
POLICIA LOCAL www.diba.cat/cido  
 
Requisits: 

• Tenir la nacionalitat espanyola. 

• Posseir el títol de Graduat en Educació Secundària o de Formació Professional de primer grau o qualsevol títol superior. 

• Haver complert 18 anys i no haver complert 35 anys (en alguns municipis pots arribar fins als 40) 

• No haver estat condemnat per cap delicte. 

• Posseir les capacitats físiques i psíquiques requerides. 

• Tenir una estatura mínima de 1’60m les dones i de 1’70 els homes (pot variar depenent del municipi) 

• Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de clase A i B (en alguns municipis també demanen el BTP) 

• Tenir el certificat del nivell B de català. 

Temari: Pot dependre del municipi al que obten per la plaça, els temes per a cada municipi es sabran quan surtin les bases de la convocatoria 

Dret Polític I Constitucional Dret Administratiu  Règim Local  Funció Pública Local Organització Policial 

Dret Penal Trànsit I Seguretat Vial Societat I Seguretat Ciutadana 
 
Proves: L’ordre de les proves pot variar depenent del municipi al que l’opositor es vulgui presentar. 

Primera prova: Prova cultural o prova de coneixements  

Segona prova: Prova de coneixements de català (quedaran exents aquells que acreditin tenir el nivel B de català) 

Tercera prova:  Proves físiques (poden variar depenent del municipi)  

• Prova de velocitat (50 metres) Potència de braços  Potència de cames Resistència  

Quarta prova:  

• Bateria de psicotècnics  Entrevista personal (opcional, depenent del municipi) 

Cinquena prova: Reconeixement mèdic  Sisè prova: Proves mèdiques  



MOSSO D’ESQUADRA  www.gencat.cat/mossos/  
 
Requisits: 

• Tenir la nacionalitat espanyola. 

• Posseir el títol del Graduat Escolar, en Educació Secundària o equivalent. 

• Haver complert 18 anys i no haver complert els 35. 

• Tenir una alçada minima de 1'70 als homes I 1'60 les dones. 

• No haver estat condemnat per cap delicte. 

• Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B. 

• Posseir el nivell B de català.  

Temari: 

Àmbit A: Àmbit de coneixement de l’entorn. En aquest àmbit s’estudia la història i la geografia de Catalunya, des del segle X fins el segle XX, els 
canvis produïts a nivel històric i les característiques més significatives de l’art a Catalunya. 

Àmbit B: Àmbit institucional. En aquest àmbit s’estudia l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), així com els òrgans polítics que pertanyen a l’Estat i els 
corresponents a la Generalitat de Catalunya. 

Àmbit C: Àmbit de seguretat i policia. Aquest àmbit estudia com ha d’actuar un Mosso depenent de la situació en què es trobi. És un àmbit d’iniciació a la 
nova vida com a futur membre del Cos de Seguretat de la Generalitat de Catalunya. 

Prova: 

Primera prova: 60 preguntes tipus test del temari general.  Bateria de psicotècnics. Prova de personalitat.  

Segona prova: Proves físiques: Flexió de braços  Course Navette  Tracció general  Circuit d’agilitat. 

Tercera prova: Prova de català: queda exent l’aspirant que acrediti el nivell B de català.  

Quarta prova: Proves mèdiques.  

Cimquena prova: Bateria de proves de personalitat. Entrevista personal.   



BOMBER DE LA GENERALITAT 
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.c8dca3082ff3fddf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=f6ce094739ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD  

Requisits:  

• Tenir la nacionalitat espanyola.  

• Posseir el títol de Graduat Escolar o de formació professional de primer grau o qualsevol altre títol superior. 

• Posseir el nivell B de català. 

• Haver complert els 16 anys i no haver complert els 35. 

• Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la clase C.  

• Posseir les capacitats físiques i psíquiques requerides. 

• No haver estar condemnat per cap delicte.   

Temari: 

Tema 1. Legislació 

Tema 2. Legislació  

Tema 3. Física 

Tema 4. Física del foc 

Tema 5. Agents extintors 

Tema 6. Mecànica 

Tema 7. Química 

Tema 8. Risc químic 

Tema 9. Hidràulica 

Tema 10. Mecànica vehicles 

Tema 11. Prevenció i protecció 
contra incendis 

Tema 12. Atenció sanitària 

Tema 13. Construcció 

Tema 14. Construcció 

Tema 15. Electricitat 

Tema 16. Cartografia 

Tema 17. Geografia física 

Tema 18. Coneixement del 
territori català 

Tema 19. Meteorología 

Proves: Primera prova: Exercici d’avaluació d’aptitud: bateria de test 
psicotècnics. Exercici de qüestionari: respondre 75 preguntes relacionades amb 
el temari.  

Segona prova:  Exercicis físics. Course navette. Flexió de braços. Tracció 
general. Circuit d’agilitat. Exercici aquàtic. 

Tercera prova: Conducció de vehicles pesats 4x4 i lleugers 4x4.  

Quarta prova:  Reconeixement mèdic. 

Cinquena prova:   Proves psicotècniques.   Entrevista personal. 

Sisena prova: Coneixements de la llengua catalana per als participants que no 
estiguin exents. 

Setena prova: Proves mèdiques 



BOMBER DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  www.bcn.es/bombers   

Requisits: 

• Tenir la nacionalitat espanyola. 

• Posseir el títol de Graduat Escolar o de formació professional de primer grau o qualsevol altre títol superior. 

• Posseir el nivell B de català. 

• Haver complert els 16 anys i no haver complert els 35. 

• Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la classe C.  

• Tenir una alçada mínima de 1’60 i no superar el 1’95.  

Temari: 

Part general: Tema 1:  La Constitució de 1978  Tema 2:  La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial. Tema 3:  L'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya 2006.  Tema 4:  La Carta Municipal.  Tema 5:  El Municipi   Tema 6:  Història de Barcelona i coneixements de les principals 
vies de la ciutat i edificis emblemàtics i/o places importants de la ciutat.  Tema 7:  L'Estatut de l'Empleat Públic.  Tema 8:  La Protecció Civil a 
l'Ajuntament de Barcelona.  

Part específica: Tema 1:  Teoria del foc Tema 2: Classificació dels focs.  Tema 3:  Propagació d'un incendi en un edifici.  Tema 4: Agents i 
productes extintors: extinció d'incendis, agents o productes extintors. Tema 5:  Tipus d'extintors instal•lacions fixes  Tema 6:  Extintors comercials 
de petita potència Tema 7:  Primers auxilis Tema 8:  Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions         Tema 9:  Intoxicacions i cremades. 
Tema 10: Matèries perilloses  Tema 11: Prevenció   Tema 12: Hidràulica              Tema 13: Instal•lacions de subministrament energètic ema 
14: Coneixements d'edificis  Tema 15: Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques.  Tema 16: Coneixements dels vehicles de bombers. 

Proves: 

Primer exercici: Prova de coneixements Segon exercici: Prova de coneixements de català (quedaran exents aquells que acreditin tenir el nivel B de 
català).  Tercer exercici: Proves psicotècniques.  Quart exercici: Proves físiques: Flexió de braços, Tracció general, Course navette, Circuit 
d’agilitat, Circuit de piscina  Cinquena exercici: Prova de conducció,  Sisè exercici: Psicotècnic de personalitat  Setè exercici: Proves mèdiques  

 
 
 
 
 
 
 



POLICIA NACIONAL www.policia.es/cnp/jsp/catalunya/index.htm  
 
Requisits: 

• Poseer la nacionalidad española 

• Carecer de antecedentes penales 

• Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido los 30 

• Poseer el título de Graduado Escolar o Formación de Primer Grado o cualquier título superior. 

• Poseer la aptitud física y psicofísica requerida para dicha oposición.  

• Estar en posesión del permiso de conducción B 

• Tener una estatura mínima de 1’65 los hombres y de 1’60 las mujeres. 

Temari: 

Ciencias jurídicas: 
Tema 1: El derecho: concepto y acepciones.  
 
Tema 2: Constitución Española (I)  
 
Tema 3: La Constitución Española (II)  
 
Tema 4: La Unión Europea  
 
Tema 5: La organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado  
 
Tema 6: Los funcionarios públicos  
 
Tema 7: El Ministerio del Interior  
 
Tema 8: La Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil y el Mando Único  
 
Tema 9: La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad  
 
Tema 10: Derecho Penal  

 Ciencias sociales:  

Tema 13: Derechos Humanos  
 
Tema 14: Globalización y antiglobalización  
 
Tema 15: Socialización  
 
Tema 16: Actitudes y valores sociales  
 
Tema 17: Inmigración  
 
Tema 18: La ciudad como fundamento del 
cambio social  
 
Tema 19: La seguridad  
 
Tema 20: Drogodependencias 

 

Materias científico técnicas: 

Tema 21: La electrónica  
 
Tema 22: Partes y funciones básicas de un 
ordenador  
 
Tema 23: Procesador de textos Microsoft Word  
 
Tema 24: Introducción a las redes informáticas y 
tipos  
 
Tema 25: Origen de las armas de fuego 

 



  

 Proves: 

Primera prueba:   

Ejercicios físicos 

• Circuito de agilidad 

• Dominadas 

• Flexión de brazos 

• Salto pegado a una pared e intentando tocar el punto más alto 

• Carrera de 2000 metros 

Segunda prueba:   

• Test de conocimientos (compuesto por 100 preguntas relacionadas 
con el temario) 

Tercera prueba:  

Prueba psicotécnica: 

• Test psicotécnicos 

• Entrevista personal 

 

Cuarta prueba:  

• Reconocimiento médico 

Quinta prueba  (OPCIONAL): 

• Ejercicio voluntario de idioma (a elegir entre francés e inglés) 

Sexta prueba 

• Pruebas médicas  

 

 

 
Tema 11: Noción de Derecho Procesal Penal  
 
Tema 12: Medidas de protección integral contra 
la violencia de género 

 



AGENT RURAL  
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/agents_rurals/inici.jsp  

Requisits: 

• Tenir la nacionalitat espanyola.  

• Posseir el títol de Graduat Escolar o de formació professional de primer grau o qualsevol altre títol superior. 

• Posseir el nivel B de català. 

• Haver complert els 18 anys i no haver complert els 65. 

• Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la classe B.  

• Posseir les capacitats físiques i psíquiques requerides. 

• No haver estar condemnat per cap delicte. 

Temari: 
Part general:  
Tema 1: La Constitució espanyola de 1978 
 
Tema 2: L'Estatut d'autonomia de Catalunya. 
 
Tema 3: Institucions de la Generalitat de Catalunya 
 
Tema 4: L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya 
 
Tema 5: Configuració de la Unió Europea 
 
Tema 6: L'Administració pública: concepte i principis 
 
Tema 7: La revisió dels actes en via administrativa.  
 
Tema 8: La responsabilitat de les administracions públiques.  
 
Tema 9: El personal al servei de les administracions públiques.  
 
Tema 10: Drets i deures dels funcionaris públics 

 

Part específica: 

Tema 11: La protecció constitucional del medi ambient. 
 
Tema 12: El cos d'Agents Rurals 
 
Tema 13: El procediment administratiu sancionador 
 
Tema 14: Normativa forestal estatal i autonòmica 
 
Tema 15: Aprofitaments forestals. 
 
Tema 16: Preservació de la flora protegida 
 
Tema 17: Mesures de prevenció d'incendis forestals.  
 
Tema 18: Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa.  
 
Tema 19: Els espais naturals protegits.  
 
Tema 20: Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural. 
 



 
Proves: 
Primera prova:  

Test psicotècnic de personalitat 

Qüestionari de coneixements del temari (100 preguntes, 40 de la part 
general i 60 de la part específica) 

Supòsits pràctics 

Segona prova:  

Prova de coneixements de llengua catalana (quedaran exents tots aquells 
participants que acreditin el nivel B de català) 

Tercera prova:  

Test de personalitat enfocat a avaluar els trets de la personalitat de 
l’aspirant 

Quarta prova:  

Exercicis físics 

• Flexió de braços. 

• Coursse navette 

• Tracció general 

• Circuit d’agilitat 

• Natació  

Cinquena prova: 

Proves mèdiques 

 

 

Tema 21: Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del 
procediment d'avaluació d'impacte ambiental 
 
Tema 22: La Llei de residus de Catalunya. 
 
Tema 23: Legislació bàsica en matèria d'aigües. 
 
Tema 24: L'activitat piscícola a Catalunya.  
 
Tema 25: L'activitat cinegètica a Catalunya.  
 
Tema 26: El Reglament d'armes 
 
Tema 27: Fauna protegida.  
 
Tema 28: Geografia física de Catalunya.  

 



POLICIA URBANA  www.bcn.es/guardiaurbana/   

Requisits: 

• Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.  

• Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d'un tìtol 
obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.  

• Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 35.  

• No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.  

• No haver estat condemnat, ni inhabilitat per a les funcions públiques.  

• Tenir una alçada mínima de 1,70 m els homes i de 1,60 m les dones.  

• Posseir els permisos de conduir vehicles de les classes A-2 i B. Tanmateix, els i les aspirants hauran d'estar en possessió del Permís de la clase 
B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l'inici de la fase de pràctiques.  

• Presentar la declaració jurada mitjançant la qual s'adquireix el compromís de portar armes.  

• Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.  

Fases i Proves 

Fase d'oposició 

Primer exercici:  Prova cultural  Segon exercici: Prova de coneixements de català  Tercer exercici: Prova d'aptitud física  Quart exercici: Prova 
psicotècnica-proves de personalitat Entrevista personal  Cinquè exercici: Proves mèdiques  Curs selectiu: El curs s'impartirà a l'Escola de Policia de 
Catalunya i tindrà una durada de nou mesos.  

Fase de pràctiques 

Període de pràctiques de 12 mesos de durada, a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana.  

 



SOLDATS  (www.soldados.com)     

CÓMO INGRESAR 
 
El proceso de selección se realiza en el Centro de Selección correspondiente, según tu provincia de residencia.  
 
Este año, se han introducido novedades en el desarrollo de las diferentes fases del proceso de selección, con respecto a años anteriores.  
 
Desarrollo del nuevo proceso de selección:  
 
FASE PRIMERA 
1 Concurso. 
Consistirá en la valoración de tus méritos generales, académicos y militares mediante la correspondiente acreditación y de acuerdo con el baremo 
establecido en la propia convocatoria, lo que te otorgará una nota de concurso. 
 
2 Oposición. 
Consistirá en la evaluación de tus aptitudes para determinar a qué especialidad fundamental se adapta mejor tu perfil psicológico. 
Comprenderá las siguientes pruebas: 
1. Prueba de aptitudes. Con esta prueba se obtiene la nota de oposición. 
2. Prueba de personalidad. El resultado obtenido en esta prueba será valorado en el Centro de Selección interviniente en la fase segunda para completar 
el reconocimiento médico. 
 
3 Entrevista personal. 
Mediante una entrevista personal te informarán y orientarán sobre aquellas plazas y especialidades fundamentales publicadas que mejor se adecuen a tus 
capacidades personales. Finalmente firmareis la solicitud definitiva de plazas y se os comunicará la puntuación final obtenida en cada una de ellas, 
teniendo en cuenta vuestra nota de concurso y nota de oposición (ver base 8.3). 

FASE SEGUNDA 

Si el número de aspirantes valorados en el concurso y oposición supera el triple de las plazas ofertadas, se publicará el 13 de enero de 2011 una 
selección previa con los candidatos que deban pasar esta segunda fase, según la base 8.5 de la convocatoria. Esta relación se hará pública en las 
Subdelegaciones de Defensa y en nuestra página web www.soldadosymarineros.com. Los seleccionados serán citados por el Área de Reclutamiento de 
la provincia donde residan, para comunicarles la fecha y el Centro de Selección donde realizar el reconocimiento médico y las pruebas de aptitud física.  
 
Durante esta fase se realizará, el reconocimiento médico y las pruebas de aptitud física, de acuerdo con lo establecido en la base 8.6 y 8.7 de la 
convocatoria.  
 
1 Reconocimiento médico. 
Se realizará según el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros de formación aprobado por la Orden PRE/2622/2007, de 7 de 
septiembre, modificada por la Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo, e incluye la valoración de la prueba de personalidad. 
La calificación del reconocimiento médico será de "Apto", o "No Apto". 



Los que resulten "No Apto", causarán baja en el proceso de selección, siéndole notificada dicha calificación por el Gestor del Área de Reclutamiento 
donde lo haya realizado. 
 
2 Pruebas de aptitud física. 
Los candidatos declarados aptos en el reconocimiento médico deberán superar unas sencillas pruebas físicas cuyas marcas exigidas dependerán de la 
plaza a la que aspire y de su sexo. 

En relación a las pruebas físicas, existen medidas de protección de la maternidad derivadas del Real Decreto 293/2009 : Si por embarazo, parto o 
posparto (debidamente acreditado) una solicitante no pudiera realizar las pruebas físicas, sí podrá realizar el resto de pruebas. Y en el caso de que 
finalmente obtuviera plaza, ésta quedaría condicionada a la superación de las pruebas físicas.  

Salto de longitud sin carrera 
Hombres  
145cm plazas nivel A  
163cm plazas nivel B  
187cm plazas nivel C  
 
Mujeres  
121cm plazas nivel A  
145cm plazas nivel B  
163cm plazas nivel C  
Abdominales 
Hombres  
15 abd. plazas nivel A  
24 abd. plazas nivel B  
27 abd. plazas nivel C  
 
Mujeres  
10 abd. plazas nivel A  
15 abd. plazas nivel B  
24 abd. plazas nivel C  
 
 
 

Flexoextensiones de brazos 
Hombres  
4 flex. plazas nivel A  
7 flex. plazas nivel B  
9 flex. Plazas nivel C 
Mujeres  
3 flex. plazas nivel A  
4 flex. plazas nivel B  
7 flex. Plazas nivel C  
Carreras progresivas 20m ida y vuelta 
Hombres  
5 carreras nivel A  
5,5 carreras nivel B  
6,5 carreras nivel C  
 
Mujeres  
3,5 carreras nivel A  
4,5 carreras nivel B  
5,5 carreras nivel C  
 
 

 
 
Més informació per treballar en cossos de seguretat:  
www,gencat.cat/opsicions  
www.diba.cat/cido  


