
ACCÉS   
A LA CATEGORIA DE 

BOMBER/A  
DE L’ESCALA BÀSICA DEL 
COS DE BOMBERS DE LA 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

250 PLACES CONVOCADES 

NÚM. DE REGISTRE: 81/21 

TERMINI PRESENTACIÓ 
SOL·LICITUDS: 

Del 14 de setembre al 13 
d’octubre de 2021 
 (ambdós inclosos) 

PUBLICACIONS I NFORMACIÓ 

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria, 

així com la resta d’actes que se’n derivin, els continguts 
informatius i els models de documents a què fan 
referència les respectives bases es poden consultar a 
la pàgina web del Departament d’Interior:  
Bombers convocatòries. 

1. REQUISITS

 Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres 
estats membres de la Unió Europea o la dels estats 
als quals els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors, en virtut dels tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya 
(consultar l’admissió del cònjuge i descendents en la 
base 2.1.a).  

 Haver complert 18 anys i no superar l’edat 
establerta per a la jubilació forçosa. 

 Posseir el títol de graduat/ada en educació 
secundària obligatòria o qualsevol altre equivalent o 
de nivell superior. 

 Estar en possessió del permís de conducció de la 
categoria C, en vigor. 

 Posseir els coneixements de nivell de suficiència 
de català (C1), equivalent o superior. 

 Posseir els coneixements de llengua castellana 
corresponents al diploma d’espanyol (C1), 
equivalent o superior, en cas que les persones 
participants no tinguin la nacionalitat espanyola. 

 Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per 
exercir les funcions pròpies de les places que cal 
cobrir. 

 No haver estat condemnat per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual 

 Haver satisfet la taxa d’inscripció. 

2. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

S’obté i es presenta exclusivament de manera 
telemàtica a través de la plataforma Tràmits Gencat: 
Tràmits Gencat 

TAXA 

- Import per sol·licitud i pagament telemàtics: 23,90€ 

- Bonificacions i exempcions (consulteu bases) 

3. FASES DEL
PROCEDIMENT SELECTIU 

A)1a FASE: OPOSICIÓ 

1a prova: coneixements i test d’avaluació 
psicològica de la personalitat 

 De caràcter obligatòria i eliminatòria. 

 1er exercici: coneixements,  95 preguntes tipus test
més 10 de reserva.
Valoració 10 punts. Mínim 5 punts

 2n exercici: test d’avaluació psicològica de la
personalitat.

Valoració: apte/no apte

2a prova: física, 

De caràcter obligatòria i eliminatòria. 
Realització dels exercicis físics següents: 

- Cursa de llançadora 
- Circuit d’agilitat 
- Exercici aquàtic 
- Pressió sobre banc 
- Pujada de corda 

La descripció, normes i valoració de cada exercici es 
descriuen a l’annex 4 de la convocatòria. 

Valoració 10 punts. Mínim 5 punts 

3a prova: d’oficis. 

De caràcter obligatòria i no eliminatòria. 
Consisteix en realitzar un circuït de quatre tasques dels 
oficis següents: sanitari, fusteria i construcció, fontaneria 
i electricitat, i conducció de vehicles pesants. 
Valoració: 0 a 10 punts. 

4a prova: d’avaluació psicològica competencial. 

De caràcter obligatòria i no eliminatòria. 
Realització d’un o varis exercicis per avaluar les 
característiques personals de l’aspirant i determinar-ne  
l’ajust al perfil competencial en relació amb les funcions 
pròpies de la categoria.   
Les competències susceptibles d’avaluació estan 
definides a l’annex 5 de la convocatòria. 
Valoració: 0 a 10 punts 

5a prova: prova mèdica. 

De caràcter obligatòria i eliminatòria. 
Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones 
participants, realitzat per professionals col·legiats 
designats pel Tribunal qualificador.  
Valoració apte/no apte  

6a prova: coneixements de llengua catalana i 
castellana 

Obligatòria i eliminatòria per a les persones participants 
que no n’estiguin exemptes. 

PUNTUACIÓ TOTAL FASE D’OPOSICIÓ: Correspon 
a la divisió entre quatre de la puntuació total de la 
suma de les qualificacions obtingudes del  1er 
exercici (coneixements) de la primera prova, de la 
segona prova (prova física), de la tercera prova 
(prova d’oficis) i de la quarta prova (prova 
d’avaluació psicològica competencial). 

B) 2a FASE: CONCURS

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs es 
valorarà en un 33% de la puntuació global de tot el 
procés selectiu. 

a) Temps de serveis prestats a la Generalitat de
Catalunya en la categoria de bomber/a (màxim 2
punts

b) Temps de serveis prestats en qualsevol altra
administració pública  en la categoria de
bomber/a.

- Assimilat totalment a les funcions, màxim 2 
punts. 

- Assimilat parcialment a les funcions, màxim 
1,5 punts. 

c) Temps prestat com a bomber voluntari en la
secció activa o especial de la Generalitat de
Catalunya, màxim 1,5 punts.

d) Temps de serveis prestat com a auxiliar forestal,
auxiliar forestal conductor, oficial 1a EPAF o
tècnic especialista amb adscripció al GRAF de
la DGPEIS, màxim 1,5  punts.

e) Temps de  serveis prestats en alguna categoria
laboral amb rellevància operativa del dispositiu
operatiu adscrit a la DGPEIS, màxim 1,5 punts.

El Tribunal Qualificador publicarà  per ordre de 
puntuació segons la suma de les puntuacions 
obtingudes en la fase d’oposició i de concurs, la 
llista de persones participants proposades per 
realitzar la tercera fase: curs selectiu 

C) 3a FASE: CURS SELECTIU

Consisteix en un Curs selectiu a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, amb una durada de 700 hores 
lectives.  
Qualificació: Apte / No apte 

D) 4a FASE: PRÀCTIQUES

Consisteix en la realització de 600 hores de pràctiques 
de servei efectiu en parcs de bombers i/o altres 
instal·lacions de la DGPEIS.  

Qualificació: Apte / No apte 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/
http://web.gencat.cat/ca/tramits

