
 

 

3 possibles escenaris 
 

  Situació 

ACTUAL:  

Cos general 

Solució que vol impulsar el 

Govern:  

Cos general, opció AMBIENTAL 

Supòsit Cos ambientòlegs/gues:  

Cos especial 

informació està extreta del cos 

d’enginyers industrials, que és 

l’últim que ha sortit 

Temari general 100% 60 temes 25 temes 

Temari específic 0% 40 temes 70-75 temes (varia segons el cos) 

Prova 1. 

Competències 

professionals 

(obligatori no 

eliminatori) 

100% temari 

general 

Qüestionari sobre competències 

professionals de l'escala superior 

d'administració general. 

Puntuació: 15-20% 

No hi ha 

Prova tipus test 

(obligatori i 

eliminatori) 

100% temari 

general 

Qüestionari sobre el contingut 

de la part general i la part 

específica 

Puntuació: 15-20% 

Test de la part general: qüestionari 

de 35 preguntes tipus test, més 4 

de reserva, sobre el contingut de 

la part general. 

Puntuació: 14,7% 

Test de la part específica: 35 

preguntes tipus test, més 4 de 

reserva, sobre el contingut de la 

part específica. 

Puntuació: 14,7% 

Prova qüestionari 

preguntes curtes 

(obligatori i 

eliminatori) 

100% temari 

general 

Preguntes de resposta breu sobre 

la part específica 

Puntuació: 20% 

10 preguntes de resposta breu de 

la part específica. 

Puntuació: 23,5% 

Prova cas pràctic 

(obligatori i 

eliminatori) 

100% temari 

general 

Resoldre un supòsit pràctic 

relacionat amb la totalitat de 

temes de la part específica. Es 

realitzarà, de manera no 

simultània, un supòsit pràctic 

diferent per a cadascuna de les 

opcions de places que hagi escollit 

la persona aspirant en la seva 

sol·licitud. 

Puntuació: 40%-50% 

Resoldre un supòsit pràctic que 

pot incloure diferents situacions 

professionals sobre els 

coneixements requerits i 

relacionats amb les funcions i les 

competències professionals del 

cos. 

Puntuació: 47,1% 

Pes del temari 

específic en la 

puntuació 

0% 75-80% 85,3% 

Titulacions que hi 

poden accedir 

 Totes Titulacions científiques ambientals 

en funció de la nova DLT que 

s’està redactant. (Citades 

titulacions com ambientòleg, 

enginyer agrònom, biologia 

ambiental.....) 

Només la titulació a la qual va 

dirigida la convocatòria. 

Mobilitat per a 

funcionaris 

Dins el cos 

general 

Dins el cos general opció 

Ambiental i dins del cos general  

Dins el cos especial 


