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PROGRAMA DE MATÈRIES PER A LA PROVA DE CONEIXEMENTS
ESPECIALISTA DE BRIGADES FORESTALS (ref.02-2017)
(Annex IX)
Conforme al previst en la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per al lloc
d'Especialista de Brigades Forestals (ref. 02-2017), el programa de matèries per a la confecció de
la prova de coneixements (fase 7 del procés de selecció), s'ajustarà exclusivament als següents
continguts:

1. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS (85% de la puntuació total)


Del “MANUAL DE FORMACIÓ D'INCENDIS FORESTALS PER A QUADRILLES”, elaborat
pel Departament de Medi ambient del Govern d'Aragó (Autor: Felipe Aguirre Briones),
solament s'avaluaran els coneixements continguts en els següents apartats:







Capítol 1.
Capítol 2, exceptuant l'apartat 3.
Capítol 3.
Capítol 4, exceptuant els següents apartats:
o 2.1.
o 4.
o 5.
o 6.
o 7.
Capítol 5, exceptuant els següents apartats:
o 2.
o 4.3.
o 5.

Aquest manual es pot consultar en el següent enllaç:
www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/Me
dioAmbiente/Areas/08_Medio_forestal/02_Gestion_forestal/PUBLICACIONES/MANUAL_INCENDIOS_C
UADRILLAS.pdf



Del “PLA ESPECIAL ENFRONT DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS” de la Generalitat
Valenciana, sols l’apartat que fa referència a Preemergències.
Aquest document es pot obtenir en el següent enllaç:
http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566493/PE_Incendios.pdf/d615af2c-8655-4e399b0c-2ca4c251c1cf
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Espècies forestals dominants de la Comunitat Valenciana i les seues característiques
principals.
En el següent enllaç es pot consultar el llistat de les espècies que es van a considerar per a
aquesta prova, tant amb la seua denominació científica com a comuna, en castellà i valencià:
www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/cuadro-de-especies-forestales-dominantes

Els/les candidats/es hauran d'aconseguir pels seus propis mitjans la informació corresponent
a les característiques principals de cadascuna de les espècies ressenyades.



Geografia de la província de València: comarques, municipis, relleu, xarxa hidrogràfica,
etc.
Els/les candidats/es hauran d'aconseguir pels seus propis mitjans la informació corresponent
als continguts d'aquest apartat, si bé pot resultar-los d'utilitat els següents enllaços:
http://descargas.icv.gva.es/filebrowser/download/3382899
http://descargas.icv.gva.es/filebrowser/download/3383382

2. CONEIXEMENTS GENERALS (15 % de la puntuació total)

TEMA 2.1.- Legislació d'aplicació a DIVALTERRA (segons el seu text vigent):
- Constitució Espanyola de 1978.
- Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
- Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, tan sol els següents articles:
 Disposició Addicional Primera, articles 52, 53, 54, 55 i 59.
- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana, tan sol els següents articles:
 Articles 51 i 55 inclosos en l'Article 4, apartat 4.
 Articles del 86 al 91, tots dos inclusivament, de la Secció 1ª del Capítol
IV.

Maig 2017.
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