
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAR 
El passat dimarts 7 de maig es va publicar el DECRET 102/209 de modificació del Reglament del 
CAR, en total es modifiquen un total de dotze articles, d’algunes modificacions ja ens havien 
informat fa temps, d’altres no i es justifiquen amb la finalitat de millorar l’opertiva del CAR. Els 
canvis més rellevants són els seguënts:

- Es modifica l’article 23:
23.- La categoria d'agent, que és la categoria inferior de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals, 
està destinada a garantir el desenvolupament de les funcions bàsiques del cos i, si s'escau, les 
pròpies del grup especial o del grup de suport del qual puguin formar part.
Aquest és el motiu principal pel qual s’ha modificat el Reglament, perquè fins ara només podien 
accedir al grup de suport els agents majors la qual cosa els feia inviables.

-Es modifica l’article 24 i relatiu als agents majors:
24.1.- La categoria d'agent major, que és la categoria mitjana de l'escala bàsica del Cos d'Agents 
Rurals, està destinada al desenvolupament de l'àrea d'especialització assignada i a la direcció de 
les actuacions dels grups de suport o especial al qual puguin pertànyer. 
Amb aquesta modificació no estem gens d’acord (no se’ns va informar prèviament), atès que l’àrea 
d’especialització és possible que no tingui relació amb el grup de suport o especial al qual pugui 
pertànyer un agent major.

Us adjuntem l’enllaç del Decret per veure totes les modificacions:  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=848804&language=ca_ES

CONVOCATÒRIA SOTSINSPECTORS
Com ja us vam informar es va modificar la convocatòria anterior, s’ha suprimit la previsió de limitar 
a 150 el nombre d'aspirants que poden superar el primer exercici de la primera i prova, i la prova 
d’aptitud física serà la mateixa per tots els aspirants. 

Us facilitem l’enllaç de la modificació i us enviem ,conjuntament amb la present circular, l’arxiu amb
el resum de les noves bases de la convocatòria. El termini per presentar les sol·licituds és del 13 de 
maig fins al 7 de juny.

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?
action=fitxa&mode=single&documentId=848893&language=ca_ES
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