Com ho haig de fer?
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VULL SER BOMBER

A Catalunya hi ha dos Cossos de Bombers: els Bombers de l'Ajuntament de Barcelona
que treballen a l'àrea de la ciutat de Barcelona i els Bombers de la Generalitat de Catalunya
que treballen a la resta del territori de Catalunya.

A tots dos cossos s'hi accedeix per concurs-oposició per via lliure. Les dues oposicions
són semblants però no iguals. I no tenen una periodicitat fixa dins el calendari. Per exemple,
per Bombers de la Generalitat hi ha hagut oposicions els anys 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2005, 2006, 2008 i 2009. Es preveu una nova convocatòria a finals de 2015. Totes elles
han estat aproximadament de 140 places cadascuna d'elles (excepte l'any 2001 que va ser de
60 places). Les oposicions més recents de Bombers de Barcelona han estat els anys 2010,
2012, 2014 i 2015, amb 30 o 60 places cadascuna d'elles.
Els requisits per poder presentar-se a l'oposició de qualsevol dels dos cossos són, a
grans trets, aquests:
• Ser major d'edat i no superar l'edat de jubilació forçosa.
• Tenir nacionalitat espanyola
• Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat escolar d’educació
general bàsica, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic
(LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions
d’obtenir-lo
• Carnet de camió C (que no es pot obtenir abans dels 21 anys)

Què vol dir «concurs-oposició per via lliure»?

L'oposició implica que tots els opositors han de fer unes mateixes proves, puntuables i
-generalment- eliminatòries. Les millors notes passen a la següent prova.

El concurs és la suma d'uns punts extres al final de la fase d'oposició. Aquests punts
extres son els mèrits i venen contemplats a les bases de cada convocatòria. A Bombers de la
Generalitat dona punts tenir carnets superiors al C (D i E), haver fet campanyes forestals,
haver estat bomber en alguna altra administració i ser bomber voluntari en actiu amb una
antiguitat de més de quatre anys. A Bombers de Barcelona meriten molts altres ítems:
experiència professional, titulacions de submarinisme, carnet ADR... us recomanem que mireu
les bases oficials on es detallen fil per randa aquests mèrits.
Via lliure vol dir que s'hi pot presentar qualsevol persona que compleixi els requisits
que es demanen a les bases de la convocatòria.

JO VULL SER BOMBER DE LA GENERALITAT
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Quan es convoca l'oposició (tant al DOGC com al web del GenCat) hi ha uns terminis
oficials per presentar els documents requerits. Seguidament surt una llista provisional del
personal acceptat per participar a l'oposició i un termini per reclamar, si s'escau. Finalment es
fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos al procés de selecció i la data de la primera
prova.
La primera prova consisteix en un examen tipus test sobre un temari específic de
bombers i en un examen psicotècnic. La nota d'aquest examen és la nota que probablement
més marcarà la teva oposició. Superada aquesta prova (el Tribunal establirà la nota de tall
mínima per superar-la) es passa a la següent prova.
La segona prova és una prova física consistent en cinc exercicis. L'any 2009 foren:
cursa navette, dinamòmetre (força de cames), «pajarito» (aguantar penjat d'una barra amb
flexió de braços), circuit d'agilitat i prova de natació (circuit a la piscina). Superada aquesta
prova (el Tribunal establirà la nota de tall mínima per superar-la) es passa a la següent prova.

La tercera prova és la prova de conducció. Es fan quatre maniobres, tres amb vehicle
pesat (camió) i una amb vehicle lleuger (Nissan Pathfinder) amb remolc. Abans de la prova es
publiquen les característiques d'aquesta. Superada aquesta prova (el Tribunal establirà la nota
de tall mínima per superar-la) es passa a la següent prova.
La quarta prova és la revisió mèdica. A les bases de la convocatòria s'especifiquen els
motius d'exclusió mèdica. Superada aquesta prova es passa a la següent prova.

La cinquena prova consisteix en la resolució d’unes proves psicotècniques. Aquesta
prova inclourà una entrevista personal. La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no
apte/a.
La sisena prova és l'examen de llengua catalana i castellana que només hauran de fer
aquelles persones que no tinguin els requisits lingüístics mínims demanats per les bases de la
convocatòria.

Aquí acaba del procés d'oposició on l'opositor que hagi superat totes les proves obté
una nota mitja. A aquesta nota mitja se li sumaran els punts de mèrits que hagi demostrat
(fase de concurs) i s'obtindrà una nota final.
Les millors notes finals seran les persones que superaran el procés selectiu i aniran a
l'Escola de Bombers (ISPC) a formar-se com a Bombers Professionals durant uns sis mesos.
Després estaran uns tres mesos de pràctiques en Parcs de Bombers Professionals de ciutats
grans i finalment escolliran destí.

JO VULL SER BOMBER DE BARCELONA
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Quan es convoca l'oposició (tant al DOGC com al web de l'Ajuntament de Barcelona) hi
ha uns terminis oficials per presentar els documents requerits. Seguidament surt una llista
provisional del personal acceptat per participar a l'oposició i un termini per reclamar, si s'escau.
Finalment es fa pública la llista final d'admesos i exclosos al procés de selecció i la data de la
primera prova.

La primera prova consisteix en un examen tipus test sobre un temari específic de
bombers. La nota d'aquest examen és la nota que probablement més marcarà la teva oposició.
El mateix dia que és fa la primera prova es fa la cinquena prova, que és un test de
coneixements generals (obligatòria però no eliminatòria) sobre un temari més legislatiu que no
pas específic de bomber. La puntuació obtinguda en aquesta cinquena prova es suma, com si
fossin mèrits, a la nota de la primera prova, però només després de superar la segona prova.
Superada aquesta prova (el Tribunal establirà la nota de tall mínima per superar-la) es
passa a la següent prova.
La segona i tercera prova són les de coneixement de llengua catalana i castellà
respectivament que només hauran de superar aquelles persones que no tinguin els requisits
lingüístics mínims demanats per les bases de la convocatòria.
La quarta prova és la prova d'aptitut física. El 2014 les proves van ser: tracció general
o dinamòmetre (força màxima), pujada a la corda (força i resistència muscular del tren
superior), course navette (potència aeròbica màxima), circuit d'agilitat (agilitat/velocitat) i circuit
de piscina (domini del medi aquàtic). Superada aquesta prova (el Tribunal establirà la nota de
tall mínima per superar-la) es passa a la següent prova.

La sisena prova és la prova pràctica o d'ofici. L'opositor ha d'escollir prèviament entre
edificació i obra civil (paleteria), instal·lacions elèctriques (lampisteria) o mecànica. S'hauran de
superar uns exercicis fonamentalment pràctics de la disciplina escollida. Aquesta prova és
potser la que més diferencia l'oposició de Bombers de Barcelona de l'oposició de Bombers de
la Generalitat. I és una prova que cal preparar molt.
La setena prova és la prova de conducció. És essencialment pràctica i consisteix a
circular amb el camió acompanyat d'un instructor que avaluarà les nostres capacitats.
La vuitena prova es compon de les proves de personalitat i de competències Aquesta
prova consistirà en la realització de qüestionaris i una entrevista personal.

La novena prova és la revisió mèdica. A les bases de la convocatòria s'especifiquen
els motius d'exclusió mèdica. Superada aquesta prova es passa a la següent prova.

Aquí acaba del procés d'oposició on l'opositor que hagi superat totes les proves obté
una nota. A aquesta nota se li sumaran els punts de mèrits que hagi demostrat (fase de
concurs) i s'obtindrà una nota final.
Les millors notes finals seran les persones que superaran el procés selectiu i aniran a
l'Escola de Bombers (ISPC) a formar-se com a Bombers Professionals durant uns sis mesos.
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Compte!
•

Els temaris que composen la primera prova de cadascuna de les dues oposicions
(l'examen teòric tipus test) son similars però no idèntics. Comparteixen aproximadament
el 65% del temari. A CursBombers diferenciem molt clarament si el curs que fem és per
preparar la prova teòrica de Bombers de la Generalitat o de Bombers de Barcelona.

•

Durant l'oposició de Bombers de la Generalitat s'obté una nota de cadascuna de les
proves i finalment és fa una mitjana. A l'oposició de Bombers de Barcelona s'obté una
nota de la primera prova (a la que se li suma la nota de la cinquena prova) i de la resta
de proves, tot i que tenen una nota de tall, es superen amb un apte o no apte. Amb la
qual cosa, la nota amb la que arribarem al final de l'oposició serà la de la suma de la
primera i cinquena prova (i tan és que hàgim obtingut un deu o un vuit a la prova física,
per exemple). Per aquest motiu és tant important fer una molt bona primera i cinquena
proves, perquè serà la nota que arrossegarem fins al final de l'oposició.

•

Tot i que l'oposició a Bombers de Barcelona incorpora més proves que l'oposició a
Bombers de la Generalitat, la de Bombers de Barcelona acostuma a ser més ràpida
perquè hi ha menys temps entre prova i prova.

•

Aquesta és una guia orientativa. Cada oposició és lleugerament diferent de l'anterior.
Consulteu acuradament les bases de cada oposició. És responsabilitat vostre estar ben
informats.

Quines proves preparem a CursBombers?
•

•
•
•
•

La primera prova de l'oposició a Bombers de la Generalitat, és a dir l'examen teòric
tipus test sobre un temari específic de bombers i l'examen psicotècnic. (Curs Bombers
Gene)
La primera prova de l'oposició a Bombers de Barcelona, és a dir, l'examen teòric tipus
test sobre un temari específic de bombers. (Curs Bombers BCN Específica)
La cinquena prova de l'oposició a Bombers de Barcelona, que és el test teòric de
coneixements generals sobre un temari legislatiu. (Curs Bombers BCN General)
La prova pràctica d'edificació i obra civil (paleteria), una de les tres opcions a escollir de
la sisena prova de l'oposició a Bombers de Barcelona. (Ofici BCN Paletria)
Us orientem i aconsellem per preparar les proves físiques i de conducció de les dues
oposicions. El nostre equip docent incorpora formadors de conducció de l'ISPC i
entrenadors experimentats.

Sigueu exigents!
•

Busqueu sempre formadors qualificats, a ser possible que formin part del cos de
formadors de l'ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya), que tinguin
experiència docent i professional i que coneguin bé el procés selectiu (oposició).

