de les conselleries.

II. La Unió Europea

4. La Unió Europea. Les institucions de la Unió Europea: el Consell de Ministres. La Comissió

Europea. El Parlament Europeu.

III. Dret administratiu

5. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comú:  objecte  i  àmbit  d'aplicació.  Principis  generals.  Drets  dels  ciutadans.  Els  actes

administratius. La revisió dels actes en via administrativa.

6. El procediment administratiu: concepte i fases. Recursos administratius. Les reclamacions

prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals. La jurisdicció contenciosa administrativa: les

parts, objecte del recurs i procediments.

7. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l'administració. Els contractes de

l'administració: concepte. Tipus. El procediment de contractació.
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IV. Funció pública

8. La Llei de la Funció Pública Valenciana. Normativa de desplegament en matèria de personal.

El personal al servei de la Generalitat Valenciana. La seua classificació. Adquisició i pèrduda

de la condició de funcionari. Situacions administratives. Promoció i carrera administrativa.

Provisió dels llocs de treball.

9. Drets  i  deures  dels  funcionaris  públics.  Retribucions  i  indemnitzacions.  Incompatibilitats.

Règim disciplinari.

10. Règim de Seguretat Social del personal al servei de l'administració del Govern Valencià. Els

òrgans  de  representació  i  la  negociació  col·lectiva  del  personal  funcionari.  La  Llei  de

Prevenció de Riscos Laborals.

Bloc específic

1. Principals  característiques  ambientals  de  la  Comunitat  Valenciana:  climatologia  (règim

tèrmic, règim publiomètric, vents),  edafologia (tipus de sòls i les seues característiques) i

medi  físic  (principals  formacions  muntanyoses,  rius  principals,  zones humides,  principals

zones protegides).

2. Principals  formacions  de vegetació  natural  de  la  Comunitat  Valenciana.  Característiques

botàniques  i  culturals  de  les  principals  espècies  de  la  flora  silvestre  valenciana.

Característiques de les principals espècies de la fauna valenciana i els seus ecosistemes.

Plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades de fauna i flora.

3. Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, i el Decret 98/1995, de

16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de

la Comunitat Valenciana. La Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests.

4. Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.

Llei 4/89,  de 27 de març,  de Conservació dels Espais Naturals i  de la Flora i  la Fauna

Silvestres. Decret 265/94, de 20 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es crea i es

regula  el  catàleg  valencià  d'espècies  amenaçades  de  fauna  i  s'establixen  categories  i

normes de protecció de la fauna.

5. Llei 3/1995, de 23 de març, de Vies Pecuàries. Conceptes bàsics: definició, competències,

tipus, classificació, delimitació, amollonament, desafectació, modificació, ocupacions, usos

compatibles i complementaris, xarxa nacional de vies pecuàries, les infraccions i sancions.

6. Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del

Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la

Llei  2/1989,  de 3 de març,  d'Impacte  Ambiental,  i  modificacions  posteriors.  La legislació

sobre activitats qualificades.

7. El  Pla  General  d'Ordenació  Forestal  de  la  Comunitat  Valenciana.  Principis  generals,

estructura i ordenances del sòl forestal.

8. Incendis  forestals.  Causes,  propagació,  comportament,  prevenció,  tipus,  parts  i  extinció

d'incendis. Plans locals de cremes, índex de perill i les seues conseqüències.
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9. El Pla Especial Davant del Risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana. Contingut.

Participació  del  personal  de  la  Conselleria  de  Territori  i  Habitatge.  Directriu  tècnica  de

coordinació del grup d'intervenció.

10. El plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en

l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants (Decret

7/2004, de 23 de gener,  del  Consell  de la Generalitat  Valenciana).  Normes generals  de

protecció en terrenys forestals incendiats (Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la

Generalitat Valenciana).

11. Gestió  i  organització  de l'ús  públic  de les  muntanyes.  Ús  recreatiu  de les  muntanyes.

Senderisme i esports de muntanya, circulació de vehicles per terrenys forestals, acampades

i ús d'instal·lacions recreatives.

12. Aprofitaments  forestals.  Explotació  forestal  fustera.  Suro.  Resina.  Fruits.  Plantes

aromàtiques i medicinals. Fongs. Orde d'11 de setembre de 1998, per la qual es regula la

recol·lecció de la tòfona al territori de la Comunitat Valenciana. Orde de 16 de setembre de

1996, de per la qual es regula la recol·lecció de bolets i altres fongs en el territori de la

Comunitat Valenciana.

13. Principals plagues i malalties que afecten la vegetació forestal de la Comunitat Valenciana.

Tècniques de prospecció, control i lluita.

14. Caça i acció de caçar; formació del caçador i llicència de caça; classificació de les espècies

a  efectes  cinegètics  i  normes  de  seguretat,  espècie  cinegètica.  Identificació  d'espècies

susceptible d'aprofitament i peça de caça; classificació dels terrenys a efectes cinegètics;

deures  i  responsabilitats  dels  caçadors  i  dels  titulars  d'un  vedat  de  caça.  Planificació

cinegètica. Pla d'aprofitament cinegètic. La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la

Comunitat Valenciana.

15. La  pesca  continental.  Principals  espècies  piscícoles.  Característiques  i  hàbitat.

Piscifactories. Llei de 20 de febrer de 1942, per la qual es regula el foment i conservació

entre masses o cursos d'aigua naturals i altres artificials. Plans de pesca de la pesca fluvial.

Diferències de gestió piscícola.

16. Selvicultura.  Principals  tractaments  i  tècniques  de  selvicultura.  Dasometria.  Cubicació

d'arbres en peu i baixats. Cubicació de fustes de dimensions menudes. Inventari forestal.

Arbres tipus. Inventari forestal. Principals ferramentes per a la cubicació i amidament.

17. Interpretació  de  plans  topogràfics.  Escales.  Corbes  de  nivell.  Càlcul  sobre  un  pla  de

distàncies reals. Pendents i altituds. Coneixement i utilització de la brúixola. Coneixement i

utilització de sistemes GPS.

18. Contaminació  de  les  aigües:  problemàtica,  principals  contaminants  i  processos  de

depuració. Condicions sanitàries de l'aigua de consum humà.

19. Contaminació  atmosfèrica:  problemàtica,  principals  contaminants  i  efectes  de  la

contaminació. La contaminació acústica.

20. Llei 10/2000, de Residus. Disposicions generals. Producció, possessió i gestió dels residus.

Inspecció i règim sancionador.

21. Delictes i faltes relatius a l'ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i del medi

ambient i els referits a incendis.
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