INDEX TEMÀTIC PART ESPECÍFICA
AGENTS RURALS GENERALITAT DE CATALUNYA

Tema 11.
La protecció constitucional del medi ambient.
Distribució
constitucional
i
estatutària
de
competències. El Departament de Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació, i Medi Natural:
competències i estructura. Les Empreses públiques
adscrites al DAAM.
TEMA 12
El Cos d’Agents Rurals: funcions, estructura i
organitzacio.
Els
seus
drets,
deures
i
incompatibilitats. Normativa reguladora.
TEMA 13
El procediment administratiu sancionador: principis,
incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els
recursos naturals i el medi ambient, relatius a la
protecció de la flora i fauna, i d’incendis forestals.
TEMA 14
Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests
públiques i privades. Els plans tècnics de gestió
forestal.

TEMA 15
Aprofitaments
forestals.
Normativa
catalana
respecte al sector tofoner, La recollida i
comercialització de la pinya del pinyer, l’obtenció del
suro i del pelagrí, els aprofitaments forestals per a
ús domèstic. L’activitat Apícola a Catalunya.
Normativa catalana sobre aquest sector.
TEMA 16
Preservació de la flora protegida Espècies
protegides: Normativa catalana Arbres d’interès
local, comarcal i monumentals
TEMA 17
Mesures
de
prevencio
d’incendis
forestals.
Normativa catalana sobre aquesta materia. El Pla
d’emergencies forestals a Catalunya (INFOCAT).
Estructura i organitzacio. Els grups d’actuacio.

TEMA 18
Els voluntaris forestals del medi natural i la seva
normativa. Les agrupacions de defensa forestal:
constitució i regulació.
TEMA 19
Els espais naturals protegits. Normativa estatal i
autonòmica sobre els espais naturals: estructura i
contingut. Espais naturals de protecció especial.
Figures existents. El PEIN: normativa de declaració.
Activitats fotogràfiques, científiques i esportives

TEMA 20
Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural:
estructura i contingut.
TEMA 21
Normativa
extractives
ambiental.
prevenció i
TEMA 22
Normativa
Catalunya

catalana reguladora de les activitats
i del procediment d'avaluació d'impacte
La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
control ambiental d’activitats. PCAA
catalana

reguladora

dels

residus

a

TEMA 23
Legislació bàsica en matèria d’aigües
TEMA 24
L’activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre
aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a
les aigües continentals. Zones de pesca, definició i
distribución a Catalunya. Senyalització de les aigües
continentals. Espècies piscícoles.
TEMA 25
L’activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre
aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a
Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de
caça controlada, àrees privades i locals de caça,
zones de seguretat i refugis de fauna salvatge.
Espècies cinegètiques: identificació, distribució,
biologia, ecologia i gestió.

TEMA 26
El Reglament d'armes: tipus d'armes i llicències.
Tinença i ús d'armes. Guies de tinença.
TEMA 27
Regulació sobre la protecció dels animals a
Catalunya: estructura i contingut. Establiments de
venda d’animals i nuclis zoològics. Regulació de la
fauna exòtica i autòctona. Regulació internacional i
comunitària sobre el comerç d’espècies. Centres de
recuperació
de
fauna.
Regulació
d’activitats
relacionades amb la protecció dels animals.
Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques,
científi-ques i esportives.
TEMA 28
Geografia física de Catalunya. Característiques dels
principals ecosistemes de Catalunya. Divisió
comarcal de Catalunya.

