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GRUP A
Enginyers Industrials

ANNEX I

Bloc general

I Dret constitucional i organització administrativa

1. La Constitució Espanyola  de 1978 (I): Característiques, estructura  i reforma.  Els principis 
constitucionals: els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal  Constitucional. El 
Defensor del Poble.
2. La Constitució Espanyola (II): La Corona. Les Corts Generals. Les Cambres. Elaboració de les 
lleis. Del Govern i de l'administració.
3.  Llei  d'Organització  i  Funcionament  de  l'administració  general  de  l'Estat:  L'organització 
administrativa.  Òrgans  centrals  i  òrgans  territorials.  L'administració  general  de  l'Estat  a 
l'Exterior.
4. La regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial: Composició i 
funcions.
5. Regulació constitucional de l'administració local i les comunitats autònomes.

II. Dret autonòmic

6.  L'Estatut  d'Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana  (I):  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.
7.  Estatut  d'Autonomia  (II):  economia  i  hisenda.  L'administració  local.  L'administració  de 
justícia.
8. El Síndic  de Greuges. La Sindicatura  de Comptes. El Consell  Jurídic  Consultiu.  El Consell 
Valencià de Cultura. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Comité Econòmic i Social.
9.  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. L'administració institucional.  Responsabilitat  dels 
membres del Consell i de l'administració pública de la Generalitat Valenciana.

III. La Unió Europea

10. La Unió Europea: tractats. Les institucions de la Unió Europea: El Consell de Ministres. La 
Comissió Europea. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia: composició i funcions.

IV. Dret administratiu

11. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comuns: objecte i àmbit d'aplicació. Principis generals. Els actes administratius.
12.  Els  interessats.  Concepte.  Capacitat  d'obrar.  Representació.  Identificació.  Pluralitat 
d'interessats.  Drets  dels  ciutadans.  Llengua  dels  procediments.  Dret  d'accés  a  arxius  i 
registres. Els registres. Col·laboració i compareixença dels ciutadans.

13.  La  responsabilitat  de  la  tramitació.  Obligació  de  resoldre.  Silenci  administratiu. 
Incorporació de mitjans tècnics. Validesa i eficàcia de documents i còpies. Termes i terminis. 
Còmput. Ampliació. Tramitació d'urgència.
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14. Els òrgans de les administracions públiques. Creació. Competència. Delegació. Advocació. 
Comanda de gestió. Delegació de firma. Suplència. Coordinació i comunicacions. Instruccions 
i  ordes  de  servei.  Òrgans  col·legiats.  Règim  jurídic.  Composició.  Convocatòries,  sessions  i 
actes. Abstenció i recusació.
15.  Les  disposicions  administratives.  Jerarquia  i  competència.  Publicitat  i  inderogabilitat 
singular.
16. El procediment administratiu: concepte i fases. Revisió dels actes en via administrativa:  
revisió d'ofici, recursos administratius. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i 
laborals.  La  jurisdicció  contenciosa  administrativa:  les  parts,  objecte  del  recurs  i 
procediments.
17. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l'administració. Els contractes 
de l'administració: concepte. Tipus. Procediments de contractació.

V. Funció pública

18.  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 
pèrdua  de  la  condició  de  funcionari.  Situacions  administratives.  Promoció  i  carrera 
administrativa. Provisió dels llocs de treball.
19. Drets i deures dels funcionaris  públics. Retribucions i indemnitzacions. Incompatibilitats. 
Règim disciplinari.
20.  Règim de Seguretat  Social.  Els  òrgans  de representació  i  la  negociació  col·lectiva  del 
personal funcionari. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Bloc específic

1.  Règim  jurídic  bàsic  d'instal·lació,  ampliació  i  trasllat  en  matèria  d'establiments  i 
instal·lacions industrials.
2. La liberalització industrial i el seu desplegament normatiu a la Comunitat Valenciana.
3.  Procediments  administratius  telemàtics  relatius  a  la  posada  en  servici  d'instal·lacions 
receptores i la connexió a les xarxes de subministrament d'aigua i productes energètics a la 
Comunitat Valenciana.
4.  Regulació  bàsica  en  matèria  de  Registre  d'Establiments  Industrials.  Coordinació  amb 
l'administració general  de l'Estat. Comissió del Registre i informació industrial.  Procediment 
administratiu d'inscripció, modificació i baixa a la Comunitat Valenciana.
5. Regulació bàsica  en matèria de promoció, modernització i competitivitat industrial.  Plans 
de  Consolidació  i  Competitivitat  de  la  menuda  i  mitjana  empresa;  gestió  i  regulació  a  la 
Comunitat Valenciana.
6.  Marc  legislatiu  bàsic  de  la  qualitat  i  seguretat  industrial.  El  reglament  de  la  seua 
infraestructura. L'enfocament global: control de productes industrials.
7. Normativa bàsica i el seu desplegament a la Comunitat Valenciana sobre la vigilància del 
compliment de la legislació sobre seguretat industrial de productes, equips i instal·lacions. El 
Consell de Coordinació de la Seguretat Industrial.
8. Autoritzacions de persones físiques previstes en els reglaments de seguretat industrial per 
a  actuar  en l'àmbit  de  les  instal·lacions  industrials.  Condicions  per  a  la  seua  concessió  i 
renovació. Drets, obligacions i responsabilitats.
9.  Empreses  instal·ladores,  mantenidores,  conservadores  i  reparadores  en  l'àmbit  de  la 
seguretat  industrial:  règim  d'autorització  i  renovació.  Condicions  per  a  la  seua  validesa  i 
actuació a la Comunitat Valenciana i en la resta del territori nacional.
10. Regulació bàsica  en matèria  de metrologia.  Unitats legals  de mesura,  materialització i 
obligació d'utilitzar-les. Control metrològic de l'Estat.
11. El registre de control metrològic. Model d'execució i assignació de funcions per a l'exercici 
de control metrològic a la Comunitat Valenciana.
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12.  Aprovacions  de model.  Habilitació  de laboratoris  de verificació  metrològica.  Verificació 
periòdica  d'instruments  subjectes  a  metrologia  legal.  Règim  jurídic  aplicable  als  equips  i 
aparells  de  mesura  no  subjectes  a  metrologia  legal  que  intervenen  en  transaccions 
comercials. Especial referència als equips de mesura d'energia elèctrica.
13. Legislació bàsica en matèria de control dels riscos inherents als accidents greus en què 
intervinguen  substàncies  perilloses  i  el  seu  desplegament  a  la  Comunitat  Valenciana. 
Coordinació  amb  la  resta  d'autoritzacions  i  altres  figures  d'intervenció  administrativa  en 
matèria industrial.
14.  Legislació  bàsica  del  sector  d'hidrocarburs:  principis  generals,  distribució  de 
competències entre l'Estat  i  la  Generalitat  Valenciana.  Ordenació  del  mercat  de productes 
derivats del petroli. Garantia  de subministrament. Ordenació de les activitats destinades al 
subministrament de gasos combustibles per canalització. Seguretat de subministrament.
15. Legislació bàsica del sector elèctric: principis generals, distribució de competències entre 
l'Estat i la Generalitat Valenciana. L'ordenació de les activitats destinades al subministrament 
elèctric.  Principals  normes  tècniques  i  de  seguretat  aplicables  a  cada  activitat:  objecte, 
finalitat i àmbit d'aplicació de cada una.
16.  Instal·lacions  de  protecció  contra  incendis:  condicions  reglamentàries  dels  equips, 
aparells i sistemes. Regles de seguretat i acreditació del seu compliment. Programes mínims 
de manteniment de les instal·lacions i aparells.
17. Regulació  bàsica  en matèria  de seguretat  contra  incendis  en establiments  industrials. 
Caracterització  reglamentària  dels  establiments  industrials  en  relació  amb  la  seguretat 
contra  incendis.  Requisits constructius  segons la seua configuració,  ubicació i nivell  de risc 
intrínsec. Requisits de les instal·lacions.
18. Reglament electrotècnic per a baixa tensió: disposicions comunes i prescripcions relatives 
a instal·lacions per a edificis destinats principalment a habitatges i instal·lacions en locals de 
pública concurrència. Legislació de desplegament la Comunitat Valenciana.
19. Instal·lacions elèctriques en locals amb risc d'incendi o explosió. Exigències de seguretat 
del material  elèctric destinat a ser utilitzat en baixa tensió. Aparells i sistemes de protecció 
per a ús en atmosferes potencialment explosives.
20. Regulació bàsica en matèria de seguretat de màquines. Requisits essencials, avaluació de 
la conformitat i marcat CE. Comercialització i posada en servici.
21. Reglament d'aparells a pressió: disposicions generals i instruccions tècniques relatives a 
calderes  de  vapor,  oli  tèrmic  i  les  seues  canonades,  dipòsits  criogènics  i  tractament  i 
emmagatzemament d'aire comprimit. Recipients a pressió simples.
22. Règim jurídic bàsic sobre la prestació de la inspecció tècnica de vehicles, autorització i 
condicions  de  funcionament  d'estacions  d'inspecció  tècnica  de  vehicles  a  la  Comunitat 
Valenciana.
23.  Règim  d'avaluació  de  la  conformitat,  instal·lació,  comercialització,  posada  en  marxa, 
revisions i inspeccions periòdiques d'ascensors, grues torre i grues mòbils autopropulsades.
24. Envasos i embalatges destinats al transport de mercaderies perilloses per carretera.
25. Construcció, certificats de conformitat de model, tipus o unitat de contenidor. Reparacions 
i  inspeccions  periòdiques.  Laboratoris,  organismes  de  control  i  controls  a  realitzar  als 
contenidors.
26. Legislació bàsica i de la Comunitat Valenciana en matèria de prevenció i control integrats 
de  la  contaminació.  Valors  límit  d'emissió  i  millores  tècniques  disponibles.  L'autorització 
ambiental integrada: règim jurídic i coordinació amb les autoritzacions substantives previstes 
en la regulació sectorial.
27.  Legislació  bàsica  i  de  la  Comunitat  Valenciana  en  matèria  d'avaluació  d'impacte 
ambiental.  La declaració  i l'estimació d'impacte ambiental:  règim jurídic  i coordinació amb 
altres figures administratives previstes en la regulació industrial.
28. Producció i gestió de residus urbans. Els plans zonals. L'arreplegada selectiva de residus 
urbans. Els envasos i residus d'envasos. Els residus d'aparells elèctrics i electrònics.
29. Producció i gestió de residus industrials. Els residus perillosos.
30. Producció i gestió de residus específics. Els vehicles al final  de la seua vida útil. Els olis 
usats. Sòls contaminats.
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31. El tractament tèrmic dels residus: incineració, piròlisi i gasificació. El tractament biològic 
dels residus: el compostatge i la biometizació. L'eliminació dels residus: l'abocador controlat.
32. La contaminació acústica ambiental. Règim jurídic.
33. La contaminació atmosfèrica. La xarxa de vigilància i control de la qualitat de l'aire.
34. El canvi climàtic. El protocol de Kyoto. Règim jurídic del comerç d'emissions.
35. Reglamentació tecnicosanitària d'aigües potables.
36. Abocaments al mar. Qualitat d'aigües de bany. El programa de banderes blaves.

Alacant: Glorieta Poeta Vicente Mogica, 5-12   03005   Tel 965133393   Fax 965126626
Castelló: Marqués de Valverde, 8   12003   Tel 964269094   Fax 964232952

València: Juan de Mena, 18   46008   Tel 963919155   Fax 963924334


