Temari Tècnic de Medi Ambient (18 temes generals i 72 específics)

TEMARI GENERAL
Tema 1. Estructura i principis generals de la Constitució espanyola de 1978.
Tema 2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial en la Constitució espanyola de 1978.
Tema 3. El poder judicial: òrgans de govern, estructura i ordres jurisdiccionals de l’Estat en la
Constitució espanyola de 1978.
Tema 4. La Comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus òrgans de govern en l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.
Tema 5. Organització i funcionament del Consell Insular Menorca segons el seu Reglament orgànic.
Tema 6. Els pressuposts locals. (Reial decret legislatiu 2/2004, text refós de les lleis d’hisenda local).
Tema 7. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La Llei: classes de llei. El reglament:
concepte i classes. Altres fonts del dret administratiu.
Tema 8. Els interessats en el procediment administratiu. Drets dels interessats: en particular, l'accés
als registres i als arxius. (Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques).
Tema 9. L'acte administratiu: Motivació, notificació i publicació. (Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú de les administracions públiques).
Tema 10. La Llei de contractes del sector públic. Classes de contractes. La selecció del contractista.
L’adjudicació dels contractes. Drets i deures del contractista i de l’Administració. La contractació
administrativa en l’esfera local. (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014).
Tema 11. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. (Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014).
Tema 12. La província i l’illa en el règim local. Organització provincial/insular. Competències segons la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local.
Tema 13. Administració electrònica i procediment administratiu. Drets dels ciutadans en les seves
relacions per mitjans electrònics amb les administracions. Canals de relació entre ciutadans i
Administració. (Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
Tema 14. El marc normatiu de les obligacions públiques de transparència, accés a la informació i bon
govern. Obligacions de transparència i límits. Publicitat activa i transparència en la gestió. Informació
pública i garanties. (Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern).
Tema 15. La protecció de dades personals. Marc normatiu. Principis del dret. (Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ).
Tema 16. Normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat de gènere. Els plans
estratègics estatals i autonòmics per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Tema 17. La provisió dels llocs de treball. Sistemes de provisió. La promoció professional. El grau
personal. (Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears).
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Tema 18. Els drets i els deures dels funcionaris públics. Règim disciplinari del personal laboral i dels
funcionaris. (Text refós de l'Estatut bàsic de l’empleat públic i Llei de la dunció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears).
TEMARI ESPECÍFIC
Tema 1. El medi ambient, concepte i definicions. El concepte de desenvolupament sostenible. Principis
del dret ambiental. Medi ambient en el dret internacional, comunitari, nacional i autonòmic. Distribució
de competències.
Tema 2. Economia circular.
Tema 3. Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
Tema 4. Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
Tema 5. Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental i modificacions posteriors.
Tema 6. El canvi climàtic: problemàtica ambiental a escales global i local.
Tema 7. Canvi climàtic, adaptació i mitigació.
Tema 8. Reial decret llei 15/2018 de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels
consumidors.
Tema 9. Protocol de Kyoto de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
Tema 10. Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Tema 11. Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus
mitjançant dipòsit en abocador.
Tema 12. Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus
de construcció i demolició.
Tema 13. Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
Tema 14. Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.
Tema 15. Àmbit competencial en matèria de residus a les Illes Balears.
Tema 16. El Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de Menorca.
Tema 17. Operacions de valorització i eliminació, i la Llista europea de residus.
Tema 18. Llibre verd: estratègia europea per a una energia sostenible, competitiva i segura.
Tema 19. Directiva 2012/27/UE relativa a l'eficiència energètica.
Tema 20. El cicle de l'aigua. Les aigües superficials, distribució i aprofitament dels recursos hídrics a
Menorca.
Tema 21. Les aigües subterrànies. Principals afeccions: la sobreexplotació i la contaminació dels
aqüífers.
Tema 22. Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'aigües.
Tema 23. Plan Hidrològic de les Illes Balears.
Tema 24. La mobilitat sostenible.
Tema 25. Llibre blanc del transport: full de ruta cap a un espai únic europeu del transport i per una
política de transport competitiva i sostenible.
Tema 26. Llei 4/2014 de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
Tema 27. Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.
Tema 28. Reglament del cel nocturn.
Tema 29. Llei 34/2007 de qualitat de l'aire i protecció atmosfèrica.
Tema 30. Reial secret 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.
Tema 31. Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
Tema 32. Distribució de competències entre les diferents administracions en matèria de costes i litoral.
Tema 33. Llei balear de caça i pesca fluvial.
Tema 34. La pesca a Menorca. Situació de la pesca recreativa, modalitats. La pesca professional,
modalitats. Llei 6/2007 de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Balears. Llei 33/2014 de
pesca marítima de l'Estat.
Tema 35. Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
Tema 36. Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial.
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Tema 37. Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries.
Tema 38. Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’ordenació del territori.
Tema 39. El Pla Territorial Insular de Menorca i la Norma territorial transitòria.
Tema 40. Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
Tema 41. Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
Tema 42. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del
sòl i de rehabilitació urbana.
Tema 43. Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació minera de les Illes Balears.
Tema 44. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la niodiversitat.
Tema 45. Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial
protecció de les Illes Balears.
Tema 46. Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO).
Tema 47. Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Tema 48. Xarxa Natura 2000 i terrenys que la conformen a Menorca.
Tema 49. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i de la flora
silvestres.
Tema 50. Directiva 2009/147/CE relativa a la conservació de les aus silvestres.
Tema 51. Especies protegida. Llista espanyola d'espècies silvestres en règim de protecció especial i
Catàleg nacional d'espècies amenaçades
Tema 52. Decreto balear 75/2005. Catàleg balear d’espècies amenaçades i d’especial protecció.
Tema 53. Reial decret 630/2013 sobre espècies exòtiques invasores.
Tema 54. La protecció de les espècies marines. Concepte de reserva marina. La reserva marina del
nord de Menorca.
Tema 55. Decret 25/2018 sobre la conservació de la posidònia oceànica a les Illes Balears.
Tema 56. Característiques climàtiques i biogeogràfiques de les Illes Balears. Característiques
ecològiques i principals comunitats i ecosistemes a Menorca.
Tema 57. Vegetació de Menorca.
Tema 58. Fauna a Menorca.
Tema 59. Las zones humides i la seva importància ecològica. Principals zones humides de Menorca.
Tema 60. Boscos i incendis.
Tema 61. El Camí de Cavalls. Normativa
Tema 62. La geologia i la geomorfologia a l'illa de Menorca.
Tema 63. Geomorfologia de Menorca.
Tema 64. Reserves de biosfera l’Estratègia de Sevilla i el marc estatutari.
Tema 65. Xarxa Mundial Reserves de Biosfera, Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera, Illes i Territoris
Insulars. Paper de l'illa de Menorca.
Tema 66. Creació de l’organització especialitzada Agència Menorca Reserva de Biosfera i els seus
estatuts.
Tema 67. La reserva de biosfera de Menorca: zonificació i gestió.
Tema 68. Cartografia. Interpretació de plànols topogràfics: escales, corbes de nivell, signes
convencionals. El GPS. IDE Menorca: eines disponibles.
Tema 69. Control d'espècies animals i vegetals, conservació i recuperació. Mètodes de control i
seguiment.
Tema 70. Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
Tema 71. Agenda Local 21; Cimera de Rio; Carta d'Aalborg, procediment i plans d'acció.
Tema 72. Estratègia Europa 2020.
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