1.

INGRÉS
A LA SECCIÓ ACTIVA DEL
COS DE BOMBERS
VOLUNTARIS DE LA
GENERALITAT DE
CATALUNYA
200 PLACES CONVOCADES
NÚM. DE REGISTRE: BV

90/20

REQUISITS

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

Tenir la residència respecte al parc de bombers al
qual vol ser adscrit dins la isòcrona de resposta
operativa de fins a 30 minuts i 00 segons. Es
comprovarà d’ofici de conformitat amb les dades que
consten a la Web Isòcrona a parcs de bombers
voluntaris.

Puntuació màxima 10 punts

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

Realització dels exercicis físics següents:

Posseir els coneixements de nivell intermedi de
català (B2) o superior.
Posseir els coneixements de llengua castellana
corresponents al diploma d’espanyol (B2) o
superior, en cas que les persones participants no
tinguin la nacionalitat espanyola.

Únicament es pot obtenir i
presentar pel canal telemàtic.
Podeu accedir-hi a l’enllaç
següent:
Tràmits de la Generalitat de Cataluunya

(ambdós inclosos)

A.1) SUBFASE DE PROVES
1a prova: coneixements

2. SOL·LICITUD DE
PARTICIPACIÓ

Del 24 de desembre de 2020
al 25 de gener de 2021

1a FASE: PROVES I MÈRITS

Posseir el títol de graduat/ada
en
educació
secundària
obligatòria o superior.

No haver estat condemnat per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexual (comprovació d’ofici).

TERMINI PRESENTACIÓ
SOL·LICITUDS:

3.
FASES DEL
PROCEDIMENT SELECTIU

Parcs als quals es vol ser adscrit:
És obligatori indicar un mínim d’un
parc.
Es pot optar per un segon parc però només s’hi
accedirà si no s’ha completat amb aspirants que
l’hagin demanat en primera opció i no s’hagi accedit al
parc sol·licitat com a primera opció.
Documentació acreditativa dels requisits i dels
mèrits
Només cal aportar-la, quan ho indiqui el Tribunal
Qualificador, si no es pot comprovar d’ofici o en
aquests casos:
Les persones que desmarquin la casella
corresponent de la sol·licitud perquè no autoritzen a
l’òrgan convocant a fer les comprovacions
necessàries
Les persones residents fora de Catalunya.

De caràcter obligatori i eliminatori.
Realitzar 60 preguntes tipus test més 5 de reserva.

A.2) SUBFASE DE MÈRITS
De caràcter no eliminatori. Màxim 10 punts.
Proximitat isocrònica respecte el parc de bombers i
antiguitat en l’empadronament (màxim 9 punts): Es
valora la proximitat isocrònica des del lloc de residència
del participant, d’acord amb l’adreça que hagi fet constar
a la sol·licitud, al parc/s als quals opta i l’arrelament al
territori en base al temps d’antiguitat d’empadronament
al municipi.
Permís de conducció C:1 punt

2a prova: aptitud física,
De caràcter obligatori i eliminatori
Puntuació màxima 10 punts
-

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

La descripció, normes i valoració de cada exercici es
descriuen a l’annex 2 de la Resolució INT/3312/2020,
d’11 de desembre.
3a prova: avaluació psicològica. Test psicotècnic i
entrevista personal
De caràcter obligatori i no eliminatori.
Puntuació màxima 10 punts
Realització d’un test psicotècnic de personalitat i/o
competències i una entrevista personal per avaluar les
característiques personals de l’aspirant i determinar-ne
l’ajust al perfil competencial en relació a les funcions
pròpies dels membres de la Secció Activa.
Les
competències
professionals
susceptibles
d’avaluació estan definides a l’annex 3 de la
convocatòria.
4a prova: proves mèdiques.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Qualificació: Apte / No apte
Realització d’un reconeixement mèdic a les persones
participants, realitzat per professionals col·legiats
designats pel Tribunal Qualificador.
Inclou un reconeixement general i unes proves
orientades a la detecció del vertigen i la claustrofòbia.
5a prova: coneixements de llengua catalana i
castellana
Obligatòria i eliminatòria per a les persones participants
que no n’estiguin exemptes.
Qualificació: Apte / No apte
PUNTUACIÓ TOTAL SUBFASE DE PROVES
Correspon a la suma de les qualificacions
obtingudes en la primera prova: coneixements, en la
segona prova: aptitud física, i en la tercera prova:
avaluació psicològica.

El Tribunal Qualificador publicarà per ordre de
puntuació segons la suma de les puntuacions
obtingudes en la fase de proves i mèrits, la llista de
persones participants proposades per realitzar la
segona fase: formació. El nombre de persones
proposades a aquesta fase no pot ultrapassar les
places objecte de la convocatòria.
2a FASE: FORMACIÓ
Consisteix en un Curs de
formació a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, amb una
durada de 300 hores lectives
com a màxim. S’ha de desenvolupar en un termini
màxim de 4 mesos.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Qualificació: Apte / No apte
3a FASE: PRÀCTIQUES
De caràcter obligatori i eliminatori, que s’haurà de
realitzar en un termini màxim de 2 mesos.
Habilitació per a l’activitat operativa
Consisteix en la realització d’una habilitació per a
l’activitat operativa, màxim 200 hores lectives. Es
realitzarà a l’ISPC simultàniament a la fase de
pràctiques.
Pràctiques de servei
Consisteix en la realització de 120 hores de pràctiques
de servei efectiu en parcs de bombers i altres
instal·lacions de la DGPEIS.
Qualificació: Apte / No apte.
PUBLICACIONS I INFORMACIÓ
DE LA CONVOCATÒRIA
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 l'apartat de Bombers Voluntaris del Web del
Departament d'Interior, a la Web de l'e-Tauler, als
taulers d’anuncis del Departament d’Interior i dels seus
serveis territorials.

