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Vull ser bomber... 
 

Si el teu somni és ser bomber/a, estàs a la pàgina adequada. Aquí et mostrem alguns aspectes 

bàsics i requisits generals que t’ajudaran a saber-ne una mica més i tenir el camí més clar.   

Els requisits bàsics són els següents. Pensa que aquests són els més bàsics i que poden canviar 

en funció de les convocatòries publicades. Per aquest motiu, es recomana mirar amb més 

exactitud els requisits i consultar les bases de les convocatòries específiques. 

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 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data 

de finalització de la presentació d'instàncies. 

6. Realitzar una declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per a 

l'exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant l'expedient disciplinari del 

servei de qualsevol administració pública. 

7. Realitzar una declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir 

vigent el permís de conduir de la categoria C, mentre es mantingui relació laboral amb el 

SPEIS. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua del 

carnet per esgotament dels punts). 

8. Tenir possessió d'un certificat mèdic oficial conforme l'aspirant reuneix les condicions 

físiques necessàries per realitzar les proves físiques que es recullen a la convocatòria. La 

no presentació o la presentació de qualsevol altre document que no sigui el certificat 

mèdic oficial en l'imprès oficial serà motiu d'exclusió del procés de selecció. 
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Més informació:  

− Pàgina Web on trobaràs informació sobre les proves,temaris,qualificacions, centres on 

preparar-te i d’altres informacions rellevants: http://www.bombers.es/index.php 

− Pàgina Web de la Generalitat de Catalunya amb diversa informació sobre els Bombers i 

convocatòries: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/ 

  

 

ESTUDIS RELACIONATS 
 

GRAU MITJÀ D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 

Destinat a aspirants a bomber/a de la Generalitat i de Barcelona que hagin superat les 
primeres fases del concurs oposició per a l'accés a aquests cossos i que realitzin el Curs de 
formació bàsica, de com a mínim 700 hores, a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de l'ISPC. 

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. 

Més informació: https://is.gd/boV90E 

 

CURS DE FORMACIÓ BÀSICA PER A BOMBER/A D’EMPRESA 

Destinat a aspirants a bomber/a d'empresa que presten els seus serveis en empreses subjectes 
a la normativa sobre prevenció d'accidents majors en determinades activitats industrials 
(col·lectiu regulat pel Decret 374/1996). 
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