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Vull ser agent rural... 
 

Els agents rurals són funcionaris de carrera. Per tant, per accedir al cos 

cal superar unes oposicions que inclouen un seguit de proves selectives. 

Amb caràcter general, cal superar: 

 Un test teòric 

 Un examen pràctic 

 Unes proves de capacitat física, mèdiques i psicotècniques 

 

L'accés a la categoria d'agent auxiliar també requereix la superació d'un curs selectiu i 

d'un període de pràctiques de sis mesos de durada. 

Les bases de cada convocatòria estableixen les condicions i els requisits específics per 

ingressar al Cos d'Agents Rurals. No obstant això, a més de les condicions generals d'accés 

a la funció pública de Catalunya, per formar part del Cos cal complir els requisits següents: 

L'accés a la categoria d'agent auxiliar es fa pel sistema de concurs oposició , i requereix la 
superació d'un curs selectiu i d'un període de pràctiques de sis mesos de durada. 

 
→Requisits d’accés: 
 

Les bases de cada convocatòria han d'establir els requisits i les condicions específics per a 
ingressar en el Cos d'Agents Rurals. 

Però, a més de les condicions generals d'accés a la funció pública de Catalunya, per a 
ingressar en el Cos d'Agents Rurals cal complir els requisits següents: 

- Tenir la titulació exigida . Escala auxiliar, titulació corresponent al grup D. Graduat en ESO, 

Tècnic LOGSE o equivalent, graduat escolar, Formació Professional de Primer Grau, o 

qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-la. Si es tracta d'un títol 

obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i 

Ciència 

- Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa. 

- Tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B o permís equivalent d'acord amb la 

normativa aplicable. 

- Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les 

places convocades. 

- Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l' obtenció del permís d'ús 

d'armes de foc. 
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- Tenir la nacionalitat espanyola o la d' altres estats membres de la Unió Europea , o la 

d'estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 

ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 
 
 
Convocatòries d'accés al Cos d'Agents Rurals 

No hi ha oferta d'ocupació pública per a enguany 2018 

 
 
→Per a més informació: 
 
Concurs de mèrits generals i capacitats 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/
?vgnextoid=145fb2434be02410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=145fb2434b
e02410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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