
Vull ser bomber  
 

Si el teu somni és ser bomber/a, estàs a la pàgina adequada. En aquest article, trobaràs tota la 

informació necessària per saber si reuneixes els requisits per arribar a ser-ho. Els requisits que 

llegireu d'ara en endavant estan extrets de la convocatòria de places de Barcelona, al 2016. Per 

norma general, són sempre els mateixos, encara que poden existir petites variacions al llarg 

del temps. Estàs preparat per aconseguir el teu propòsit? 

  

Els requisits són els següents: 

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altra estat membre de la Unió Europea. Així 

mateix, també seran vàlides aquelles nacionalitats que siguin d'Estats on s'apliqui la lliure 

circulació de treballadors, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió 

Europea i ratificats per Espanya. 

2. Estar en possessió del carnet de conduir de la categoria C. 

3. Posseir el títol de: graduat/da en educació secundària (ESO), graduat/da escolar, tècnic/a 

auxiliar corresponent a la formació professional de primer grau o un altre equivalent o 

superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació 

corresponent del Ministerio de Educación, Política, Social y Deporte. 

4. Tenir una talla mínima d'1,60 m i no superar l'1,95 m 

5. Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data 

de finalització de la presentació d'instàncies. 

6. Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.  

7. 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.  

8. Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les 

places.  

9. No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni separat/ada mitjançant 

expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. 

10. Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableix la base 

3.3, sempre que no es trobi incurs en el supòsit d’exempció establert a la base esmentada. 

 

 

 



Si reuneixes totes aquestes condicions, a què esperes?  

Posa't les piles i consulta els materials necessaris a la nostra web per tal de presentar-te amb 

plenes garanties a les oposicions. 

Ànims i molta sort! 

*Heu de recordar que aquests són els requeriments més bàsics. Si voleu orientar-vos amb 

major exactitud i rigurositat, desde bombers us recomanem que consulteu les bases 

complertes de les últimes convocatòries publicades. Us adjuntem el link a continuació: 

   

 

Bomber.es : http://www.bombers.es/index.php 

En aquesta pàgina trobaràs informació sobre les proves,temaris,qualificacions, centres on 

preparar-te i d’altres informacions rellevants. 

  

Estudis relacionats: 

 
Grau mitjà d'emergències i protecció civil 
Cicle formatiu restringit als aspirants als cossos de bombers 

El Reial decret 907/2013, de 22 de novembre, crea el títol de tècnic/a en emergències i 
protecció civil i fixa els seus ensenyaments mínims. El Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat ha implantat aquests estudis per la Resolució ENS/1220/2014 i autoritza l'ISPC a 
impartir aquest cicle formatiu. 

L'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC és l'únic centre docent que imparteix aquests 
estudis de formació professional. El fet que sigui l'únic centre autoritzat a impartir-los fa que 
actualment aquests estudis es restringeixin als aspirants als cossos de bombers que han 
superat la fase de concurs oposició i inicien la formació bàsica. 

Formació bàsica 
La formació bàsica comprèn els cursos selectius per a l'accés als diversos cossos de 
bombers de Catalunya. També inclou els cursos d'iniciació per al personal de suport 
vinculat als bombers. 

El setembre de 2012 es va crear el títol de la Generalitat de tècnic/a en prevenció, 
extinció d'incendis i salvaments, fruit de la col·laboració entre l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC) i el Departament d'Ensenyament. Amb el Reial decret 
907/2013, de 22 de novembre, es va crear el títol de tècnic/a en emergències i 
protecció civil, que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha implantat per 
la Resolució ENS/1220/2013 i s'autoritza l'ISPC a impartir aquest cicle. L'Escola de 
Bombers i Protecció Civil de l'ISPC és l'únic centre docent que té implantats aquests 
estudis de formació professional corresponents a un cicle formatiu de grau mitjà. 

http://www.bombers.es/index.php


 Curs de formació bàsica per a bomber/a d'empresa 

Destinat a: aspirants a bomber/a d'empresa.  

 Cicle formatiu de grau mitjà d'emergències i protecció civil 

Restringit a aspirants als cossos de bombers. Estudis de formació professional per a 

assolir el títol de tècnic/a de la Generalitat 

 

 

 

 

http://ispc.gencat.cat/ca/2_formacio/02_escola_bombers_i_prot_civil/1_bombers/formacio_basica/curs-formacio-basica-bomber-empresa/
http://ispc.gencat.cat/ca/2_formacio/02_escola_bombers_i_prot_civil/1_bombers/formacio_basica/2013_grau_mitja_prevencio_extincio_incendis_i_salvaments/

