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Consorci Provincial de Bombers de València
Anunci del Consorci Provincial de Bombers de València sobre bases de la convocatòria 2016/OP001 que regiran el procés selec-
tiu per a la cobertura de 49 places de bomber-conductor, pertanyents a l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Es-
pecials, Extinció d'Incendis, grup C, subgrup C1.

ANUNCI
Per Decret de la Presidència Delegada del Consorci Provincial de Bombers de València número 880 de data 14 de setembre de 2016, s’ha 
disposat:
Primer.- Aprovar la Convocatòria 2016/OP001 i les bases que s’adjunten per a la cobertura de 49 places de Bomber-conductor, pertanyents a 
l’Escala d’Administració Especial, Subescala Servicis Especials, Extinció d’Incendis, grup C subgrup C1. De conformitat amb allò que dis-
posa l’article 30 de la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana, un terç de les places convocades, que ascendix a 16, es reserven al torn de mobilitat. El sistema selectiu que s’utilitzarà per a la 
cobertura de les places de Bomber/a Conductor/a vacants serà, conforme a l’article 28 de la Llei 7/2011 dels SPEIS:
-Concurs-Oposició per al torn lliure, seguit de Curs Selectiu de caràcter eliminatori. 
-Concurs per al torn de mobilitat, precedit de reconeixement mèdic eliminatori.
El torn de mobilitat es realitzarà en primer lloc, i les places no cobertes per este torn incrementaran el nombre de les places del torn lliure. En 
tot cas, la presa de possessió del personal que accedisca pel torn de mobilitat serà previ a la finalització de la fase d’oposició del torn lliure. 
Segon.- Remetre la convocatòria i bases al Butlletí Oficial de la Província de València per a la seua publicació íntegra, i en extracte al Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana i Boletín Oficial del Estado.
València, a 14 de setembre de 2016.—El president-delegat, Josep Bort Bono.
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE PLACES DE BOMBER/A, VACANTS EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE LA 
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
Base primera. Objecte, naturalesa i sistema selectiu
1. Objecte
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la cobertura de places de bomber/a conductor/a, vacants en la plantilla del 
Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València.
Aquestes places es troben incloses en les Ofertes d’Ocupació Pública d’aquest Consorci, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 
2015 i a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016, aprovades respectivament per mitjà del Decret 1155, de 10 de desembre del 2015, i del 
Decret 247, de 6 d’abril del 2016.
Al nombre total de places convocades podran addicionar-se, per mitjà de Decret de la Presidència, les vacants que es produïsquen fins que 
concloga el procés selectiu, prèvia inclusió d’aquestes en l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent. 
Les places que s’addicionen s’acumularan al torn corresponent, i l’Òrgan Tècnic de Selecció podrà declarar que han superat el procés de 
concurs del torn de mobilitat un nombre superior al de places incloses en el referit torn, als únics efectes que s’aprove nova Oferta d’Ocupació 
Pública. Aquesta addició es realitzarà fins i tot si el personal que haguera participat en el torn de mobilitat ja haguera pres possessió dels seus 
respectius llocs.
2. Naturalesa i característiques de les places
Les dites places estan incloses en la Plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest Consorci, pertanyent a l’Escala d’Administració Es-
pecial, Subescala de Serveis Especials, Classe Servei d’Extinció d’Incendis i Categoria de Bomber/a, corresponent a l’Escala Bàsica i al Grup 
de Titulació C, Subgrup C1 segons el que disposa la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat Valenciana dels Serveis de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana (Llei 7/2011 dels SPEIS).
3. Sistema selectiu
El sistema selectiu que s’utilitzarà per a la cobertura de les places de Bomber/a Conductor/a vacants serà, conforme a l’article 28 de la Llei 
7/2011 dels SPEIS:
Concurs-oposició per al torn lliure, seguit de Curs Selectiu de caràcter eliminatori. 
Concurs per al torn de mobilitat, precedit de reconeixement mèdic eliminatori.
El torn de mobilitat es realitzarà en primer lloc, i les places no cobertes per aquest torn incrementaran el nombre de les places del torn lliure. En 
tot cas, la presa de possessió del personal que accedisca pel torn de mobilitat serà previ a la finalització de la fase d’oposició del torn lliure. 
4. Publicitat
Les presents bases i la corresponent convocatòria es publicaran de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i un extracte de la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Boletín Oficial del Estado. En aquests extractes, s’indicarà que les resolu-
cions d’aprovació de les llistes de persones admeses i excloses, nomenament dels que integren l’Òrgan Tècnic de Selecció i data, hora i lloc 
de celebració del primer exercici de la fase d’oposició, en el torn lliure, i de celebració de la prova de reconeixement mèdic, en el torn de 
mobilitat, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, s’indicarà que la resta de publicacions es realitzaran en el tauler 
d’anuncis del Consorci, així com en la pàgina web d’aquest, aquesta última a efectes merament informatius.
Base segona. Requisits de les persones aspirants
Els que participen en la present convocatòria hauran de posseir els següents requisits en la data de finalització del termini de presentació 
d’instàncies i mantindre’ls fins a la incorporació efectiva i durant l’exercici del lloc de treball mentre es troben en servei actiu, establits amb 
caràcter general en els articles 23, 25, 26 i concordants de la Llei 7/2011, dels SPEIS, 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 135 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, del Text Refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, i en la seua aplicació serà necessari:
1. Aspirants que accedisquen pel Torn Lliure
a. Tindre la nacionalitat espanyola o, tot i no tindre-la, estar en algun dels supòsits previstos per la normativa vigent per a l’accés dels nacionals 
d’altres Estats a llocs de la Funció Pública en les Administracions Públiques. En tot cas serà responsabilitat de la persona interessada acreditar 
el compliment d’aquest requisit.
b. Tindre complits 16 anys d’edat i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
c. Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l’exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la 
convocatòria en la Relació de Llocs de Treball del Consorci.
S’entendrà que no pateix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l’exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions 
de superar els barems psicotècnics i mèdics que es preveuen en aquesta convocatòria.
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d. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucio-
nals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolu-
ció judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció 
disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
e. Estar en possessió del títol de Batxiller o de Tècnic de Formació Professional o equivalent, o en condicions d’obtindre’l en la data en què 
acabe el termini de presentació d’instàncies. En tot cas, l’equivalència de titulacions haurà de ser aportada per qui participe en la present 
convocatòria mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració competent en cada cas. En el cas de títols expedits a l’estranger, 
es requerirà acreditar-ne l’homologació.
f. Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l’E associat i l’autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP) 
o permís de conduir que el substituïsca o habilite per a la conducció d’aquest tipus de vehicles, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, 
o en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies.
g. Abonar la taxa establida en l’ordenança fiscal per a les proves selectives per a l’ingrés de personal en el Consorci per al Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València. Aquesta taxa únicament podrà tornar-se a les persones que no siguen admeses al 
procés selectiu per falta d’algun dels requisits per a prendre-hi part.
h. Certificat mèdic. Per a poder participar en aquest procés i realitzar les proves físiques de la fase d’oposició, les persones candidates del torn 
lliure hauran d’acreditar l’aptitud física amb la presentació d’un certificat mèdic, en imprés oficial i firmat per un/a col·legiat/ada en exercici, 
en el qual es faça constar expressament que reuneix les condicions, físiques i sanitàries, necessàries i suficients per a realitzar les proves físi-
ques que figuren especificades en la base sisena I Annex VII amb la transcripció següent:
«El senyor/la senyora (indiqueu nom, cognoms i NIF de la persona interessada) reuneix les condicions necessàries per a realitzar les proves 
físiques indicades en la convocatòria de places de bomber/a conductor/a del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Sal-
vament de la Província de València publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València de (indiqueu data de publicació de la convo-
catòria i de les presentes bases)».
Aquest certificat mèdic no exclou les comprovacions ulteriors que integren el Reconeixement Mèdic establit. Només tindran validesa els 
certificats emesos a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
i. Coneixement de la llengua castellana. Els que no tinguen la nacionalitat espanyola, a l’efecte de ser admesos a la convocatòria, hauran 
d’acreditar posseir els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en 
condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies, o estar en possessió de certificat acreditatiu d’haver 
cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l’Estat espanyol.
2. Aspirants que accedisquen pel Torn de Mobilitat
Les persones candidates per mobilitat, entesa conforme a l’article 30 de la Llei 7/2011 dels SPEIS com el dret a ocupar mitjançant Concurs 
plaça vacant d’una mateixa categoria en un altre SPEIS de la Comunitat Valenciana, hauran d’acreditar:
a. Ser funcionari/ària de carrera de la categoria que es convoca (Bomber/a) de qualsevol dels SPEIS de la Comunitat Valenciana, integrat/ada 
en l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Servei d’Extinció d’Incendis i Categoria de Bomber/a, corres-
ponent a l’Escala Bàsica i al Grup de Titulació C1 segons el que disposa la Llei 7/2011 dels SPEIS, i sense perjuí d’allò que s’ha disposat en 
la seua Disposició Transitòria Segona.
b. Haver ocupat durant els 5 anys anteriors a la present convocatòria en un SPEIS de la Comunitat Valenciana la mateixa plaça a què s’aspira 
i amb la mateixa classificació jurídica assenyalada en l’anterior lletra a).
c. Faltar-li més de 5 anys per a la jubilació, comptats des de la convocatòria. I no trobar-se en la situació de «segona activitat» a excepció del 
cas de gestació o lactància.
d. No trobar-se en situació de suspensió per a l’exercici de funcions públiques.
e. Tindre la capacitat funcional i psicofísica suficient per a l’exercici de les comeses assignades als llocs vinculats a la plaça objecte de la 
convocatòria en la Relació de Llocs de Treball del Consorci.
f. S’entendrà que no pateix malaltia ni defecte psíquic o físic que impedisca l’exercici de les corresponents tasques quan estiga en condicions 
de superar els barems mèdics que es preveuen en aquesta convocatòria.
g. Estar en possessió del permís de conduir de la classe C amb l’E associat i l’autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP), 
o permís de conduir que el substituïsca o habilite per a la conducció d’aquest tipus de vehicles, d’acord amb la normativa vigent en la ma-
tèria. 
Base tercera. Sol·licituds
1. Instàncies 
Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’ajustaran al model oficial que figura com a Annexos I (Torn Lliure) i II (Mobilitat) 
de les presents bases. El model d’instància normalitzada serà facilitat gratuïtament en el Registre General del Consorci (Camí de Moncada, 
37. València); podrà igualment accedir-hi a través de la pàgina web del Consorci (www.bombersdv.es/oposicions).
Les instàncies sol·licitant participar en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència del Consorci, fent-hi constar que la persona aspirant 
reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases. 
2. Documentació a acompanyar a la sol·licitud
A la sol·licitud s’acompanyarà, junt amb la instància que a cada torn li corresponga:
Per a ambdós torns:
a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat, passaport en vigor o document equivalent per a les perso-
nes aspirants no nacionals.
Per al torn lliure:
a. Sol·licitud de convalidació de proves físiques i/o psicotècniques, i documentació Annexa, d’acord amb el que estableixen les presents ba-
ses.
b. Document original acreditatiu d’haver ingressat la Taxa per drets d’examen (Resguard d’ingrés emés per l’entitat bancària).
c. Certificat mèdic a què fa referència la base segona núm. 1.h).
d. Els que sol·liciten l’exempció de realització del cinqué exercici de la Fase d’Oposició (Coneixement del Valencià), hauran d’acompanyar a 
la sol·licitud fotocòpia compulsada del «Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Elemental», o superior, expedit 
per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
e. Les persones participants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d’acompanyar a la sol·licitud original i fotocòpia o fotocòpia 
compulsada de la documentació acreditativa del coneixement del castellà. 
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Per al torn de mobilitat:
a. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguen. Els documents presentats es nu-
meraran correlativament.
3. Taxa
Els que participen en la present convocatòria per Torn Lliure hauran d’abonar la Taxa per concurrència a Proves Selectives per a l’ingrés de 
personal en aquest Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, segons l’Ordenança 
Fiscal publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 166, de 29 d’agost del 2016, en el número de compte de l’entitat 
CAIXABANC, SA, obert a nom del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València IBAN 
ES14 2100 4337 8802 0004 5460 (BIC: CAIXAESBBXXX) que per a aquest Grup d’Accés està fixada en 50 €. La no inclusió de la persona 
interessada en la llista d’admeses, originarà el dret a la devolució de l’import assenyalat, sempre que siga per causa no imputable a aquesta.
L’ingrés es justificarà mitjançant el resguard d’ingrés emés per l’entitat bancària. 
4. Termini i lloc de presentació d’instàncies
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar del següent al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en 
el Boletín Oficial del Estado. Si l’últim dia fora dissabte, diumenge o festiu es prorrogarà al primer dia següent hàbil.
Les sol·licituds i la resta de documentació es presentaran en el Registre del Consorci (Camí de Moncada, 37-València), de dilluns a divendres 
i de 9.00 a 14.00 hores, o en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Base quarta. Admissió de les persones candidates
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència del Consorci dictarà una resolució aprovant les llistes provisionals de perso-
nes admeses i excloses, indicant DNI, nom i cognoms i, si és el cas, menció expressa de la causa d’exclusió, junt amb el nomenament dels 
que integren l’Òrgan Tècnic de Selecció, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis oficial del Consorci. 
Així mateix, es publicarà en la pàgina web del Consorci a efectes merament informatius.
Als efectes de l’article 71 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en 
un termini de 10 dies des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Resolució d’aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses, es podran esmenar els defectes o deficiències formals que pogueren observar-se en la sol·licitud de participació. La no presentació 
de la documentació requerida en aquestes bases per causa imputable a la persona aspirant no serà esmenable. En cap cas el termini d’esmena 
de deficiències implicarà autoritzar la presentació de nous mèrits o documents presentats fora dels terminis conferits. En el mateix termini 
podran presentar-se reclamacions.
Seran esmenables els errors de fet o formals, assenyalats en l’article 70 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, com són les dades personals de qui participe en la present convocatòria, lloc assenyalat a l’efecte de 
notificacions, data, firma o òrgan al qual es dirigeix.
No serà esmenable, i per tant, causa d’exclusió per afectar el contingut essencial de la sol·licitud, al termini de caducitat o a la carència 
d’actuacions essencials:
- No fer constar que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en les bases.
- Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o després del termini corresponent.
- La falta de pagament dels drets d’examen, el pagament parcial d’aquests o el pagament extemporani.
- La falta de presentació del certificat mèdic a què fa referència la base segona núm. 1.h per a les sol·licituds de torn lliure. 
Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes si procedira, es dictarà Resolució per la Presidència aprovant 
la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València i en el 
tauler d’anuncis oficial del Consorci. Així mateix, es publicarà en la pàgina web del Consorci a efectes merament informatius. 
En la resolució mitjançant la qual es faça pública la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves s’establirà, amb almenys 
15 dies hàbils d’antelació, la data, el lloc de celebració i l’hora de començament del primer exercici de la Fase d’Oposició.
Els posteriors anuncis es publicaran per l’Òrgan Tècnic de Selecció en el tauler d’anuncis del Consorci. Així mateix, es publicarà en la seua 
pàgina web a efectes merament informatius.
Base cinquena. Òrgan Tècnic de Selecció
1. L’Òrgan Tècnic de Selecció, que serà designat en la Resolució de la Presidència del Consorci en què s’aproven les llistes provisionals de 
persones candidates admeses i excloses, i de conformitat amb el que disposa l’article 60 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
estarà integrat pels que ostenten la Presidència, la Secretaria i per 5 Vocals, tots ells personal funcionari de carrera que actuaran amb veu i vot. 
Així mateix, es nomenaran tantes persones suplents com titulars. 
Les persones designades per a formar part d’aquest Òrgan Tècnic de Selecció, hauran de pertànyer a un grup de titulació igual o superior a 
l’exigit per a les places convocades i, a més, hauran d’ocupar llocs de treball de nivell igual o superior al dels convocats; es tindran en comp-
te per al seu nomenament criteris d’especialització. 
L’Òrgan Tècnic de Selecció tindrà la consideració d’òrgan col·legiat en les seues actuacions, i li seran d’aplicació els articles corresponents al 
funcionament d’aquests òrgans en la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
2. L’Òrgan Tècnic de Selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat almenys dels seus components i hauran d’estar 
presents necessàriament les persones que ostenten la Presidència i la Secretaria o els que els substituïsquen. Aquest Òrgan podrà, per acord, 
incorporar als seus treballs tot el personal assessor especialista que considere oportú amb veu i sense vot, que es limitaran a l’exercici de les 
seues especialitats. Dins d’aquest personal assessor s’inclouen els/les especialistes que assessoraran l’Òrgan Tècnic de Selecció sobre el re-
sultat de les proves mèdiques i la psicotècnica. L’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà els noms del personal assessor que considere oportú 
incorporar.
Així mateix, podrà valdre’s del personal de suport del Consorci que considere oportú, que estarà durant la seua actuació sota la direcció de 
l’Òrgan Tècnic de Selecció.
L’Òrgan Tècnic resoldrà per majoria dels vots de les persones integrants presents tots els dubtes que sorgisquen derivats de l’aplicació de les 
normes contingudes en aquestes bases, i determinarà l’actuació procedent en els casos no previstos. Així mateix, està facultat per a prendre 
acords i dictar totes les normes que en siguen necessàries per al bon ordre i resultat. Entre aquestes facultats s’inclouen les de desqualificar 
les persones participants, eliminant-les de la possibilitat de ser puntuats, quan vulneren les lleis o les bases de la convocatòria o el seu com-
portament supose un abús o frau (falsificar exercicis, copiar, dopar-se, ofendre l’Òrgan Tècnic de Selecció, etc.). Els seus acords només podran 
ser impugnats per qui tinga la condició de persona interessada en els supòsits i en la forma establida en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
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Aquest Òrgan adoptarà les mesures necessàries per a garantir que els exercicis escrits, quan la lectura no en siga pública i l’efectue l’Òrgan 
mateix, siguen corregits sense que es conega la identitat de les persones aspirants. Així mateix, l’Òrgan n’exclourà les persones candidates en 
els exercicis de les quals figuren noms, marques o signes que permeten conéixer-ne la identitat.
3. Els que integren l’Òrgan Tècnic, així com el personal assessor especialista, hauran d’abstindre’s, comunicant-ho al president del Consorci, 
i podran ser recusats per les persones aspirants quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en els articles 28 i 29 de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Així mateix, hauran d’abstindre’s els que hagueren 
realitzat tasques de preparació d’aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta Convocatòria. 
La Presidència de l’Òrgan haurà de sol·licitar als seus components declaració expressa que no concorren en alguna de les circumstàncies 
previstes en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ni en les altres causes d’abstenció indicades en aquesta base. Aquesta decla-
ració haurà de ser també feta, si és el cas, pel personal assessor especialista i el personal auxiliar que l’Òrgan Tècnic de Selecció incorpore als 
seus treballs. 
4. En cada reunió de l’Òrgan Tècnic de Selecció poden participar els que n’hagen sigut designats com a titulars, i en la seua absència, els seus 
suplents, però no podran substituir-se entre si en una mateixa reunió. Si una vegada constituït l’Òrgan Tècnic de Selecció i iniciada la reunió 
s’absentara la persona que ostenta la Presidència, aquesta designarà, entre els que exercisquen el càrrec de vocal i es troben presents en la 
sessió, el que la substituirà durant la seua absència.
5. A l’efecte de comunicacions i la resta d’incidències, l’Òrgan Tècnic de Selecció, siga quin siga el lloc de celebració de les proves selectives, 
tindrà la seua seu en les oficines centrals del Consorci situades al Camí de Moncada, 24, València. 
6. Els que componen l’Òrgan Tècnic de Selecció, així com el personal col·laborador, ajudant i assessor especialista que concórreguen a les 
seues sessions, percebran indemnitzacions per assistències i, quan procedisca, per dietes i despeses de viatge, en les quanties establides en la 
legislació vigent en el moment de les meritacions. Les indemnitzacions del personal col·laborador, ajudant i assessor seran les mateixes que 
les dels o les vocals.
A aquests efectes, l’Òrgan Tècnic de Selecció tindrà la categoria segona de les previstes en l’Annex IV del Reial Decret 462/2002, de 24 de 
maig.
Base sisena. Procediment de selecció
A. TORN LLIURE
1. La Resolució de la Presidència en què s’aprove la llista definitiva de persones admeses i excloses a què es refereix la Base quarta, que es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, anunciarà així mateix el dia, l’hora i el lloc de celebració del primer exercici de 
l’Oposició, amb una antelació i termini no inferior a 15 dies hàbils.
2. El començament de la resta d’exercicis o tràmits de presentació s’anunciarà només en el tauler d’anuncis del Consorci, amb una antelació 
mínima de 24 hores. Així mateix, es publicarà en la pàgina web del Consorci a efectes informatius.
Si es tractara d’una sessió del mateix exercici l’antelació mínima serà de 12 hores.
Des de la total conclusió d’un exercici o prova fins al començament del següent haurà de transcórrer un termini mínim de 72 hores i màxim 
de 45 dies naturals.
No obstant això, es podran reduir els terminis indicats en el paràgraf anterior si ho proposara l’Òrgan Tècnic de Selecció i acceptaren totes les 
persones participants o fóra sol·licitat per aquestes unànimement.
3. Les persones candidates seran convocades per a cada exercici en crida única; en seran excloses aquelles que no hi compareguen.
Els que concórreguen a aquesta convocatòria quedaran decaiguts en tots els seus drets, quan es personen en els llocs de celebració ja iniciades 
les proves o per la inassistència a elles. Tractant-se de proves orals o altres de caràcter individual i successiu, l’Òrgan Tècnic de Selecció 
podrà apreciar les causes al·legades i admetre la persona candidata, sempre que aquestes no hagen finalitzat i la dita admissió no menyscabe 
el principi d’igualtat amb la resta de participants.
Les persones participants en el procés hauran d’acreditar en qualsevol moment davant de l’Òrgan Tècnic de Selecció la seua personalitat 
mitjançant la presentació del DNI, NIE o del permís de conduir, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels 
dits documents.
4. L’ordre d’actuació de les persones aspirants en els exercicis que no pogueren actuar conjuntament, vindrà determinat per ordre alfabètic, 
que s’iniciarà per aquella persona el primer cognom de la qual comence per la lletra «M», i seguint l’ordre alfabètic de cognoms, d’acord amb 
el que estableix la Resolució de 8 de març del 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant 
l’any 2016, del conjunt de les administracions públiques valencianes, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 14 de març 
del 2016. 
A.1. FASE D’OPOSICIÓ 
Estarà integrada pels exercicis següents:
– Primer exercici. Proves físiques: Obligatori i eliminatori. Es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtindre un 5 per a entendre superat 
l’exercici i continuar en el procés selectiu.
– Segon exercici. Coneixement del valencià: Obligatori i no eliminatori. Es qualificarà com a Apte o No Apte, corresponent a l’apte 4 punts i 
al no apte 0 punts.
– Tercer exercici. Prova teòrica sobre coneixements del temari: Obligatori i eliminatori. Es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtin-
dre un 5 per a entendre superat l’exercici i continuar en el procés selectiu.
– Quart exercici. Supòsit pràctic: Obligatori i eliminatori. Es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtindre un 5 per a entendre superat 
l’exercici i continuar en el procés selectiu.
– Cinqué exercici. Prova de vertigen i claustrofòbia: Obligatori i eliminatori. Es qualificarà com a Apte o No Apte. Serà necessari obtindre 
Apte per a entendre superat l’exercici i continuar en el procés selectiu.
– Sisé exercici. Proves psicotècniques: Obligatori i eliminatori. Es qualificarà com a Apte o No Apte. Serà necessari obtindre Apte per a en-
tendre superat l’exercici i continuar en el procés selectiu.
– Seté exercici. Reconeixement mèdic: Obligatori i eliminatori. Es qualificarà com a Apte o No Apte. Serà necessari obtindre Apte per a en-
tendre superat l’exercici i continuar en el procés selectiu.
Una vegada iniciada la fase d’oposició, s’exposaran les qualificacions obtingudes per les persones participants en cada un dels exercicis, junt 
amb la data, l’hora i el lloc de celebració del següent exercici, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web del Consorci, convocant només les 
persones aspirants que hagen superat l’exercici a la celebració del següent. Serà necessari superar cada exercici eliminatori per a passar al 
següent.
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La qualificació total de la fase d’Oposició vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cada exercici puntuable i només 
podrà realitzar-se a les persones aspirants que hagen superat tots els exercicis eliminatoris, i fet tots els exercicis obligatoris, excepte si n’estan 
exempts o exemptes d’acord amb allò que s’ha indicat en les presents bases.
Primer exercici. Proves físiques: Obligatori i eliminatori.
Consistirà a superar les proves que es relacionen en l’Annex VII. Les proves s’efectuaran en la seua totalitat. Totes les proves són obligatòries, 
i es puntuaran d’acord al barem que s’estableix en cada una. No obstant això, podran convalidar-se les proves corresponents al primer bloc, 
d’acord amb allò que s’ha indicat en aquest apartat. 
S’estableixen dos blocs. El primer bloc es puntuarà com a Apte/No apte, i el segon bloc es puntuarà conforme al barem que s’estableix en 
cada prova.
El resultat total d’aquest segon exercici s’obtindrà amb la mitjana aritmètica, mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents 
proves del segon bloc, dividit pel nombre de proves.
Per a la superació d’aquest exercici, les persones participants hauran d’obtindre una puntuació igual o superior a 5,00 punts en cada una de les 
proves del segon bloc i obtindre Apte en les proves del primer bloc. En cas contrari seran declarades no aptes i excloses del procés selectiu. 
Les proves d’aquest exercici podran realitzar-se completament en un dia o per separat en distints dies.
Els que participen en la present convocatòria podran sol·licitar la convalidació d’alguna de les proves del primer bloc, en el cas que hagueren 
superat una prova d’idèntiques característiques, dins d’un procés de selecció de personal funcionari de carrera, en el termini de tres anys an-
teriors a la convocatòria del procés selectiu, entenent per tal el de publicació de l’extracte en el Boletín Oficial del Estado. Per a la seua con-
validació, hauran d’aportar junt amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu i dins del termini de presentació de sol·licituds, certifi-
cat on conste el procés selectiu en què es realitza, data de realització, les característiques de la prova i els resultats obtinguts indicant, si és el 
cas, el temps amb fins a dos decimals, o Apte. S’adjuntarà així mateix còpia del Butlletí Oficial que continga les bases i Annexos relatius a les 
proves de les quals se sol·licita convalidació.
L’Òrgan Tècnic de Selecció podrà fer, entre les persones participants, un control antidopatge, tenint en compte que el fet d’haver consumit 
productes estimulants de la capacitat física, segons llista aprovada pel Consell Superior d’Esports, a proposta de la Comissió Nacional Anti-
dopatge, suposarà l’eliminació de l’aspirant.
Segon exercici. Coneixement del valencià: Obligatori excepte acreditació i no eliminatori.
Consistirà en la realització d’un exercici de forma oral i escrita, amb l’objectiu de valorar els coneixements de valencià de les persones aspi-
rants. La qualificació màxima de la prova serà de 4 punts.
L’exercici es qualificarà com a Apte o No apte, atribuint 4 punts a l’APTE i 0 punts al NO APTE, i tindrà caràcter obligatori i no eliminatori, 
excepte per als que hagen presentat i acreditat estar en possessió del «Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau 
Elemental», o certificat de nivell superior, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que tindran automàticament la 
qualificació d’Apte i 4 punts en aquest exercici. 
La prova es realitzarà per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d’acord amb la seua normativa, amb un nivell equivalent a 
l’exigit per a l’obtenció del «Certificat Oficial Administratiu de Coneixements de Valencià Grau Elemental».
Així mateix, quedaran exemptes de la seua realització les persones participants que fins al dia anterior a la data de realització d’aquesta prova, 
aporten davant de l’Òrgan Tècnic de Selecció documentació suficient acreditativa d’estar en possessió de «Certificat Oficial Administratiu de 
Coneixements de Valencià Grau Elemental» o superior, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. 
A l’Òrgan Tècnic de Selecció s’incorporarà si és el cas personal assessor especialista, per a informar del resultat d’aquesta prova i assessorar 
el dit Òrgan Tècnic de Selecció per a resoldre sobre l’Aptitud o No Aptitud de cada persona candidata.
L’Òrgan Tècnic de Selecció farà pública, si és procedent, la llista de persones participants exemptes de realitzar la prova de coneixements de 
valencià.
Tercer exercici. Prova teòrica sobre coneixements del temari: Obligatori i eliminatori. 
Consistirà en la realització d’un qüestionari tipus test d’un màxim de 120 preguntes per la persona participant, amb quatre respostes alterna-
tives sobre el temari que figura com a Annex III, de les quals només una serà la correcta. L’exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. 
L’Òrgan Tècnic de Selecció confeccionarà almenys dos exercicis, determinant-se per sorteig públic, abans de l’inici de l’exercici. A aquest 
efecte, cada un dels seus components confeccionarà un mínim de 75 preguntes amb les seues respectives respostes, que hauran d’aportar el 
dia de celebració de la prova. Totes les preguntes proposades s’inclouran en una base de dades, agrupades per temes, d’on s’extrauran alea-
tòriament les preguntes que compondran els exercicis. Per a evitar duplicitats, s’extrauran a més de les 120 preguntes i 10 de reserva, 10 
preguntes més per a substituir les que, a juí de l’Òrgan Tècnic de Selecció, estigueren repetides en un mateix exercici.
Entre un 10% i un 20% de les preguntes correspondrà als temes inclosos en la part general del temari de l’Annex III. Així mateix, s’extraurà 
entre un 10% i un 30% de les preguntes de cada un dels blocs que componen la part específica del temari de l’Annex III.
El qüestionari haurà de contindre, a més, 10 preguntes de reserva, que les persones aspirants també han de respondre perquè siguen valorades 
en substitució de les que eventualment puguen declarar-se invàlides per causes justificades. A aquests efectes, els que tinguen la condició de 
persona interessada disposaran d’un termini de cinc dies hàbils des de la data de realització de la prova per a impugnar aquelles preguntes que 
consideren no ajustades a aquestes bases. 
La duració d’aquest exercici serà de 135 minuts.
Les preguntes sense contestar no restaran puntuació. Les respostes errònies o amb més d’una contestació es penalitzaran amb l’equivalent a 
1/3 del valor de la resposta correcta. La puntuació en aquest exercici es donarà arredonint fins a la segona xifra decimal. Per a efectuar la 
valoració de la prova s’aplicarà la fórmula següent:
     (AE/3)×10
Q=-------------
          N
On:
Q: Qualificació resultant.
A: Nombre d’encerts.
E: Nombre d’errors.
N: Nombre de preguntes.
Per a superar aquest exercici i poder fer el següent, serà necessari obtindre un mínim de 5 punts. 
La prova es realitzarà utilitzant fulls de respostes normalitzades autocopiatives, fent constar les dades personals dels que participen en aques-
ta convocatòria en una pestanya vinculada de forma codificada al full de respostes, i que se separarà en finalitzar la prova. 
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S’entregarà a les persones participants el quadernet d’examen, on podran realitzar les anotacions que consideren; a la finalització de la prova, 
podran quedar-se amb el quadernet.
L’Òrgan Tècnic de Selecció, juntament amb l’anunci dels resultats de la prova, publicarà l’examen i la plantilla de correcció de la prova. 
En tot cas, el full de resposta autocopiativa no suposarà cap prova en cas de diferències amb el que estableix l’original que consta en poder 
de l’Òrgan Tècnic de Selecció.
Quart exercici. Supòsit pràctic: Obligatori i eliminatori.
Consistirà a desenvolupar un supòsit pràctic, entre dos proposats per l’Òrgan Tècnic, relacionat amb les tasques i funcions del lloc de bomber/a 
conductor/a i amb el temari específic contingut en l’Annex III.
L’Òrgan Tècnic elaborarà almenys quatre supòsits pràctics, determinant-se per sorteig, abans de l’inici de l’exercici. A aquest efecte, les per-
sones integrants de l’Òrgan Tècnic entregaran proposta de supòsit, que inclourà els criteris de correcció. Aquests criteris hauran d’arreplegar 
els aspectes que es puntuaran en la prova i la puntuació que s’atribuirà a cada u. 
L’Òrgan Tècnic, a la finalització de la prova, publicarà els enunciats i els criteris de correcció en el tauler d’anuncis i en la pàgina web del 
Consorci.
La duració d’aquest exercici serà de 60 minuts.
Per a superar aquest exercici i poder realitzar el següent, serà necessari obtindre un mínim de 5 punts. 
La prova es realitzarà utilitzant fulls de respostes normalitzades, fent constar les dades personals de cada persona participant en aquesta con-
vocatòria en una pestanya vinculada de forma codificada al full de respostes, i que se separarà en finalitzar la prova. 
S’entregarà a les persones candidates el quadernet amb el supòsit pràctic i les preguntes, on podran realitzar les anotacions que consideren; a 
la finalització de la prova, podran quedar-se’l.
L’Òrgan Tècnic de Selecció, juntament amb l’anunci dels resultats de la prova, publicarà el supòsit pràctic amb les preguntes i els criteris de 
correcció.
Cinqué exercici. Prova de vertigen i claustrofòbia: Prova de caràcter obligatori i eliminatori. 
Constarà de dues fases.
Primera fase: Vertigen
Desenvolupament: 
La persona candidata haurà de pujar i baixar d’escaló en escaló l’escala mecànica desplegable una altura de 20 metres de longitud, amb una 
inclinació entre 60º i 70º. Després de ser assegurat mitjançant un sistema de seguretat, es col·locarà dret davant de l’escala. A l’avís de qui 
n’exercisca les funcions de controlador, pujarà ajudant-se de mans i peus que recolzarà escaló a escaló de l’escala fins a arribar a l’altura in-
dicada, arribant a tocar amb les dues mans l’últim escaló, romanent allí 30 segons. A continuació descendirà de la mateixa manera que va 
pujar, fins a recuperar la posició de partida.
La prova haurà de realitzar-se de forma continuada sense detindre’s. La situació d’inici i de final serà sobre la base de partida, les mans i peus 
només podran recolzar-se en els escalons, no en les baranes o altres parts del vehicle. Els peus hauran de xafar tots els escalons.
Valoració: 
Es permetrà un intent. La persona participant disposa de 4 minuts per a completar la prova, sense distinció per a hòmens i dones i sense comp-
tabilitzar els 30 segons que ha de romandre en la part alta de l’escala. La qualificació és Apte o No Apte.
Segona fase: Claustrofòbia
Desenvolupament: 
Recorregut de tub de fums. Consisteix a passar un tub d’una longitud de 12 metres i aproximadament 70 cm de diàmetre, ple de fum innocu. 
El tub ha d’estar tapat al final perquè no es veja la llum. 
Valoració: 
En aquesta prova la persona participant disposa d’un temps màxim de 4 minuts, sense distinció per a hòmens i dones. Serà motiu de desqua-
lificació el fet de no passar la totalitat del túnel o excedir el temps de 4 minuts. La qualificació és Apte o No Apte.
L’Òrgan Tècnic de Selecció podrà fer, entre les persones aspirants, un control, tenint en compte que el fet d’haver consumit substàncies que 
alteren el resultat de la prova, segons criteri mèdic, en suposarà l’eliminació. Els que estiguen prenent medicació que puga afectar la realitza-
ció d’aquesta prova, hauran de posar-ho en coneixement de l’Òrgan Tècnic prèviament a la realització d’aquesta.
Sisé exercici. Proves psicotècniques: Obligatori i eliminatori. 
Consistirà a superar els exercicis i proves psicotècniques aptitudinals continguts en l’Annex IV d’aquestes bases i l’objectiu dels quals està 
dirigit a valorar les aptituds de la persona participant per a l’exercici del lloc de treball de bomber/a conductor/a.
Es confeccionaran almenys dues proves, determinant-se per sorteig públic, abans de l’inici de l’exercici.
La qualificació de la prova serà: Apte o No apte, sense puntuació numèrica.
A l’Òrgan Tècnic de Selecció s’incorporarà si és el cas personal assessor especialista, per a informar del resultat d’aquesta prova i assessorar 
el dit Òrgan Tècnic de Selecció per a resoldre sobre l’Aptitud o No Aptitud dels que participen en aquesta convocatòria. 
Les persones participants podran sol·licitar la convalidació d’aquesta prova en el cas que hagueren superat una prova psicotècnica aptitudinal, 
dins d’un procés de selecció de personal funcionari de carrera, en el termini de tres anys anteriors a la convocatòria del procés selectiu, ente-
nent per tal el de publicació de l’extracte en el Boletín Oficial del Estado. Per a la seua convalidació, hauran d’aportar, junt amb la sol·licitud 
de participació en el procés selectiu i dins del termini de presentació de sol·licituds, certificat on conste el procés selectiu en què es realitza, 
data de realització, les característiques de la prova, i resultat obtingut o Apte. S’adjuntarà així mateix còpia del Butlletí Oficial que continga 
les bases i annexos relatius a les proves de les quals se sol·licita convalidació. 
Així mateix, podran sol·licitar la convalidació d’aquesta prova els que hagueren superat una prova psicotècnica aptitudinal, dins d’un procés de 
selecció de personal funcionari de carrera, i es troben exercint un lloc de bomber/a conductor/a de forma continuada durant els tres últims anys.
Seté exercici. Reconeixement mèdic: Obligatori i eliminatori.
Aquest exercici consistirà en un reconeixement mèdic per a acreditar si es pateix o no malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca realitzar 
les tasques i funcions del lloc de treball de bomber/a conductor/a, realitzat conforme a l’Annex V (Barem Mèdic).
Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori.
La qualificació de la prova serà d’Apte o No apte sense puntuació numèrica.
Les persones aspirants passaran reconeixement mèdic en el lloc i la data que oportunament se’ls comunicarà mitjançant publicitat en el tauler 
d’anuncis del Consorci i aquelles que no comparegueren al reconeixement mèdic o no hi foren declarades aptes, no podran passar a la Fase 
de Concurs.
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A l’Òrgan Tècnic de Selecció s’incorporarà si és el cas personal assessor especialista, per a informar del resultat d’aquesta prova mèdica i 
assessorar el dit Òrgan Tècnic de Selecció per a resoldre sobre l’Aptitud o No Aptitud de cada persona participant conforme al Barem Mèdic 
inclòs com a Annex V.
Puntuació de la fase d’oposició
La puntuació de la fase d’oposició estarà constituïda per la suma de les puntuacions obtingudes en cada un dels exercicis. La dita suma es farà 
sempre que s’hagen superat els mínims establits en cada un dels exercicis puntuables i hagen sigut qualificats com a Apte en els exercicis en 
què es qualifique com a Apte/No apte. Per a la seua constància es confeccionarà una Relació Provisional de resultats de la fase d’oposició, 
ordenada de major a menor puntuació, amb tot aquell personal que haja superat els mínims de tots els exercicis puntuables i obtingut la qua-
lificació d’Apte en els exercicis en què es qualifique com a Apte/No apte. 
A.2. FASE DE CONCURS 
Finalitzada la Fase d’Oposició, s’emplaçarà les persones participants que l’hagen superat, que en el termini de deu dies hàbils aporten mitjançant 
presentació en el Registre General d’Entrada del Consorci o en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
instància relacionant els mèrits al·legats, d’acord amb Annex VIII, i la documentació acreditativa per a avaluar els mèrits i experiència previs-
tos en aquestes bases. Els documents presentats es numeraran correlativament.
Aquesta fase consistirà en la valoració únicament dels mèrits relacionats en la instància, i que siguen degudament acreditats documentalment 
per les persones candidates. La valoració dels dits mèrits vindrà referida a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies rela-
cionant els mèrits a què es refereix el present número.
En el cas que els mèrits consistisquen en serveis prestats i sempre que ho hagen sigut en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis 
i Salvament de la Província de València, no serà necessari adjuntar-ne certificació o justificants, encara que perquè es puguen valorar per l’Òrgan 
Tècnic de Selecció serà indispensable que es faça constar tal circumstància i es relacionen amb tota claredat en la instància.
Per a l’acreditació de l’experiència professional com a bomber/a, o bomber/a voluntari/ària en qualsevol Administració Pública no pertanyent 
a la Comunitat Valenciana, haurà de presentar-se certificat suficient expedit per la Unitat de Personal, o per la unitat administrativa competent 
en defecte d’aquella, on conste el temps efectiu d’exercici del lloc de treball, règim jurídic i funcions corresponents.
Per a l’acreditació dels Cursos de Formació i Perfeccionament haurà de presentar-se document acreditatiu suficient a juí de l’Òrgan Tècnic de 
Selecció, on consten les dades imprescindibles per a la seua valoració i, en tot cas, l’entitat que l’expedeix i/o la que va impartir el curs i la 
seua homologació per l’IVASPE, o òrgan que tinga assumides les competències en matèria de formació dels serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvament de la resta d’Administracions Públiques.
Aquesta fase no tindrà, en cap cas, caràcter eliminatori ni podrà tindre’s en compte per a superar els exercicis de la fase d’oposició, sent va-
lorats conforme al BAREM següent: 
1. Experiència professional. Màxim 6 punts
A. Serveis prestats en els Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de les Administracions Públiques (SPEIS) de la Comunitat 
Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber/a, independentment de la seua naturalesa funcionarial o laboral, a raó de 0,15 
punts per mes complet de servei, no computant-se la fracció, i proporcionalment a la jornada realitzada.
B. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d’1 d’abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Comunitat Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber/a, independentment de la seua naturalesa funcio-
narial o laboral, i sempre que a juí de l’Òrgan Tècnic de Selecció les funcions que consten en la certificació presentada per les persones inte-
ressades s’assimilen a les funcions establides en la Llei 7/2011, d’1 d’abril, i a les indicades en la fitxa de classificació del lloc de bomber/a 
conductor/a del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de València núm. 250, de 31 de desembre del 2015, a raó de 0,15 punts per mes complet de servei, no computant-se la 
fracció, i proporcionalment a la jornada realitzada. 
C. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d’1 d’abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Comunitat Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber/a, independentment de la seua naturalesa funcio-
narial o laboral, i no computen en l’apartat anterior, per no coincidir amb les funcions del lloc de bomber/a conductor/a del Consorci per al 
Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, a raó de 0,05 punts per mes complet de servei, no compu-
tant-se la fracció, i proporcionalment a la jornada realitzada. 
D. Serveis prestats com a bomber/a voluntari/ària, sempre que n’hi haja acreditació per part d’organisme públic, a raó de 0,20 punts per anua-
litat completa de servei.
2. Valoració de títols acadèmics i formació. Màxim 7 punts
A. Qualsevol titulació acadèmica d’igual o superior nivell a l’exigit per a pertànyer al Subgrup C1 exclosa la que va servir per a participar-hi, 
fins a un màxim de 3 punts, atorgant-se la puntuació següent:
– Batxiller, Tècnic de Formació Professional o equivalent: 0,5 punts.
– Tècnic Superior de Formació Professional o equivalent: 0,75 punts. 
– Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica, Grau o equivalent: 1 punt.
– Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Grau més Màster o equivalent: 1,5 punts.
Si per a participar en el procés selectiu s’aporta titulació superior a l’exigida en les bases, la titulació superior aportada puntuarà segons el que 
estableix aquest apartat.
B. Cursos de formació i perfeccionament en les matèries directament relacionades amb les funcions del lloc de treball vinculat a la plaça 
objecte de la convocatòria, de duració igual o superior a 20 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, i que hagen 
sigut impartits, convocats o homologats per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, o òrgan que tinga assumides les seues 
competències en matèria de formació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la resta d’Administracions Públiques, fins 
a un màxim de 4 punts, i d’acord amb l’escala següent:
– De 200 o més hores: 3 punts.
– De 100 o més hores: 1,5 punts.
– De 50 o més hores: 0,75 punts.
– De 40 o més hores: 0,65 punts.
– De 30 o més hores: 0,55 punts.
– De 20 o més hores: 0,45 punts.
En cap cas es puntuaran en el present subapartat els cursos de valencià i d’idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos 
de doctorat i dels diferents Instituts de les universitats quan formen part del pla d’estudis del centre, ni els cursos inclosos en processos selec-
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tius per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera, promoció interna, plans d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la natura-
lesa dels llocs que s’ocupen o hagen ocupat.
Així mateix, tant els cursos impartits com els rebuts, es valoraran per una sola vegada, no sent susceptibles de ser valorades successives edicions 
d’un mateix curs.
Per a la valoració dels cursos l’Òrgan Tècnic de Selecció prendrà en consideració, a més de la seua duració, el seu contingut i la seua relació 
amb les funcions del lloc de treball a exercir.
3. Coneixement del valencià. Màxim 2 punts
Es valorarà sempre que s’acredite estar en possessió del certificat expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalent 
reconegut per la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’escala següent:
- Certificat de Grau Superior: 2 punts.
- Certificat de Grau Mitjà: 1 punt.
En cas de posseir més d’un certificat de coneixement del valencià, només es valorarà el de nivell superior.
A.3. PUBLICITAT DE LES LLISTES EN FASES D’OPOSICIÓ I CONCURS
1. Relació de participants amb qualificació 
En finalitzar cada un dels exercicis/proves, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en el tauler d’anuncis del Consorci, les relacions de persones 
participants amb la seua qualificació, incloent-hi si és el cas la convocatòria al següent exercici/prova per als aprovats/aptes.
2. Puntuació d’aquestes fases
La puntuació del procés selectiu prèvia al curs selectiu estarà constituïda per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d’Oposició i 
per les puntuacions de la fase de Concurs, i per a la seua constància es confeccionarà una Relació Provisional d’Aprovats del procés selectiu, 
ordenada de major a menor puntuació. 
3. Empat de puntuacions
En cas d’empat entre les persones participants, l’ordre se n’establirà d’acord amb les regles següents:
a) En primer lloc, a favor de qui tinguera millor puntuació en la prova teòrica (test) 3r exercici de la Fase d’Oposició.
b) En segon lloc, a favor de qui tinguera millor puntuació en la prova pràctica, 4t exercici de la Fase d’Oposició.
c) En tercer lloc, a favor de qui tinguera millor puntuació en les proves físiques del segon bloc, 1r exercici.
d) En quart lloc, a favor de qui tinguera millor puntuació en l’exercici de valencià, 2n exercici.
e) En cinqué lloc, i dins de la puntuació obtinguda en la fase de concurs, a favor de qui tinguera la millor puntuació en els diferents apartats 
per aquest ordre: 1. Formació, 2. Experiència, 3. Titulació, 4. Valencià.
f) Si persisteix l’empat, es dirimirà per sorteig.
4. Proposta de persones aspirants al curs selectiu
Concloses la Fase d’Oposició i la Fase de Concurs, l’Òrgan Tècnic de Selecció formularà proposta a la Presidència del Consorci sobre les 
persones candidates que hauran de fer el Curs Selectiu de formació i capacitació teoricopràctic i selectiu en l’Institut Valencià de Seguretat 
Pública i Emergències (IVASPE).
Per a l’elaboració de l’esmentada proposta, l’Òrgan Tècnic de Selecció determinarà la relació de persones aspirants que han de fer el curs per 
haver superat les dues primeres fases del procediment, sense que el nombre de les que resulten proposades puga superar el de les places con-
vocades. En el cas que alguna de les persones candidates proposades causara baixa per qualsevol causa, l’Òrgan Tècnic emetrà relació com-
plementària de persones aspirants fins a completar el total de personal en relació a les places convocades, i la remetrà a l’IVASPE per a la seua 
inclusió en el Curs Selectiu, que haurà d’informar motivadament sobre l’acceptació o denegació de la inclusió de les noves persones candida-
tes. En cas de denegació motivada, s’entendran com a persones aspirants proposades per a la següent edició del Curs Selectiu. 
Per a determinar el nombre de persones aspirants, les places no cobertes pel torn de Mobilitat s’addicionaran a les de Torn Lliure. Així mateix, 
s’hi addicionaran les places vacants que s’hagen produït fins a la conclusió del procés selectiu i s’hagen inclòs en la corresponent Oferta 
d’Ocupació Pública, d’acord amb el que estableix la Base primera. 
A.4. FASE DE CURS SELECTIU DE PERSONAL FUNCIONARI 
Aquesta fase té caràcter obligatori i eliminatori.
El curs constarà de dues fases, una de formació i selecció impartida i homologada per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències 
i una altra de pràctiques en el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, i tindran una duració mínima 
de 250 hores cada una d’elles, que es regirà en el seu desplegament i execució per les normes dictades per la Generalitat Valenciana en des-
plegament de la Llei 7/2011 dels SPEIS. 
La qualificació del curs correspondrà a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències i la no superació d’aquest tindrà caràcter elimi-
natori.
Aquesta fase la realitzarà el mateix nombre de persones aspirants que el de places convocades. 
Durant la realització del curs les persones participants seran nomenades personal funcionari en pràctiques del Consorci. Si no superaren les 
primeres edicions de qualsevol de les dues fases, cessaran com a personal funcionari en pràctiques, i seran nomenades novament quan 
s’incorporen a la següent edició.
Les persones candidates que no superen el Curs Selectiu, d’acord amb el que estableix l’article 4 del Decret 22/2015, de 22 de desembre, del 
president de la Generalitat, pel qual es regula el Curs Selectiu de Formació per al personal bomber de nou accés als Serveis de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, cessaran com a personal funcionari en pràctiques en el termini de 15 dies hàbils 
comptats des de la recepció de la notificació corresponent de l’IVASPE i quedaran definitivament decaiguts en tots els seus drets per a aquest 
procés selectiu.
A.5. RELACIÓ DE PERSONES APROVADES
Finalitzat el Curs Selectiu, l’IVASPE emetrà certificació de les persones aspirants que l’han superat, i ho remetrà a l’Òrgan Tècnic de Selecció, 
que emetrà relació definitiva dels que hagen resultat seleccionats, d’acord amb la puntuació obtinguda.
A.6. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
En l’anunci en què es publique la relació definitiva de les persones aspirants seleccionades se les emplaçarà perquè en el termini de 20 dies 
hàbils presenten per Registre General d’Entrada la documentació original acreditativa del compliment dels requisits exigits en aquestes bases. 
A aquest efecte presentaran:
– Original i fotocòpia o fotocòpia degudament compulsada, de la titulació requerida en la Base segona, o de la certificació acadèmica que 
acredite haver realitzat i aprovat els estudis complets corresponents per a l’expedició del títol.
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– Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Pú-
bliques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions 
o càrrecs públics per resolució judicial.
– Original i fotocòpia, o fotocòpia degudament compulsada, del permís de conduir exigit en la base segona. 
– Petició de destinacions, que s’adjudicarà d’acord amb l’ordre obtingut en el procés selectiu i segons l’oferta que prèviament efectue el Con-
sorci.
Qui en el termini indicat no presente la documentació o se’n deduïsca que no té algun dels requisits exigits, no podrà ser nomenat personal 
funcionari de carrera, sense perjuí de la responsabilitat en què poguera haver incorregut. En aquests casos, la Presidència del Consorci podrà 
requerir a l’Òrgan Tècnic de Selecció relació de persones candidates per a cobrir les places que hagen quedat vacants, per a proposar-les com 
a persones aspirants a la següent edició del Curs Selectiu de Formació que s’impartisca per l’AVISPE. 
B. TORN DE MOBILITAT
A.1. PROVES SELECTIVES
Primer exercici. Reconeixement Mèdic: Obligatori i eliminatori.
Aquest exercici consistirà en un reconeixement mèdic per a acreditar si es pateix o no malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca realitzar 
les tasques i les funcions del lloc de treball de bomber/a conductor/a, realitzat conforme a l’Annex VI (Barem Mèdic).
Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori.
La qualificació de la prova serà d’Apte o No apte sense puntuació numèrica.
Les persones aspirants passaran reconeixement mèdic en el lloc i la data que oportunament se’ls comunicarà mitjançant publicitat en el tauler 
d’anuncis del Consorci i els que no comparegueren al reconeixement mèdic o no hi foren declarats aptes, no podran passar a la Fase de Con-
curs.
A l’Òrgan Tècnic de Selecció s’incorporarà, si és el cas, personal assessor especialista, per a informar del resultat d’aquesta prova mèdica i 
assessorar el dit Òrgan Tècnic de Selecció per a resoldre sobre l’Aptitud o No Aptitud de cada aspirant conforme al Barem Mèdic inclòs com 
a Annex VI.
Només podran participar en la Fase de Concurs les persones candidates del torn de mobilitat que hagen superat el reconeixement mèdic. 
Segon. Concurs
Aquesta fase consistirà en la valoració únicament dels mèrits relacionats en la instància, i que siguen degudament acreditats documentalment 
pels que participen en aquesta convocatòria. La valoració dels dits mèrits vindrà referida a la data de fiscalització del termini de presentació 
d’instàncies per a participar en el procés selectiu.
Per a l’acreditació dels Cursos de Formació i Perfeccionament haurà de presentar-se document acreditatiu suficient a juí de l’Òrgan Tècnic de 
Selecció, on consten les dades imprescindibles per a la seua valoració i, en tot cas, l’entitat que ho expedeix i/o la que va impartir el curs.
Aquesta fase no tindrà, en cap cas, caràcter eliminatori, i seran valorats conforme al BAREM següent: 
1. Experiència professional. Màxim 6 punts
a. Serveis prestats en els Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de les administracions públiques (SPEIS) de la Comunitari 
Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber/a, independentment de la seua naturalesa funcionarial o laboral, a raó de 0,15 
punts per mes complet de servei, no computant-se la fracció, i proporcionalment a la jornada realitzada.
b. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d’1 d’abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Comunitat Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber/a, independentment de la seua naturalesa funcio-
narial o laboral, i sempre que a juí de l’Òrgan Tècnic de Selecció les funcions que consten en la certificació presentada per les persones inte-
ressades s’assimilen a les funcions establides en la Llei 7/2011, d’1 d’abril, i a les indicades en la fitxa de classificació del lloc de bomber/a 
conductor/a del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de València núm. 250, de 31 de desembre del 2015, a raó de 0,15 punts per mes complet de servei, no computant-se la 
fracció, i proporcionalment a la jornada realitzada. 
c. 
d. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d’1 d’abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Comunitat Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber/a, independentment de la seua naturalesa funcio-
narial o laboral, i no computen en l’apartat anterior, per no coincidir amb les funcions del lloc de bomber/a conductor/a del Consorci per al 
Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, a raó de 0,05 punts per mes complet de servei, no compu-
tant-se la fracció, i proporcionalment a la jornada realitzada. 
e. d. Serveis prestats com a bomber/a voluntari/ària, sempre que n’hi haja acreditació per part d’organisme públic, a raó de 0,20 punts per 
anualitat completa de servei. 
2. Valoració de títols acadèmics i formació. Màxim 7 punts
f. Qualsevol titulació acadèmica d’igual o superior nivell a l’exigit per a pertànyer al Subgrup C1, exclosa la que va servir per a participar-hi, 
fins a un màxim de 3 punts, atorgant-se la puntuació següent:
– Batxiller, Tècnic de Formació Professional o equivalent: 0,5 punts.
– Tècnic Superior de Formació Professional o equivalent: 0,75 punts. 
– Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica, Grau o equivalent: 1 punt.
– Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Grau més Màster o equivalent: 1,5 punts.
Si per a participar en el procés selectiu s’aporta titulació superior a l’exigida en les bases, la titulació superior aportada puntuarà segons el que 
estableix aquest apartat.
g. Cursos de formació i perfeccionament en les matèries directament relacionades amb les funcions del lloc de treball vinculat a la plaça ob-
jecte de la convocatòria, de duració igual o superior a 20 hores, que hagen sigut cursats o impartits per l’interessat, i que hagen sigut impartits, 
convocats o homologats per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, o òrgan que tinga assumides les seues competències en 
matèria de formació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la resta d’administracions públiques, fins a un màxim de 4 
punts, i d’acord amb l’escala següent:
– De 200 o més hores: 3 punts.
– De 100 o més hores: 1,5 punts.
– De 50 o més hores: 0,75 punts.
– De 40 o més hores: 0,65 punts.
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– De 30 o més hores: 0,55 punts.
– De 20 o més hores: 0,45 punts.
En cap cas es puntuaran en el present subapartat els cursos de valencià i d’idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos 
de doctorat i dels diferents Instituts de les universitats quan formen part del pla d’estudis del centre, ni els cursos inclosos en processos selec-
tius per a l’accés a la condició de personal funcionari de carrera, promoció interna, plans d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la natura-
lesa dels llocs que s’ocupen o hagen ocupat.
Així mateix, tant els cursos impartits com els rebuts, es valoraran per una sola vegada; no seran susceptibles de ser valorades successives 
edicions d’un mateix curs.
Per a la valoració dels cursos l’Òrgan Tècnic de Selecció prendrà en consideració, a més de la seua duració, el seu contingut i la seua relació 
amb les funcions del lloc de treball a exercir.
3. Coneixement del valencià. Màxim 3 punts
Es valorarà sempre que s’acredite estar en possessió del certificat expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o equivalent 
reconegut per la Generalitat Valenciana, d’acord amb l’escala següent:
- Certificat de Grau Superior: 3 punts.
- Certificat de Grau Mitjà: 2 punts.
- Certificat de Grau Elemental: 1 punt.
- Certificat de Coneixements Orals: 0,5 punts.
En cas de posseir més d’un certificat de coneixement del valencià, només es valorarà el de nivell superior.
B.2. RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS
L’Òrgan Tècnic de Selecció emetrà relació definitiva de persones aspirants seleccionades, d’acord amb la puntuació obtinguda.
En l’anunci en què es publique la Relació definitiva de persones aspirants seleccionades se les emplaçarà perquè en el termini de 20 dies hàbils 
presenten per Registre General d’Entrada la documentació original acreditativa del compliment dels requisits exigits en aquestes bases. A 
aquest efecte presentaran els documents acreditatius dels requisits exigits en la base segona. 
La dita certificació ha d’ajustar-se expressament a aquests conceptes, no exclou ulteriors comprovacions i només tindrà validesa quan estiga 
emesa a partir de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
Així mateix, presentaran petició de destinacions, que s’adjudicarà d’acord amb l’ordre obtingut en el procés selectiu i segons l’oferta que 
prèviament efectue el Consorci.
Qui en el terme indicat no present la documentació o se’n deduïsca que no té algun dels requisits exigits, no podrà ser nomenat personal funcio-
nari de carrera del Consorci, sense perjuí de la responsabilitat en què poguera haver incorregut. En aquests casos, la Presidència del Consorci 
podrà requerir a l’Òrgan Tècnic de Selecció relació de persones aspirants per a cobrir les places que hagen quedat vacants, per al seu nomenament, 
si és el cas, com a personal funcionari de carrera. En cas de no existir o no requerir-se, les places no cobertes s’addicionaran al torn lliure.
Base setena. Nomenament com a personal funcionari de carrera
Les persones candidates del torn lliure i del torn de mobilitat seran nomenades personal funcionari de carrera del Consorci en el termini d’un 
mes comptat des de la publicació en el Tauler d’Anuncis de la respectiva Relació Definitiva de Persones Aprovades del Procés Selectiu i 
hauran de prendre possessió del càrrec en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà a aquell en què li siga notificat el nomenament.
Base huitena. Destinació
Una vegada les persones aspirants hagen pres possessió, passaran a prestar les seues funcions de bomber/a en l’Àrea Operativa i Parc que 
s’oferisquen d’acord amb les necessitats operatives del Consorci i que els corresponga d’acord amb les peticions de les persones interessades, 
i en atenció a l’ordre obtingut en el procés selectiu. 
Base novena. Borsa de treball
Una vegada finalitzat el procés selectiu es constituirà borsa d’ocupació temporal mitjançant Decret de la Presidència del Consorci. El seu règim 
de funcionament serà determinat en la Resolució de creació. 
Base desena. Incompatibilitats i normativa supletòria
Les persones candidates quedaran subjectes al compliment de les prescripcions contingudes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre 
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i la resta de normativa aplicable concordant amb el particular.
El present procés selectiu es regirà pel que estableixen les presents bases, i en tot allò no previst caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 7/2011, 
d’1 d’abril, dels SPEIS de la Comunitat Valenciana i normes dictades per la Generalitat Valenciana en desplegament d’aquesta; Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les Bases de Règim Local; Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; Reial Decret 896/1991, de 7 
de juny; Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; Decret núm. 33/1999, de 9 de 
març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés 
en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana; Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, aprovatori del Text Refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local i Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament General 
d’Ingrés del Personal al Servei de l’Administració de l’Estat i la resta de disposicions aplicables i concordants.
Base onzena. Recursos i al·legacions
Contra aquestes bases i tots els actes administratius que es deriven d’aquesta que esgoten la via administrativa, pot interposar-se, potestativa-
ment, recurs de reposició davant de la Presidència del Consorci en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà al de la seua publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, o recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el 
termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableix l’article 109 de la llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
Tot això sense perjuí que s’exercite qualsevol altre recurs que es considere oportú.
Davant de les actuacions de l’Òrgan Tècnic de Selecció, podrà interposar-se el recurs d’alçada previst en l’article 114 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini d’un mes comptat 
des de l’endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna 
o davant de la Presidència del Consorci com a òrgan competent per a resoldre’l.
L’al·legació, suggeriment, reclamació o petició de revisió sobre la puntuació atorgada per l’Òrgan Tècnic de Selecció o una altra circumstàn-
cia relativa al desenvolupament de les proves es realitzarà per les persones aspirants durant els 5 dies naturals següents a la publicació de la 
puntuació de cada prova o exercici i serà l’Òrgan Tècnic de Selecció el que decidisca sobre elles en la següent sessió, ressenyant-ho en l’acta 
corresponent.
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CONSORCI PROVINCIAL DE 
BOMBERS DE VALÈNCIA

REGISTRE D’ENTRADA/REGISTRO DE ENTRADA CONVOCATÒRIA NÚM. /CONVOCATORIA

2016/OP001 

 
ANNEX I. SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES TORN LLIURE/SOLICITUD DE ADMISIÓN A 
PRUEBAS SELECTIVAS TURNO LIBRE

1. SUBGRUP/SUBGRUPO
C1

2. DESCRIPCIÓ PLAÇA/DESCRIPCIÓN PLAZA
 BOMBER CONDUCTOR/
BOMBERO CONDUCTOR

3. ACCÉS/ACCESO
CONCURS OPOSICIÓ 
CONCURSO OPOSICIÓN 

4. NÚM. I DATA / NUM Y FECHA
BOP BOE

DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES
5.NIF 6. PRIMER COGNOM/PRIMER APELLIDO 7. SEGON COGNOM/SEGUNDO APELLIDO 8. NOM/NOMBRE

9. DATA NAIXEMENT/FECHA NACIMIENTO 10. PROV. NAIXEMENT/PROV. NACIMIENTO 11.  LLOC NAIXEMENT/LUGAR NACIMIENTO

12.PAÍS DE NAIXEMENT/PAÍS DE 
NACIMIENTO

13. NACIONALITAT/NACIONALIDAD 14.  TELÈFON 1/TELÉFONO 1 15.  TELÈFON 2/TELÉFONO 2

16. DOMICILI, VIA/DOMICILIO, VÍA 17. NÚMERO, ESCALA, PIS, PORTA/NÚMERO, ESCALERA, PISO, PUERTA

18. C. POSTAL 19.MUNICIPI/MUNICIPIO 20.ADREÇA ELECTRÒNICA/CORREO ELECTRÓNICO

21. DOCUMENTS PRESENTATS / DOCUMENTOS PRESENTADOS: 
JUSTIFICANT DE LA TAXA DE DRETS D’EXAMEN/JUSTIFICANTE DE LA TASA DE DERECHOS DE EXAMEN:

CERTIFICAT MÈDIC/CERTIFICADO MÉDICO:

DNI O PASSAPORT/DNI O PASAPORTE:

SI ÉS EL CAS/EN SU CASO,
SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE PROVES FISIQUES I/O PSICOTÈCNIQUES/SOLICITUD CONVALIDACIÓN PRUEBAS FÍSICAS Y/O 

PSICOTÉCNICAS:  
CERTIFICAT DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ/CERTIFICADO DE LA JUNTA QUALIFICADORA 

CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ:  
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CONEIXEMENT DEL CASTELLÀ/DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CONOCIMIENTO DEL 

CASTELLANO:  

22. IDIOMA DE PREFERÈNCIA / IDIOMA DE PREFERENCIA:   VALENCIÀ  CASTELLÀ
23. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El sotasignat sol·licita ser admés a les proves selectives a què es refereix aquesta ìnstància i declara que són certes 
les dades que s’hi consignen i que reuneix les condicions exigides per a l’ingrés com a empleat públic i les 
especialment assenyalades en la convocatòria anteriorment esmentada, i es compromet a provar documentalment 
totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud.
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso como empleado público y 
las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud.
Les dades proporcionades per vosté en aquest formulari passaran a formar part d’un arxiu propietat del Consorci. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la, si les dades són incorrectes, i a donar-se 
de baixa de l’arxiu mitjançant sol·licitud per escrit dirigida al Consorci.
Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasaràn a formar parte de un fichero propiedad del Consorcio. De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Caracter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos, y a darse de baja del fichero mediante 
la solicitud por escrito dirigida al Consorcio.

VALÈNCIA/VALENCIA,               D/DE                                                  DE 2016
SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA/FIRMA DE LA PERSONA 
INTERESADA

INGRÉS efectuat a favor del Consorci Provincial de 
Bombers de València/INGRESO efectuado a favor del 
Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia 

IBAN: ES14 2100 4337 8802 0004 5460

 Import/Importe    50€
VALIDACIÓ PER L'ENTITAT COL·LABORADORA (Aquest document no serà vàlid sense la certificació mecànica o, en defecte d’això, signatura autoritzada)/ 
VALIDACIÓN POR LA ENTIDAD COLABORADORA (Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada) 
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INSTRUCCIONS

(1) Grup: s’indicara el grup i el subgrup de classificació de la plaça establits en la convocatòria, que s’ajustaran a algun dels
següents: Subgrup A1 i A2: Grup B: Subgrup C1 i C2.
(2) Descripció de la plaça: s’indicara la denominació establida en les bases de la convocatòria.
(3) Forma d’accés 
(4) Número i data de BOP i BOE: s’indicarà el número i la data del BOP i el BOE on es publica la convocatòria i l’extracte.
(5) S’indicarà el DNI/NIF de la persona interessada.
(6) S’indicarà el primer cognom de la persona interessada.
(7) S’indicarà el segon cognom de la persona interessada.
(8) S’indicarà el nom de la persona interessada.
(9) S’indicarà la data de naixement de la persona interessada. 
(10) S’indicarà la província de naixement.
(11) S’indicarà la localitat de naixement.
(12) S’indicarà el país de naixement.
(13) S’indicarà la nacionalitat de la persona interessada.
(14) (15) S’indicarà el telèfon o telèfons de contacte.
(16) S’indicarà el nom del carrer o via publica de residència.
(17) S’indicaran el nombre, escala, pis i porta del domicili.
(18) S’indicarà el codi postal del domicili.
(19) S’indicarà el municipi del domicili consignat.
(20) S’indicarà, si escau, el correu electrònic de la persona interessada.
(21) S’assenyalarà la casella quan es presenten documents i s’hi indicarà el nombre de documents presentats.
(22) S’indicarà l’idioma de preferència per a fer els exercicis del procés selectiu.
(23) Declaració responsable de les bases que s’acredita amb la signatura de la persona interessada.

INSTRUCCIONES
(1) Grupo o Subgrupo: se indicara el grupo o subgrupo de clasificación de la plaza establecido en la convocatoria, ajustándose a
alguno de los siguientes: Subgrupo A1 y A2: Grupo B: Subgrupo C1 y C2.
(2) Descripción de la plaza: se indicará la denominación establecida en las bases de la convocatoria.
(3) Forma de acceso.
(4) Número y fecha BOP y BOE: se indicará el número y fecha de BOP y BOE en que se publicó convocatoria y extracto.
(5) Se indicará el DNI/NIF de la persona interesada.
(6) Se indicará el primer apellido de la persona interesada.
(7) Se indicará el segundo apellido de la persona interesada.
(8) Se indicará el nombre de la persona interesada.
(9) Se indicará la fecha de nacimiento de la persona interesada.
(10) Se indicará la provincia de nacimiento.
(11) Se indicará la localidad de nacimiento.
(12) Se indicará el país de nacimiento.
(13) Se indicará la nacionalidad del interesado.
(14) (15) Se indicará teléfono o teléfonos de contacto.
(16) Se indicará en nombre de la calle o vía pública de residencia.
(17) Se indicarán el número, escalera, piso y puerta del domicilio.
(18) Se indicará código postal del domicilio.
(19) Se indicará el municipio del domicilio consignado.
(20) Se indicará, en su caso, el correo electrónico de la persona interesada.
(21) Se señalará la casilla cuando se presenten documentos, indicando el número de documentos presentados.
(22) Se indicará el idioma de preferencia para realizar los ejercicios del proceso selectivo.
(23) Declaración responsable prevista en las bases que se acredita con la firma de la persona interesada.
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ANNEX II. SOL·LICITUD D’ADMISIÓ A PROVES SELECTIVES TORN MOBILITAT / SOLICITUD DE ADMISIÓN 
A PRUEBAS SELECTIVAS TURNO MOVILIDAD

1. SUBGRUP/SUBGRUPO
C1

2.  DESCRIPCIÓ PLAÇA/DESCRIPCIÓN PLAZA
 BOMBER CONDUCTOR/BOMBERO 

CONDUCTOR

3. ACCÉS/ACCESO
CONCURS/
CONCURSO 

4. DATA/FECHA
BOP BOE

DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES
5. NIF 6. PRIMER COGNOM/ PRIMER APELLIDO 7. SEGON COGNOM/ SEGUNDO APELLIDO 8. NOM/ NOMBRE

9. DATA NAIXEMENT/ FECHA NACIMIENTO 10. PROV. NAIXEMENT/ PROV. NACIMIENTO 11.  LLOC NAIXEMENT/LUGAR NACIMIENTO

12. PAIS NAIXEMENT/ PAIS 
NACIMIENTO

13. NACIONALITAT/ NACIONALIDAD 14.  TELÈFON 1/ TELÉFONO 1 15. TELÈFON 2/TELÉFONO 2

16.  DOMICILI, VIA/DOMICILIO, VIA 17. NÚMERO, ESCALA, PIS, PORTA/ NÚMERO, ESCALERA, PISO, PUERTA

18. C. POSTAL 19. MUNICIPI/ MUNICIPIO 20. ADREÇA ELECTRÒNICA/CORREO ELECTRÓNICO

21. DOCUMENTS PRESENTATS / DOCUMENTOS PRESENTADOS: 
AUTOBAREMACIÓ RELACIÓ DE MÈRITS (COMPLETEU DARRERE)/AUTOBAREMACIÓN RELACIÓN DE MÉRITOS (COMPLETAR DETRÁS): 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE MÈRITS/DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE MÉRITOS: 

22. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El sotasignat sol·licita ser admés a les proves selectives a què es refereix aquesta ìnstància i declara que són certes les dades que 
s’hi consignen i que reuneix les condicions exigides per a l’ingrés com a empleat públic i les especialment assenyalades en la 
convocatòria anteriorment esmentada, i es compromet a provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud.
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los 
datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso como empleado público y las especialmente 
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud.
Les dades proporcionades per vosté en aquest formulari passaran a formar part d’un arxiu propietat del Consorci. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté té el dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la, si les dades són incorrectes, i a donar-se 
de baixa de l’arxiu mitjançant la sol·licitud per escrit dirigida al Consorci.
Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasaràn a formar parte de un fichero propiedad del Consorcio. De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Caracter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos, y a darse de baja del fichero mediante 
la solicitud por escrito dirigida al Consorcio.

VALÈNCIA/VALENCIA,               D/DE                                                 DE 2016
SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA / FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA
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AUTOBAREMACIÓ / AUTOBAREMACIÓN

VALORACIÓ DE MÈRITS (MÀXIM 16 PUNTS) 
La valoració de mèrits vindrà referida a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies per a participar en el procés selectiu

1. Experiència professional. Màxim 6 punts. 
 Mesos 

complets
%

jornada 
Puntuació 

a. Serveis prestats en els Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les 
Administracions Públiques (SPEIS) de la Comunitat Valenciana, en llocs de treball 
vinculats a la categoria de bomber, independentment de la seua naturalesa funcionarial o 
laboral.

0,15 punts / 
mes complet      

b. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d'1 
d'abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber, independentment de la 
seua naturalesa funcionarial o laboral, amb funcions assimilades a les establides en la 
Llei 7/2011 i a les indicades en la fitxa de classificació del lloc de bomber conductor del 
Consorci de Bombers de València. 

0,15 punts / 
mes complet 

c. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d'1 
d'abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber, independentment de la 
seua naturalesa funcionarial o laboral, amb funcions assimilades a les establides en la 
Llei 7/2011 i a les indicades en la fitxa de classificació del lloc de bomber conductor del 
Consorci de Bombers de València. 

0,05 punts / 
mes complet 

d. Serveis prestats com a bomber voluntari, sempre que hi haja acreditació per part 
d'organisme públic.  0,20 punts / 

any complet 

Anys 
complets

TOTAL APARTAT 1 

2. Títols acadèmics i formació. Màxim 7 punts. 

2. a. Titulació acadèmica de nivell igual o superior nivell a l’exigit per a pertànyer al subgrup C1, exclosa la que va 
servir per a participar en el procés. Màxim 3 punts. 

Puntuació 

Batxiller, Tècnic de Formació Professional o equivalent (0,5 punts per títol) (Indiqueu el núm. de document) 

Tècnic Superior de Formació Professional o equivalent (0,75 punts per títol) (Indiqueu núm. de document) 

Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica, Grau o equivalent (1 punt per títol) (Indiqueu el núm. de document) 

Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Grau més Màster o equivalent (1,5 punts per títol) (Indiqueu al núm. de document) 
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Subtotal

2.b. Cursos de formació i perfeccionament en les matèries directament relacionades amb 
les funcions del lloc de treball. Màxim 4 punts 

Doc. núm. Hores Puntuació 

Subtotal

TOTAL APARTAT 2 

3. Valencià. Màxim 3 punts. 

Certificat expedit per la Junta Qualificadora o equivalent reconegut per la Generalitat Valenciana Doc. núm. Puntuació

TOTAL APARTAT 3 

TOTAL CONCURS 
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INSTRUCCIONS
(1) Grup: s’indicara el grup o el subgrup de classificació de la plaça dels establits en la convocatòria, que s’ajustaran a algun dels 
següents: Subgrup A1 i A2, Grup B, Subgrup C1 i C2. 
(2) Descripció de la plaça: s’indicarà la denominació establida en les bases de la convocatòria. 
(3) Forma d’accés.  
(4) Número i data de BOP i BOE: s’indicarà el número i la data del BOP i BOE en què es publica la convocatòria i l’extracte. 
(5) S’indicarà el DNI/NIF de la persona interessada. 
(6) S’indicarà el primer cognom de la persona interessada. 
(7) S’indicarà el segon cognom de la persona interessada.
(8) S’indicarà el nom de la persona interessada. 
(9) S’indicarà la data de naixement de la persona interessada. 
(10) S’indicarà la província de naixement. 
(11) S’indicarà la localitat de naixement. 
(12) S’indicarà el país de naixement. 
(13) S’indicarà la nacionalitat de la persona interessada. 
(14) (15) S’indicarà el telèfon o telèfons de contacte. 
(16) S’indicarà el nom del carrer o la via publica de residència. 
(17) S’indicaran el número, escala, pis i porta del domicili. 
(18) S’indicarà el codi postal del domicili. 
(19) S’indicarà el municipi del domicili consignat. 
(20) S’indicarà, si escau, l’adreça electrònica de la persona interessada. 
(21) S’assenyalarà la casella quan es presenten documents, i s’hi indicarà el nombre de documents presentats. 
(22) Declaració responsable prevista en les bases que s’acredita amb la signatura de la persona interessada.

AUTOBAREMACIÓ
(1) Es multiplicaran els mesos complets per la puntuació corresponent, aplicant-hi la correcció percentual en cas que siga jornada 
diferent a la completa.
(2.a) Es relacionaran els títols aportats, indicant el seu número de document.
(2.b) Es relacionaran els certificats de cursos aportats, indicant el seu número de document i nombre d'hores certificat
(3) Es relacionarà el títol de major nivell aportat, indicant el seu número de document.

INSTRUCCIONES
(1) Grupo o subgrupo: se indicara el grupo o subgrupo de clasificación de la plaza establecido en la convocatoria, ajustándose a
alguno de los siguientes: Subgrupo A1 y A2: Grupo B: Subgrupo C1 y C2.
(2) Descripción de la plaza: se indicará la denominación establecida en las bases de la convocatoria.
(3) Forma de acceso.
(4) Número y fecha BOP y BOE: se indicará el número y fecha de BOP y BOE en que se publicó convocatoria y extracto.
 (5) Se indicará el DNI/NIF de la persona interesada.
(6) Se indicará el primer apellido de la persona interesada.
(7) Se indicará el segundo apellido de la persona interesada.
(8) Se indicará el nombre de la persona interesada.
(9) Se indicará la fecha de nacimiento de la persona interesada.
(10) Se indicará la provincia de nacimiento.
(11) Se indicará la localidad de nacimiento.
(12) Se indicará el país de nacimiento.
(13) Se indicará la nacionalidad del interesado.
(14) (15) Se indicará teléfono o teléfonos de contacto.
(16) Se indicará en nombre de la calle o vía pública de residencia.
(17) Se indicarán el número, escalera, piso y puerta del domicilio.
(18) Se indicará código postal del domicilio.
(19) Se indicará el municipio del domicilio consignado.
(20) Se indicará, en su caso, el correo electrónico de la persona interesada.
(21) Se señalará la casilla cuando se presenten documentos, indicando el número de documentos presentados.
(22) Declaración responsable prevista en las bases que se acredita con la firma de la persona interesada.

AUTOBAREMACIÓN
(1) Se multiplicarán los meses completos por la puntuación correspondiente, aplicando la corrección porcentual en caso de que sea
jornada distinta a la completa.
(2.a) Se relacionarán los títulos aportados, indicando su número de documento.
(2.b) Se relacionarán los certificados de cursos aportados, indicando su número de documento y número de horas certificado
(3) Se relacionará el título de mayor nivel aportado, indicando su número de documento.
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ANNEX III — PROGRAMA TEMARI TORN LLIURE
PART GENERAL
1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques i estructura. Títol preliminar: Principis generals. Títol I. Dels drets i deures fonamentals. 
Títol VIII, l’organització territorial de l’Estat. 
2. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: Títol I. La Comunitat Valenciana. Títol VIII. L’Administració Local.
3. La província: organització i competències. 
4. Municipi: organització i competències. Comarques. Àrees metropolitanes. Mancomunitats. Entitats locals menors. Els consorcis.
5. Funció pública. Classes de personal al servei de les Administracions Públiques. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics. 
Ordenació de l’activitat professional. Situacions administratives. 
6. Règim disciplinari. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
7. La responsabilitat civil, penal i administrativa de l’empleat públic en l’exercici de les seues funcions.
8. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: Capítol III. Drets i obligacions. Capítol IV. Serveis de prevenció. Consul-
ta i participació dels treballadors.
9. Normes específiques en la prevenció de riscos. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball (RD 
1215/1997). Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (RD 
773/199).
10. Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
PART ESPECÍFICA
Bloc I. Temes generals
1. Consorci Provincial de Bombers de València. Organització i funcionament. Estatuts. Reglament dels grups de bombers voluntaris del con-
sorci. Parcs. Dotacions humanes i materials.
2. Territori de la Comunitat Valenciana: Geografia física i econòmica de la Comunitat Valenciana. Factors meteorològics relacionats amb les 
emergències, pluviometria, temperatura, règim de vents, humitat, riscos naturals que afecten la Comunitat Valenciana, risc hidrològic, risc de 
nevades, risc sísmic.
3. Cartografia: projeccions cartogràfiques i sistemes de coordenades. Orientació. Lectura i interpretació de mapes. Sistemes de posicionament 
global GPS.
4. Escales i unitats de mesura: concepte, càlcul i sistema internacional d’unitats de mesura: superfície, volum, força, pressió, treball, energia, 
potència. Calor i temperatura. Aparells de mesura.
Bloc II. Incendis
5. Mecanismes d’extinció. Agents extintors. Extintors portàtils d’incendis. Hidrants, BIE’S i columna seca. Sistemes de detecció i extinció 
automàtica d’incendis: components bàsics de les instal·lacions. Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (Apèndix 1).
6. Desenvolupament, control i evolució dels incendis d’interior. Flashover, backdraft, explosió de gasos d’incendi. Tècniques d’extinció en 
incendis d’interiors: mètodes d’extinció. Tècniques de maneig de la llança. Pautes i procediments de treball en incendis d’interior.
7. Intervenció en incendis urbans. Sistemàtica general d’actuació. Busseig en fum: cerca i orientació en interiors.
8. Incendi industrial. Característiques, desenvolupament i evolució dels incendis industrials. 
9. Ventilació d’incendis. Principis bàsics i mètodes de ventilació. Equips de ventilació del CPBV.
10. Incendi forestal. Característiques. Bases del comportament del foc forestal. Tècniques d’atac i extinció. Eines i equips. Mitjans terrestres 
i aeris. Seguretat del personal durant les operacions d’extinció d’incendis forestals: identificació de les situacions de risc, protocol OCELA.
Bloc III. Salvaments
11. Intervenció en accidents de trànsit. Eines, tècniques i equips d’excarceració del CPBV. Estructures i components dels vehicles: sistemes 
de seguretat activa i passiva. Vehicles híbrids. 
12. Sistemàtica general d’actuació en accidents de trànsit: el cicle de salvament. Maniobres bàsiques d’excarceració en accidents de trànsit. 
Procediment d’actuació de rescat en accidents de trànsit del Consorci Provincial de Bombers de València. 
13. Rescat vertical: tècniques de rescat en l’entorn urbà. Materials i equip de protecció personal davant les caigudes en altura. Cordes, nusos 
i sistemes de seguretat i ancoratge. Trauma de suspensió o síndrome de l’arnés. Tècniques bàsiques d’actuació: guia tàctica i guies de mètode 
del CPBV per a treballs en altura. 
14. Rescat en rius, riuades i inundacions. Maniobres de salvament en entorns aquàtics.
15. Rescat i actuació en presència d’animals: animals domèstics i animals salvatges. Pautes d’actuació amb animals. Himenòpters: equips i 
materials. Procediment d’actuació del CPBV en eixams.
16. Alliberament en ascensors i maquinària pesada. Tipologia i característiques dels ascensors. Procediment en el rescat de persones atrapades 
en ascensors i escales mecàniques.
17. Edificació i instal·lacions. Conceptes bàsics d’edificació. Tipologia i estructura dels edificis. Incendis en l’interior d’edificis: característiques 
bàsiques del comportament davant del foc de les estructures. Codi Tècnic de l’Edificació (Document bàsic: Seguretat en cas d’incendi): Do-
cument IV: Instal·lacions de protecció contra incendis i Document V: Intervenció de bombers. 
18. Patologia i lesions de l’edificació. Delimitacions i apuntalaments. Sanejament de façanes i consolidació de construccions. Enderrocament 
i enfonsament d’edificacions. Salvament i desenrunament: recerca i rescat de persones soterrades. Tècniques d’intervenció en estructures 
col·lapsades: eines i equips.
19. Suport vital bàsic: primers auxilis, valoració de l’accidentat i principis generals d’actuació davant de ferides, traumatismes, cremades, 
hemorràgies, xoc, intoxicacions, etc. Mobilització i immobilització de víctimes. Atenció sanitària inicial en catàstrofes: sistemes de tria, SHORT 
i operatiu. Reanimació cardiopulmonar i desfibril·lació.
20. Psicologia d’emergències: primers auxilis psicològics. Estratègies i pautes generals d’actuació en el procés d’atenció a les víctimes. Prin-
cipis bàsics de comunicació durant el rescat. Intervenció amb suïcides.
Bloc IV. Riscos tecnològics
21. La matèria. Composició bàsica i estructura. Estats fonamentals de la matèria. Canvis d’estat de la matèria. Teoria d’incendis. Química i 
física de l’incendi. Tipus de combustió. Classificació dels focs. Mecanismes de transmissió de calor. Productes de la combustió. Explosions. 
22. Matèries perilloses: classificació de les matèries perilloses. Senyalització i identificació de matèries perilloses. Intervenció en sinistres amb 
matèries perilloses: conceptes bàsics de física i química relacionats amb les matèries perilloses. Procediment bàsic d’intervenció davant 
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d’accidents en el transport de mercaderies perilloses. Mitigació d’accidents amb matèries perilloses. Nivells de protecció personal. Desconta-
minació i impacte mediambiental. 
23. Risc radiològic: Conceptes bàsics sobre protecció radiològica. Equips de detecció i mesura de la radiació en emergències nuclears. Prin-
cipis bàsics d’intervenció.
24. Risc elèctric. Components de les instal·lacions elèctriques en alta i baixa tensió. Procediment d’actuació davant el risc elèctric. Eines i 
materials de treball elèctric. Accidents elèctrics: efectes de l’electricitat sobre l’organisme.
25. Riscos de les instal·lacions de gasos combustibles. Propietats fisicoquímiques dels gasos combustibles. Xarxes de transport i distribució 
de gas natural. Intervenció davant d’emergències de gas natural. Instal·lacions de GLP: botelles i dipòsits fixos. Emergències que involucren 
GLP. Equips de detecció i mesura.
Bloc V. Materials i equips
26. Hidràulica. Característiques dels fluids i coneixements generals. Hidrostàtica i hidrodinàmica. Instal·lacions hidràuliques d’extinció: pèrdues 
de càrrega i càlcul d’instal·lacions. Punt de funcionament d’una instal·lació hidràulica. Bombes contra incendis: generalitats i parts d’una 
bomba contra incendis. Maneig i operació de bombes contra incendis: Aspiració i mecanismes d’encebament. Cavitació. Material d’eixugada 
del CPBV: motobombes, electrobombes.
27. Equips d’extinció d’aigua i escuma del CPBV. Instal·lacions amb línies de mànegues. Nocions bàsiques sobre càlcul de línies de màne-
gues.
28. Vehicles contra incendis i salvament. Classificació, nomenclatura i característiques generals. Dotació i distribució del parc mòbil del CPBV. 
Recomanacions en la conducció de vehicles en emergència. Seguretat vial.
29. Coneixement de l’equipament operatiu del CPBV: material de tall, elevació i tracció (tràctel, cabestrant, coixins pneumàtics, etc.), material 
d’il·luminació i senyalització (grups electrògens, focus, etc.), escales portàtils. 
30. Radiocomunicació: Conceptes bàsics de comunicacions. Xarxa de comunicacions d’emergència de la Generalitat Valenciana: Xarxa COM-
DES. Coneixement dels equips fixos mòbils i portàtils TETRA. Procés d’atenció i mobilització de recursos. Funcionament del 112 i del 
Centre de Comunicacions i Control del CPBV. Sistema de Gestió d’Emergències del Consorci Provincial de Bombers de València. Protocols 
de mobilització de recursos. Organització de les comunicacions en els diferents tipus de sinistres. 
31. Equips de protecció personal del bomber. Equipament individual contra incendis i equips de protecció química del CPBV. Normativa del 
CPBV sobre vestuari d’intervenció. Protecció respiratòria: riscos i equips de protecció respiratòria. Normes bàsiques d’actuació amb equips 
de respiració autònoma.
32. Motoserra: components i parts de la motoserra. Tècniques de tall amb la motoserra. Procediments generals i específics de treball amb 
motoserres.

ANNEX IV - FACTORS A MESURAR EN LES PROVES PSICOTÈCNIQUES TORN LLIURE
I. APTITUDS MENTALS
-Intel·ligència general. Capacitat per a comprendre situacions i esdeveniments, les relacions que hi ha entre ells, poder captar les estructures 
de les dites relacions i tindre un mètode sistemàtic de raonament.
-Raonament verbal. Constitueix una mesura de l’aptitud per a comprendre conceptes, expressats a través de la paraula. Valora especialment la 
capacitat per a abstraure, generalitzar i pensar de manera constructiva. Constitueix un valuós índex del nivell ocupacional a què un subjecte 
pot aspirar, ja que en moltes tasques hi ha relació positiva entre el nivell de responsabilitat que tenen assignat i el grau de profunditat amb què 
han de ser compreses les idees expressades verbalment.
-Raonament abstracte. Intenta apreciar l’agilitat mental amb formes no verbals, ja que l’habilitat per a raonar amb paraules no és idèntica a 
l’habilitat per a raonar amb figures, el test de raonament abstracte no substitueix adequadament el de raonament verbal, però pot servir com a 
element de confrontació.
-Raonament espacial. Constitueix una mesura de l’aptitud espacial no sols per a percebre objectes, sinó relacions entre objectes i per consegüent 
la seua situació, moviment i la predicció dels canvis d’aqueixos objectes a partir de la seua posició actual.
-Atenció i precisió perceptiva. És una prova que exigeix una gran concentració i resistència a la monotonia. En conseqüència, amb escales 
d’avaluació d’aquest factor es pot apreciar l’aptitud o la capacitat per a concentrar-se en tasques la principal característica de les quals és la 
rapidesa perceptiva, junt amb l’atenció continuada.
BAREM D’APTITUDS MENTALS
-Intel·ligència general. Puntuació Centil => 40
-Raonament verbal. Puntuació Centil => 40
-Raonament abstracte. Puntuació Centil =>40
-Raonament espacial. Puntuació Centil =>40
-Atenció i precisió perceptiva. Puntuació Centil =>40
II. QUALIFICACIÓ
La qualificació de les proves psicotècniques serà d’APTE o NO APTE.
Per a considerar-se Apte l’aspirant ha d’obtindre una puntuació centil igual o superior a 40, en tres factors aptitudinals dels cinc a mesurar, i 
en tots els casos ha de superar el factor d’Intel·ligència general.

ANNEX V. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES TORN LLIURE 
L’aspirant ha d’estar exempt de tota malaltia orgànica, de tota seqüela d’accident i de qualsevol deficiència física o psíquica que puga consti-
tuir una dificultat en la pràctica professional, i com a base es tindran els criteris que s’indiquen a continuació:
Obesitat:
Inferior al 155 del pes teòric, obtingut aquest segons la fórmula:
Pes teòric = (talla en centímetres – 100) × 1,1
Oftalmologia. No patir:
• Agudesa visual inferior a 1/2 (0,5) en l’ull millor i 1/3 (0,3) en l’ull pitjor, mesurament sense correcció (agudesa visual mesurament pel test 
de Snellen).
• Retinopatia (s’admet la corioretinitis central serosa).
• Retinosi pigmentària.
• Hemeralopia.
• Hemianòpsia.



24 N.º 184
22-IX-2016

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

• Diplopia.
• Discromatòpsies importants, que puguen alterar el desenrotllament de la funció a judici de l’òrgan tècnic de selecció.
• Glaucoma. 
• Afàquies, pseudoafàquies.
• Subluxació del cristal·lí.
• Distròfia corneal progressiva o amb disminució de l’agudesa visual inferior a la permesa.
• Queratitis crònica.
• Alteracions oculomotores importants.
• Diacriocistitis crònica.
• Parpelles: Qualsevol patologia o defecte que impedisca la protecció de l’ull a la intempèrie, com ara lagolftàlmies i ptosis palpebrals.
• Tumors oculars.
• Amputació important del camp visual en ambdós ulls.
• Reflexos pupil·lars anormals.
• Adaptació a l’enlluernament superior a 50.
Otorinolaringologia:
• No s’hi admetrà audiòfon.
• Trauma acústic o sordesa professional: en l’agudesa auditiva conversacional s’hi admetran pèrdues entre 1000 i 3000 hertzs a 35 decibels o 
de 4000 hertzs a 45 decibels.
•No patir:
□ Vertigen.
□ Dificultats importants de la fonació.
□ Perforació timpànica, cicatrius o engrossament de la membrana timpànica.
□ Tartamudesa acusada.
□ Obstrucció crònica de les fosses nasals.
□ Sinusitis crònica.
Aparell locomotor:
• No s’hi admetran alteracions de la mobilitat de les grans articulacions de membres superiors o inferiors que impliquen una limitació de la 
funcionalitat.
• No s’hi admetran lesions o deformitats en les mans que provoquen una limitació de la plena funcionalitat.
• No s’hi admetran lesions o deformitats en els peus que impliquen una limitació de la plena funció.
• No s’hi admetran lesions o deformitats greus de qualsevol segment de la columna vertebral.
• Limitacions de moviments: no s’hi admetran graus de mobilitat inferiors a:
A) Extremitats superiors:
□ Muscle:
- Elevació progressiva a anteversió fins a 180º.
- Abducció fins a 120º.
□ Colze:
- Flexió fins a 140º.
- Extensió fins a 0º.
- Supinopronació: de 0º a 180º.
□ Canell:
- Flexoextensió fins a 120º.
□ Mà i dits:
- Dinamometria: no inferior a 30 quilograms en qualsevol de les mans.
- Falta o pèrdua de més d’1/3 de la falange distal del primer dit d’una mà.
- Falta o pèrdua de qualsevol falange de qualsevol dit, excepte la falange distal del 5é dit.
- Falta d’una mà o de qualsevol part d’aquesta, excepte els dits, segons s’ha descrit anteriorment.
B) Extremitats inferiors:
□ Maluc:
□ Flexió fins a 120º.
□ Extensió fins a 10º (més enllà de 0º).
□ Tindre una extremitat inferior més curta que l’altra (major d’1 centímetre).
□ Genoll:
□ Extensió completa.
□ Flexió fins a 130º.
□ Lesions articulares o lligamentoses no reparables.
□ Turmell:
□ Flexoextensió dors planar fins a 45º.
□ Peu:
□ Alteracions ortopèdiques importants que impedisquen o dificulten les funcions pròpies d’un bomber/a a judici de l’òrgan tècnic de selecció.
□ Dits:
□ Limitació de moviments que dificulten caminar, córrer o botar.
□ Falta de qualsevol falange en qualsevol dit.
□ Dits en urpa que impedisquen portar bótes de treball.
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□ Hallux valgus.
□ Dit en martell.
C) Columna vertebral:
□ Escoliosi major de 10º.
□ Costella accessòria que produïsca robatori de subclàvia.
□ Hèrnia discal.
D) altres processos excloents:
□ Fractures que deixen seqüeles i dificulten la funció.
□ Osteomielitis.
□Osteoporosi de moderada a severa. 
□ Condromalàcia oberta (grau II o superior).
□ Artritis.
□ Luxació recidivant.
□ Paràlisi muscular.
□ Miotonia congènita.
□ Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limite la mobilitat dificultant les funcions del bomber/a.
Aparell digestiu. No patir:
• Cirrosi.
• Colitis cròniques i síndromes de mal absorció.
• Hepatopaties cròniques.
•Hepatopaties agudes amb repercussió enzimàtica important.
• Pancreatitis crònica.
• Úlcera sagnant recidivant.
• Eventracions.
• Qualsevol patologia de l’aparell digestiu o intervencions quirúrgiques que presenten seqüeles funcionals amb repercussions orgàniques i que 
incidisquen negativament en l’exercici del seu treball.
• Hepatopaties agudes amb repercussió enzimàtica important.
Aparell respiratori. No patir:
• Disminució de la capacitat vital per davall de 3,5 litres en els homes i 3 litres en les dones.
• Disminució del VEMS per davall del 80%.
• EPOC.
• Asma bronquial.
• Atelèctasi.
• Emfisema.
• Pneumotòrax recidivant.
• Altres processos respiratoris que incidisquen negativament en les pràctiques físiques que s’han de fer i en les tasques específiques del lloc 
de treball.
Aparell cardiovascular. No patir:
• Hipertensió arterial major de 155/95 mmHg.
• Insuficiència cardíaca.
• No haver patit cap infart de miocardi anteriorment.
• Coronariopaties.
• Arítmies importants.
• Taquicàrdia sinusal permanent de més de 120 batecs per minut.
• Aleteig (Flutter).
• Fibril·lació auricular.
• Síndromes de preexcitació amb taquicàrdies associades.
• Bloc auriculoventricular de 2n o 3r grau.
• Extrasístoles patològiques.
• Valvulopaties.
• No s’hi admetran pròtesis valvulars.
• Aneurismes cardíacs o de grans gots.
• Insuficiència arterial perifèrica.
• Insuficiència venosa perifèrica que produïsca signes d’èxtasi o alteracions tròfiques varicoses importants o qualsevol tipus d’alteració vas-
cular perifèrica, encara sense causar simptomatologia.
• Seqüeles post-tromboembòliques.
• Alteracions circulatòries dels dits i/o les mans, que siguen simptomàtiques o en dificulten la funcionalitat o que produïsquen defectes i de-
formacions dels dits i/o mans produïts per problemes de circulació. 
Sistema Nerviós central. No patir:
• Parkinson, corea o bal·lisme.
• Epilèpsia.
• Esclerosi múltiple.
• Atàxia.
• Arteriosclerosi cerebral simptomàtica.
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• Vertigen d’origen central.
• Alteracions psiquiàtriques de base.
• Qualsevol grau de hipoòsmia.
Altres processos patològics. No patir:
• Cicatrius que produïsquen limitació funcional important.
• Diabetis tipus I o II.
• Diabetis insípida.
• Malaltia de Cushing.
• Malaltia d’Addison.
• Insuficiència renal crònica.
• Falta d’un renyó.
• Malalties renals evolutives.
• Hemopaties cròniques greus.
• Proves analítiques compatibles amb patologia de base.
• Tumors malignes invalidants.
• Tuberculosi activa.
• Hèrnia inguinal.
• Qualsevol malaltia infecciosa crònica i rebel al tractament.
• Anàlisi d’orina: albuminúria i/o cilindruira importants.
• No alcoholisme ni drogodependència.
• Qualsevol altre procés patològic que, a judici de l’òrgan tècnic de selecció mèdic, dificulte o impedisca el desenrotllament de les funcions 
per a les quals se li contracta.
Pell i fàneres. No patir:
• Cicatrius que produïsquen limitació funcional important, i aquells processos patològics que, a judici de l’òrgan tècnic de selecció, limiten o 
s’agreugen amb l’exercici de la funció de bomber/a.
• Infecte inflamacions cròniques de la pell.
• Malalties eritematoses, eczematoses, vesiculoses i ampolloses extenses, persistents i/o recidivants.
Malalties generals. No patir:
• Colagenosi i conectopaties.
• Artritis reumatoide.
• Neoplàsies malignes.
• En general, tot tipus de malalties cròniques o recurrents de qualsevol etiologia.
Aparell musculoesquelètic. No patir:
• Pèrdua anatòmica o limitació funcional en qualsevol de les extremitats.
• Acurtament d’una extremitat inferior que produïsca asimetria de les articulacions coxofemorals en bipedestació.
• Rigideses o deformacions que impedisquen la normal rotació o flexió de la columna vertebral.
• Peu equí var o tal·lus marcats.
• Peus plans marcats.
• Anomalies o alteracions facials que dificulten l’ajust de les peces de protecció respiratòria.
Aparell urinari. No patir:
• Malformacions congènites renals, excepte meduloespongiosi, quistos renals solitaris i ronyó doble.
• Síndrome d’insuficiència renal.
• Nefrectomia prèvia.
• Nefroesclerosi de qualsevol etiologia.
• Glomerulonefritis de qualsevol etiologia.
• Hidronefrosi.
• En general, tot tipus de malalties cròniques o recurrents de caràcter greu.
Sang i òrgans hematopoètics. No patir:
• Leucosi i malalties del sistema reticulohistiocitari.
• Xanglot o hiperfunció tiroide, suprarenal, hipofisiària, paratiroide i pancreàtica.
• Diabetis melitus.
Trastorns psicològics i psiquiàtrics. No presentar:
• Trastorns mentals avalats per un informe psiquiàtric i/o psicològic especialitzat, que produïsquen alteracions psicosocials i/o de la conducta 
i puguen impedir el desenrotllament normal de les funcions professionals.
Directrius d’aplicació:
La no presentació al reconeixement mèdic o la negativa a fer les proves estipulades suposarà l’exclusió del procés. 
La persona candidata haurà d’omplir el model d’autorització per a sotmetre’s a totes les proves mèdiques que determinarà l’equip mèdic.
Comeses del personal assessor de l’òrgan tècnic de selecció integrant de l’equip mèdic d’avaluació:
1.- Marcar els tipus d’exploració mèdica que estime convenient per al diagnòstic de les patologies incloses en el quadre.
2.- L’equip mèdic tindrà l’atribució de sol·licitar els informes pertinents que estime examinar (historial clínic) o als especialistes aliens a l’òrgan 
tècnic de selecció.
3.- Elevar a l’òrgan tècnic de selecció de l’oposició els resultats en forma d’«Apte» o «No apte».
4.- Informar la persona interessada, prèvia petició per escrit, de la causa d’exclusió, excepte si hi ha una malaltia aguda susceptible de tracta-
ment, i en aquest cas s’informaria directament a aquesta o al seu metge de capçalera. En cap cas no es publicaran les llistes de «no aptes» per 
motius d’exclusió mèdica en els taulers d’anuncis.
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5.- Una vegada finalitzades les proves físiques, o durant aquestes, a criteri de l’òrgan tècnic de selecció es podrà fer un control de consum 
d’estimulants o de qualsevol tipus de droga que altere les condicions físiques de les persones participants, i seran eliminats de l’oposició les 
que resulten positives.

ANNEX VI. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES TORN MOBILITAT
La persona aspirant ha d’estar exempta de tota malaltia orgànica, de tota seqüela d’accident i de qualsevol deficiència física o psíquica que 
puga constituir una dificultat en la pràctica professional, tenint com a base els criteris que s’indiquen a continuació:
1. OFTALMOLOGIA. No patir:
• Agudesa visual llunyana amb/sense correcció de menys de 0,8 en l’ull millor i de 0,4 en el pitjor. 
• L’error de refracció en l’examen de salut estarà comprés entre +5 i -6 Dp. La monocularitat implica no aptitud.
• El camp visual binocular ha de ser normal. 
• Cada camp monocular no ha de presentar reduccions significatives en cap dels meridians i no s’admeten escotomes absoluts i relatius signi-
ficatius en la sensibilitat retinal.
• Retinopaties. Retinosis pigmentària i nictalopia. Hemeralopia (ceguera diürna) incapacitat de veure amb llum brillant.
• Hemianòpsia.
• Afàquia, pseudoafàquia i subluxació del cristal·lí.
• Diplopia. Les fòries permeten l’aptitud si són menudes i es manté una capacitat de fusió suficient.
• Alteracions severes en la percepció normal dels colors.
• Adaptació a l’enlluernament superior a 50 segons.
• Tumors oculars.
• Alteracions palpebrals que impedisquen la protecció adequada de l’ull.
• Dacriocistitis crònica.
• Distròfies corneals progressives.
• Glaucoma no controlat amb medicació.
• En cas de cirurgia ocular recent es pot considerar l’inici de l’activitat quan han transcorregut dos mesos per a la cirurgia de cataracta, tres 
mesos per a la cirurgia refractiva i de glaucoma i sis mesos per a la cirurgia de retina.
2. OTORINOLARINGOLOGIA. No presentar:
• No s’admetrà audiòfon.
• No s’admetran pèrdues d’agudesa auditiva bilateral superiors a:
• 30 decibels en la freqüència 750 hertzs
• 30 decibels en la freqüència 1.000 hertzs
• 30 decibels en la freqüència 2.000 hertzs
• 50 decibels en la freqüència 4.000 hertzs
• 60 decibels en la freqüència 6.000 hertzs
• Presentar vertigen permanent de qualsevol etiologia.
• Dificultats importants de la fonació.
• Tartamudesa acusada.
• Perforació timpànica.
• Obstrucció crònica de les fosses nasals.
3. APARELL LOCOMOTOR. No presentar:
• No s’admetran alteracions de la mobilitat de les grans articulacions de membres superiors o inferiors que impliquen una limitació de la seua 
funcionalitat.
• No s’admetran lesions o deformitats de les mans que provoquen una limitació de la seua funcionalitat plena.
• No s’admetran lesions o deformitats en els peus que impliquen una limitació de la seua funció plena. Dits d’urpa, hàl·lux valg, dits de mar-
tell o qualsevol altra deformitat que impedisca portar bótes de treball.
• No s’admetran lesions o deformitats greus de qualsevol segment de la columna vertebral.
• Fractures que deixen seqüeles i dificulten la funció.
• Osteoporosi que provoque limitació funcional significativa.
• Condromalàcia que provoque limitació funcional significativa sense possibilitat de reparació quirúrgica.
• Artritis que provoque limitació funcional significativa.
• Luxació recidivant irreparable que impedisca les funcions professionals.
• Paràlisi muscular.
• Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limite la mobilitat i dificulte de manera important les funcions professionals.
• No s’admetran pròtesis ni de maluc, ni de genoll, ni de muscle, ni de colze.
4. APARELL DIGESTIU. No presentar:
• Cirrosi.
• Hepatopaties cròniques.
• Hepatopaties agudes amb repercussió enzimàtica important.
• No haver sigut sotmés a trasplantament hepàtic.
• Pancreatitis crònica.
• Ulcera sagnant recidivant.
• Pacients sotmesos a cirurgia resectiva abdominal important, portadors o no d’ostomia.
• Eventracions no intervingudes.
• Colitis cròniques i síndromes de malabsorció.
• Qualsevol patologia de l’aparell digestiu amb intervenció o sense quirúrgica que presente seqüeles funcionals amb repercussió orgànica que 
dificulte les funcions professionals.
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5. APARELL CARDIOVASCULAR. No presentar:
• Insuficiència cardíaca.
• Marcapassos implantats permanent.
• Miocardiopatia dilatada idiopàtica.
• Miocardiopatia hipertròfica obstructiva.
• Miocardiopatia hipertròfica no obstructiva.
• Valvulopaties. No s’admetran pròtesis valvulars.
• Infart de miocardi, ni haver-lo patit anteriorment.
• Coronariopaties.
• Pericarditis cròniques.
• Taquicàrdies ventriculars.
• Síndrome de Brugada.
• Taquicàrdies auriculars.
• Aleteig auricular.
• Fibril·lació auricular.
• Malaltia del node sinusal.
• Blocatges AV complets.
• Blocatges AV de primer grau i Mobitz I simptomàtics.
• Blocatges AV Mobitz II.
• Síndrome de Wolf-Parkinson-White.
• HTA severa amb repercussió clínica.
• HTA moderada mal tolerada.
• Síncopes vasovagals.
• Aneurismes cardíacs o de grans vasos.
• Insuficiència venosa perifèrica que produïsca signes d’estasi o alteracions tròfiques varicoses importants.
• Insuficiència arterial perifèrica.
• Seqüeles post-tromboembòliques.
6. APARELL RESPIRATORI. No presentar:
• Disminució de FVC, FEV1 i FEV1/FVC per davall del 65%.
• EPOC.
• Asma bronquial.
• Atelèctasi.
• Emfisema.
• Pneumotòrax espontani recidivant.
• Síndrome d’apnea obstructiva del son, els trastorns relacionats amb aquest, ni altres causes de somnolència diürna excessiva.
7. SISTEMA NERVIÓS CENTRAL. No presentar:
• Parkinson, corea o bal·lisme.
• Epilèpsia.
• Esclerosi múltiple.
• Atàxia.
• Anòsmia.
• Vertigen d’origen central.
• Accidents cerebrovasculars amb limitacions funcionals.
• Malaltia neuromuscular amb limitacions funcionals.
• Alteracions neuropsiquiàtriques de base.
8. PELL I FÀNERES. No presentar:
• Malalties dermatològiques que produïsquen limitació funcional.
• Cicatrius que produïsquen limitació funcional.
• Malalties de la pell extenses, persistents i/o recidivants que limiten o s’agreugen amb l’exercici de les funcions professionals.
9. PROCESSOS ENDOCRINOLÒGICS. No presentar:
• Diabetis tipus I insulinodependent.
• Diabetis tipus II de difícil control amb repercussió orgànica o complicacions.
• Malaltia de Cushing.
• Malaltia d’Addison.
• Síndrome metabòlica.
• Obesitat mòrbida constatada amb:
IMC de 40,0 o major
IMC de 35,0 o major en presència d’una altra morbiditat significativa com la diabetis o la hipertensió arterial.
10. APARELL URINARI. No presentar:
• Insuficiència renal crònica.
• Nefroesclerosi.
• Glomerulonefritis.
• Hidronefrosis.
• Falta d’un renyó.
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• Trasplantaments renals.
• Albuminúria i cilindrúria importants.
11. ALTRES PROCESSOS PATOLÒGICS. No presentar:
• Hemopaties cròniques greus.
• Trasplantament de medul·la òssia.
• Proves analítiques compatibles amb patologia de base amb repercussió orgànica greu.
• Neoplàsies malignes amb repercussió funcional.
• Hèrnies de la paret abdominal no intervingudes, amb repercussió funcional.
• Processos que requerisquen tractament anticoagulant.
• Malalties infeccioses cròniques rebels al tractament. Tuberculosi activa.
• Alcoholisme i altres drogodependències.
12. TRASTORNS PSICOLÒGICS I PSIQUIÀTRICS. No presentar:
• Trastorns mentals avalats per informe especialitzat psiquiàtric i/o psicològic que produïsquen alteracions psicosocials i/o de la conducta i 
puguen impedir el desenvolupament normal de les funcions professionals.
13. QUALSEVOL ALTRE PROCÉS PATOLÒGIC que, a judici de l’òrgan tècnic de selecció, dificulte o impedisca el desenvolupament de les 
funcions professionals.
Directrius d’aplicació:
La no presentació al reconeixement mèdic o la negativa a fer les proves estipulades, suposa l’exclusió del procés. 
La persona aspirant haurà d’omplir el model d’autorització per a sotmetre’s a totes les proves mèdiques que determine l’equip mèdic.
Comeses del personal assessor de l’Òrgan Tècnic de Selecció integrant de l’equip mèdic d’avaluació:
1. Marcar els tipus d’exploració mèdica que estime convenient per al diagnòstic de les patologies incloses en el quadre.
2. L’equip mèdic tindrà l’atribució de sol·licitar els informes que estime pertinents quan examine (historial clínic) o a especialistes aliens a 
l’Òrgan Tècnic de Selecció.
3. Elevar a l’Òrgan Tècnic de Selecció de l’oposició els resultats en forma d’«apte» o «no apte».
4. Informar la persona interessada, prèvia petició per escrit, de la seua causa d’exclusió, excepte si hi ha malaltia aguda susceptible de tracta-
ment, cas en el qual s’informaria la persona directament o al seu metge de capçalera. En cap cas no es publicarien llistes de «no aptes» per 
motius d’exclusió mèdica en els taulers d’anuncis.

ANNEX VII – PROVES FÍSIQUES
PRIMER BLOC
1. Corda, 6 metres.
Descripció:
L’exercici consisteix a enfilar-se per una corda llisa, partint de la posició d’assegut/da i sense contacte entre els peus i la superfície de partida, 
sense l’ajuda de les cames, fins a tocar la marca visual o acústica indicadora a 6 metres d’altura, amidats des del sòl.
Posició inicial:
Assegut/da en el sòl i amb almenys un dels braços subjectes a la corda, els peus no estaran en contacte amb la superfície d’eixida.
Execució:
Al senyal d’eixida, quan el/la jutge/essa dóna la veu de «ja!», la persona participant iniciarà l’enfilada a braç i sense ajuda de les cames en tot 
el recorregut. L’exercici acaba quan toca la marca indicadora a l’altura de 6 metres.
La baixada no té rellevància en la valoració de l’exercici.
Regles:
La persona candidata tindrà dos intents per a l’execució d’aquesta prova, amb opció a un segon intent només si el primer és nul. Es permetrà 
un descans intermedi.
El cronòmetre es posa en marxa amb el senyal d’eixida, quan el/la jutge/essa dóna la veu de «ja!», i es deté quan la persona participant toca 
la marca indicadora, a 6 metres d’altura, amb una mà.
L’exercici serà nul quan comence l’enfilada abans del senyal d’eixida. 
El temps invertit s’anotarà en segons i es tindran en compte les fraccions de segon.
El temps màxim per a superar aquesta prova és de 15 segons per als homes i 16 segons per a les dones.
La persona candidata serà considerada no apta, quan:
a) Efectue dos exercicis nuls.
b) Supere el temps establit.
c) S’ajude amb els peus o amb les cames en alçar-se des de la posició d’assegut/da, durant l’enfilada, o en el moment de tocar la marca. Es 
permetrà el fregament de la corda amb qualsevol part del cos, com també el fregament dels peus amb el sòl en el moment de l’eixida, sempre 
que no hi haja impuls.
d) La persona executant no arribe a la marca assenyalada.
2. Carrera de resistència, 3.000 metres. 
Descripció:
L’exercici consisteix a córrer una distància de 3.000 metres llisos en una pista d’atletisme per carrer lliure.
Posició inicial:
La persona participant es col·locarà en la pista en el lloc assenyalat, de peu i darrere de la línia d’eixida sense xafar-la. Per a l’execució d’aquest 
exercici no es permet l’ús de sabatilles de claus.
Execució:
L’ordre d’eixida la donarà el/la jutge/essa, i a la veu de «als vostres llocs!» les persones participants es col·locaran en posició inicial darrere 
de la línia d’eixida; a la veu de «preparats!» adoptaran una posició estàtica, i la prova començarà en escoltar el tir o el xiulit, moment en què 
podran començar a córrer la distància marcada per carrer lliure.
Regles:
La persona candidata tindrà un sol intent per a l’execució d’aquesta prova.
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El cronòmetre es posa en marxa en donar el/la jutge/essa el senyal d’eixida i es deté quan la persona aspirant passa per la línia de meta.
Per al cronometratge de la prova s’usaran xips electrònics dissenyats per a la presa de temps en carreres.
En cada torn de carrera no podran participar més de quinze aspirants.
L’exercici serà nul quan la persona candidata efectue una eixida falsa, i s’entén per eixida falsa començar a córrer abans de la veu de l’ordre 
d’eixida (el tir o el xiulit).
El temps invertit s’anota en minuts i segons i es tenen en compte les fraccions de segon.
El temps màxim per a superar aquesta prova és de 12 minuts per als homes i 13 minuts per a les dones.
La persona participant serà considerada no apta quan:
a) Faça dos exercicis nuls.
b) Supere el temps establit.
c) No acabe la carrera.
d) No córrega pel camí senyalitzat.
e) Obstruïsca, espente o moleste a un altre corredor.
SEGON BLOC
1. Natació amb busseig, 100 metres. 
Descripció:
L’exercici consisteix a nadar i bussejar una distància de 100 metres en una piscina de 25 metres, el vas de la qual tindrà una profunditat no 
inferior a 1’50 metres i no superior a 2’60 metres en qualsevol dels seus punts,
La prova es distribueix en els següents recorreguts, els quals comencen en el costat de la piscina de menor profunditat:

Posició inicial:
De peu en el cantell de la piscina en la zona d’eixida, amb banyador i gorra de bany (es permet l’ús d’ulleres de natació).
Execució:
La persona participant a la veu d’avís (als vostres llocs!), se situarà a la vora de la piscina); la prova començarà mitjançant un tir o xiulit, 
llavors aquella es llançarà a la piscina i iniciarà el recorregut A; a continuació i sense interrupció el B, C, D i E, i l’exercici finalitza quan 

      

Descripció: 

L’exercici consisteix a nadar i bussejar una distància de 100 metres en una piscina de 
25 metres, el vas de la qual tindrà una profunditat no inferior a 1’50 metres i no 
superior a 2’60 metres en qualsevol dels seus punts, 

La prova es distribueix en els següents recorreguts, els quals comencen en el costat 
de la piscina de menor profunditat: 

 (A) 25 metres de natació en estil lliure 

(B) 25 metres de natació en estil lliure

 (C) Busseig, des de la paret, per a recuperar l’objecte/anella situat en el fons de la 
piscina, a una distància entre 9’75 i 10’25 metres, mesurats horitzontalment, a la 
vora de la piscina.

(D) Eixida a la superfície per a nadar la distància restant fins a la vora i dipositar-hi  
l’objecte/anella.

(E) 25 metres en estil lliure

Posició inicial:

De peu en el cantell de la piscina en la zona d’eixida, amb banyador i gorra de bany 
(es permet l’ús d’ulleres de natació). 

Execució:

A

SALIDA

B

C

D

E

META
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toca amb qualsevol part del cos la paret vertical del vas de la piscina en la zona de meta, al final de l’últim recorregut E. Els carrers vindran 
delimitats per les surades respectives i en el fons de la piscina hi haurà una línia indicadora de carril, com a mínim, fins a la posició de 
l’anella. 
Regles:
Qui participe en la present convocatòria tindrà un sol intent per a l’execució d’aquesta prova. 
El cronòmetre es posa en marxa al senyal d’eixida, quan el/la jutge/essa accione el tir o xiulit, i es deté quan la persona aspirant toca la paret 
al final de l’últim recorregut E, on hi haurà un sensor de desactivació del cronòmetre.
En tot moment la persona aspirant es mantindrà pel carrer assignat i delimitat per les sureres i es podrà impulsar en la paret amb les cames al 
final de cada un dels recorreguts: A, B, C i D.
Els recorreguts A, B, D i E es consideren realitzats sempre que la persona participant toca la paret amb qualsevol part del seu cos. 
La persona candidata haurà de dipositar l’objecte/anella on assenyale l’òrgan tècnic de selecció en la vora de la piscina, en el final del tram 
D, després d’haver tocat la paret amb qualsevol part del cos, i per a això podrà recolzar-se o subjectar-se lliurement en la vora.
La prova es farà en instal·lacions adequades a l’època de l’any en què se celebre, segons les necessitats d’aquesta.
L’exercici serà nul quan la persona candidata efectue una eixida falsa; s’entén per eixida falsa llançar-se a la piscina abans de l’ordre d’eixida 
(tir o xiulit).
La persona participant serà considerada no apta quan:
a) Camine pel fons o s’ajude amb les sureres per a finalitzar l’exercici; en aquest cas es considerarà que no ha finalitzat la prova.
b) Es canvie de carrer. 
c) Isca a la superfície de l’aigua a la zona de busseig. 
d) Faça dos exercicis nuls.
e) Llance l’objecte/anella a la vora abans d’aconseguir tocar la paret.
f) Supere en la realització de la prova un temps d’1 minut 49 segons 99 centèsimes per als homes i 2 minuts 03 segons 99 centèsimes per a 
les dones.
El temps invertit s’anota en minuts i segons, i es tindran en compte les fraccions de segon amb dos decimals.
Aquest exercici és puntuable segons el barem de qualificació següent.

Temps homes Temps dones Puntuació
Entre 1 min 49 s 00 cent i 1 min 49 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 2 min 03 s 00 cent i 2 min 03 s 99 cent (ambdós inclosos) 5,00
Entre 1 min 48 s 00 cent i 1 min 48 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 2 min 02 s 00 cent i 2 min 02 s 99 cent (ambdós inclosos) 5,17
Entre 1 min 47 s 00 cent i 1 min 47 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 2 min 01 s 00 cent i 2 min 01 s 99 cent (ambdós inclosos) 5,34
Entre 1 min 46 s 00 cent i 1 min 46 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 2 min 00 s 00 cent i 2 min 00 s 99 cent (ambdós inclosos) 5,50
Entre 1 min 45 s 00 cent i 1 min 45 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 59 s 00 cent i 1 min 59 s 99 cent (ambdós inclosos) 5,67
Entre 1 min 44 s 00 cent i 1 min 44 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 58 s 00 cent i 1 min 58 s 99 cent (ambdós inclosos) 5,83
Entre 1 min 43 s 00 cent i 1 min 43 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 57 s 00 cent i 1 min 57 s 99 cent (ambdós inclosos) 6,00
Entre 1 min 42 s 00 cent i 1 min 42 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 56 s 00 cent i 1 min 56 s 99 cent (ambdós inclosos) 6,17
Entre 1 min 41 s 00 cent i 1 min 41 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 55 s 00 cent i 1 min 55 s 99 cent (ambdós inclosos) 6,34
Entre 1 min 40 s 00 cent i 1 min 40 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 54 s 00 cent i 1 min 54 s 99 cent (ambdós inclosos) 6,50
Entre 1 min 39 s 00 cent i 1 min 39 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 53 s 00 cent i 1 min 53 s 99 cent (ambdós inclosos) 6,67
Entre 1 min 38 s 00 cent i 1 min 38 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 52 s 00 cent i 1 min 52 s 99 cent (ambdós inclosos) 6,83
Entre 1 min 37 s 00 cent i 1 min 37 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 51 s 00 cent i 1 min 51 s 99 cent (ambdós inclosos) 7,00
Entre 1 min 36 s 00 cent i 1 min 36 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 50 s 00 cent i 1 min 50 s 99 cent (ambdós inclosos) 7,17
Entre 1 min 35 s 00 cent i 1 min 35 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 49 s 00 cent i 1 min 49 s 99 cent (ambdós inclosos) 7,34
Entre 1 min 34 s 00 cent i 1 min 34 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 48 s 00 cent i 1 min 48 s 99 cent (ambdós inclosos) 7,50
Entre 1 min 33 s 00 cent i 1 min 33 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 47 s 00 cent i 1 min 47 s 99 cent (ambdós inclosos) 7,67
Entre 1 min 32 s 00 cent i 1 min 32 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 46 s 00 cent i 1 min 46 s 99 cent (ambdós inclosos) 7,83
Entre 1 min 31 s 00 cent i 1 min 31 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 45 s 00 cent i 1 min 45 s 99 cent (ambdós inclosos) 8,00
Entre 1 min 30 s 00 cent i 1 min 30 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 44 s 00 cent i 1 min 44 s 99 cent (ambdós inclosos) 8,17
Entre 1 min 29 s 00 cent i 1 min 29 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 43 s 00 cent i 1 min 43 s 99 cent (ambdós inclosos) 8,34
Entre 1 min 28 s 00 cent i 1 min 28 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 42 s 00 cent i 1 min 42 s 99 cent (ambdós inclosos) 8,50
Entre 1 min 27 s 00 cent i 1 min 27 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 41 s 00 cent i 1 min 41 s 99 cent (ambdós inclosos) 8,67
Entre 1 min 26 s 00 cent i 1 min 26 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 40 s 00 cent i 1 min 40 s 99 cent (ambdós inclosos) 8,83
Entre 1 min 25 s 00 cent i 1 min 25 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 39 s 00 cent i 1 min 39 s 99 cent (ambdós inclosos) 9,00
Entre 1 min 24 s 00 cent i 1 min 24 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 38 s 00 cent i 1 min 38 s 99 cent (ambdós inclosos) 9,17
Entre 1 min 23 s 00 cent i 1 min 23 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 37 s 00 cent i 1 min 37 s 99 cent (ambdós inclosos) 9,34
Entre 1 min 22 s 00 cent i 1 min 22 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 36 s 00 cent i 1 min 36 s 99 cent (ambdós inclosos) 9,50
Entre 1 min 21 s 00 cent i 1 min 21 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 35 s 00 cent i 1 min 35 s 99 cent (ambdós inclosos) 9,67
Entre 1 min 20 s 00 cent i 1 min 20 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 1 min 34 s 00 cent i 1 min 34 s 99 cent (ambdós inclosos) 9,83
< 1 min 20 s 00 cent <1 min 34 s 00 cent 10,00

2. Pujada a una torre de 18 metres amb 20 quilograms.
Descripció:
L’exercici consisteix a pujar 18 metres d’una torre de maniobres, amb un pes a l’esquena de 20 quilograms, mitjançant un jupetí llastat. 
Posició inicial:
La persona candidata se situarà de peu, fora de la torre i darrere de la línia d’eixida sense xafar-la, en el lloc indicat per a això.
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Execució:
El senyal d’eixida la donarà el/la jutge/essa mitjançant tir o xiulit. L’exercici finalitza quan sobrepassa la barrera fotoelèctrica situada a l’altura 
corresponent. 
Regles:
La persona candidata tindrà un sol intent per a l’execució d’aquesta prova.
Només es permetrà una eixida nul·la (s’entén per eixida nul·la el fet de començar l’exercici abans de l’ordre d’eixida).
El sistema de cronometratge serà el de barrera fotoelèctrica automàtica.
El cronòmetre es posa en marxa en passar per davant de la barrera fotoelèctrica de la línia d’eixida i es deté en passar per la barrera fotoelèc-
trica situada en la línia d’arribada, situada en la planta setena.
Es permetrà ajudar-se o impulsar-se amb les parets. 
En tot cas la persona candidata farà tot el recorregut amb tota la càrrega.
L’exercici serà nul quan la persona candidata efectue una eixida falsa, i s’entén per eixida falsa començar a córrer abans de la veu de l’ordre 
d’eixida (tir o xiulit). 
La persona participant serà considerada no apta quan:
a) Es lleve o perda la càrrega o part de la càrrega durant el recorregut.
b) Faça dos exercicis nuls.
c) Supere en la realització de la prova un temps de 48 segons 99 centèsimes per als homes i 54 segons 99 centèsimes per a les dones.
El temps invertit s’anota en segons tenint en compte les fraccions de segon.
Aquest exercici es puntuarà segons el barem de qualificació següent:
Temps homes Temps dones Puntuació
Entre 48 s 00 cent i 48 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 54 s 00 cent i 54 s 99 cent (ambdós inclosos) 5,00
Entre 47 s 00 cent i 47 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 53 s 00 cent i 53 s 99 cent (ambdós inclosos) 6,00
Entre 46 s 00 cent i 46 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 52 s 00 cent i 52 s 99 cent (ambdós inclosos) 7,00
Entre 45 s 00 cent i 45 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 51 s 00 cent i 51 s 99 cent (ambdós inclosos) 8,00
Entre 44 s 00 cent i 44 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 50 s 00 cent i 50 s 99 cent (ambdós inclosos) 9,00
Entre 43 s 00 cent i 43 s 99 cent (ambdós inclosos) Entre 49 s 00 cent i 49 s 99 cent (ambdós inclosos) 10,00

3. Press-banca, 43 quilograms (homes) i 33 quilograms (dones), repeticions en 35 segons.
Descripció:
L’exercici consisteix a fer repeticions consecutives d’alçament d’un pes de 43 quilograms per als homes i 34 quilograms per a les dones, en 
posició decúbit supí sobre un banc, en un temps de 35 segons.
Posició inicial:
Decúbit supí amb els braços estesos suportant el pes.
Execució:
L’ordre de començar la donarà el/la jutge/essa a la veu de «ja!», i la persona participant iniciarà els alçaments el nombre més gran de vegades 
consecutives. L’exercici finalitza transcorreguts 35 segons. 
Regles:
La persona aspirant tindrà un sol intent per a l’execució d’aquesta prova. No es permetrà cap començament nul (s’entén per tal el fet de co-
mençar l’exercici abans de l’ordre de qui tinga la condició de jutge/essa).
El cronòmetre es posa en marxa amb l’ordre d’eixida i es deté quan han transcorregut 35 segons, al mateix temps que es dóna una veu d’«alto!» 
o xiulit.
L’alçament es farà amb ambdues mans en una agafada lleugerament superior a l’amplària dels muscles de la persona candidata, en una acció 
de flexió extensió dels colzes que comença i acaba amb la posició de colzes estesos. 
Perquè cada una de les vegades o repeticions de l’alçament siga considerat vàlid i computable es tindrà en compte que:
• Les extensions de colzes siguen completes (màxima amplitud depenent del subjecte).
• Quan s’efectue la flexió del colze, la barra ha de tocar el pit.
Les repeticions es comptaran en veu alta i s’usarà el mateix nombre que l’anterior en cas d’una repetició no vàlida.
La persona participant serà considerada no apta quan:
a) No complisca totes les regles establides.
b) No aconseguisca les 15 repeticions en el temps establit.
S’anota el nombre de repeticions vàlides.
Aquest exercici és puntuable segons el barem de qualificació següent;

Núm. de repeticions Puntuació
15 5,00
16 5,45
17 5,91
18 6,36
19 6,82
20 7,27
21 7,73
22 8,18
23 8,64
24 9,09
25 9,55
26 10,00
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CONSORCI PROVINCIAL DE 
BOMBERS DE VALÈNCIA

REGISTRE D’ENTRADA/REGISTRO DE ENTRADA CONVOCATÒRIA NÚM. / CONVOCATORIA

2016/OP001

 
ANNEX VIII. INSTÀNCIA PRESENTACIÓ MÈRITS TORN LLIURE / INSTANCIA PRESENTACIÓN MÉRITOS 
TURNO LIBRE

1. SUBGRUP/SUBGRUPO
C1

2.  DESCRIPCIÓ PLAÇA/ DESCRIPCIÓN PLAZA
 BOMBER CONDUCTOR
BOMBERO CONDUCTOR

3.ACCÉS/ ACCESO
CONCURS OPOSICIÓ
CONCURSO OPOSICIÓN 

4. DATA / FECHA
BOP BOE 

DADES PERSONALS/DATOS PERSONALES
5. NIF 6. PRIMER COGNOM/PRIMER APELLIDO 7. SEGON COGNOM/SEGUNDO APELLIDO 8. NOM/ NOMBRE

9. DATA NAIXEMENT/FECHA NACIMIENTO 10. PROV. NAIXEMENT/PROV. NACIMIENTO 11.  LLOC NAIXEMENT/LUGAR NACIMIENTO

12. PAÍS DE NAIXEMENT/PAÍS DE 
NACIMIENTO

13. NACIONALITAT/NACIONALIDAD 14.  TELÈFON 1/TELÉFONO 1 15. TELÈFON 2/TELÉFONO 2

16. DOMICILI, VIA/DOMICILIO, VÍA 17. NÚMERO, ESCALA, PIS, PORTA/NÚMERO, ESCALERA, PISO, PUERTA

18. C. POSTAL 19. MUNICIPI/MUNICIPIO 20. ADREÇA ELECTRÒNICA/CORREO ELECTRÓNICO

21.  DOCUMENTS PRESENTATS/DOCUMENTOS PRESENTADOS: 
AUTOBAREMACIÓ RELACIÓ DE MÈRITS (COMPLETEU DARRERE)/AUTOBAREMACION RELACION DE MÉRITOS (COMPLETAR DETRÁS: 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE MÈRITS/DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE MÉRITOS:

Les dades proporcionades per vosté en aquest formulari passaran a formar part d’un arxiu propietat del Consorci. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté té el dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la, si les dades són incorrectes, i a donar-se 
de baixa de l’arxiu mitjançant la sol·licitud per escrit dirigida al Consorci.
Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad del Consorcio. De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Caracter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son erróneos, y a darse de baja del fichero mediante 
la solicitud por escrito dirigida al Consorcio.

VALÈNCIA/VALENCIA,               D/DE                                                  DE 2016
SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA/FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA

AUTOBAREMACIÓ / AUTOBAREMACIÓN

VALORACIÓ DE MÈRITS (MÀXIM 16 PUNTS) 
La valoració de mèrits vindrà referida a la data de finalització del termini de presentació d’aquestes instàncies

1. Experiència profesional. Màxim 6 punts 
Mesos

complets
% de 

jornada 
Puntuació 

a. Serveis prestats en els Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les 
Administracions Públiques (SPEIS) de la Comunitat Valenciana, en llocs de treball 
vinculats a la categoria de bomber, independentment de la seua naturalesa funcionarial 
o laboral. 

0,15 punts / 
mes complet      

b. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d’1 
d’abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber, independentment de 
la seua naturalesa funcionarial o laboral, amb funcions assimilades a les establides en 
la Llei 7/2011 i a les indicades en la fitxa de classificació del lloc de bomber conductor 
del Consorci de Bombers de València 

0,15 punts / 
mes complet    

c. Serveis prestats en altres SPEIS als quals no els siga aplicable la Llei 7/2011, d’1 
d’abril, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana, en llocs de treball vinculats a la categoria de bomber, independentment de 
la seua naturalesa funcionarial o laboral, amb funcions assimilades a les establides en 
la Llei 7/2011 i a les indicades en la fitxa de classificació del lloc de bomber conductor 
del Consorci de Bombers de València 

0,05 punts / 
mes complet    

d. Serveis prestats com a bomber voluntari, sempre que hi haja acreditació per part 
d’organisme públic.   0,20 punts / 

any complet 

Anys 
complets
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TOTAL APARTAT 1 

2. Títols acadèmics i formació  

2. a. Titulació acadèmica de nivell igual o superior a l’exigit per a pertànyer al subgrup C1, exclosa la que va servir per 
a participar en el procés. Màxim 3 punts. 

Puntuació 

Batxiller, Tècnic de Formació Professional o equivalent (0,5 punts per títol) (Indiqueu el núm. de document) 

Tècnic Superior de Formació Professional o equivalent (0,75 punts per títol) (Indiqueu el núm. de document) 

Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica, Grau o equivalent (1 punt per títol) (Indiqueu el núm. de document) 

Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Grau més Màster o equivalent (1,5 punts per títol) (Indiqueu el núm. de document) 

Subtotal

2.b. Cursos de formació i perfeccionament en les matèries directament relacionades amb les 
funcions del lloc de treball. Màxim 4 punts. 

Doc.
núm.

Hores Puntuació 

Subtotal

TOTAL APARTAT 2 

3. Valencià. Màxim 2 punts. 
Doc. núm. Puntuació

TOTAL APARTAT 3 
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TOTAL CONCURS 

INSTRUCCIONS
(1) Grup: s’indicarà el grup o el subgrup de classificació de la plaça dels establits en la convocatòria, que ajustarà a algun dels 
següents: Subgrup A1 i A2, Grup B, Subgrup C1 i C2. 
(2) Descripció de la plaça: s’indicarà la denominació establida en les bases de la convocatòria. 
(3) Forma d’accés.  
(4) Nombre i data BOP i BOE: s’indicarà el número i la data del BOP i BOE en què es publica la convocatòria i l’extracte. 
(5) S’indicarà el DNI/NIF de la persona interessada. 
(6) S’indicarà el primer cognom de la persona interessada. 
(7) S’indicarà el segon cognom de la persona interessada.
(8) S’indicarà el nom de la persona interessada. 
(9) S’indicarà la data de naixement de la persona interessada.  
(10) S’indicarà la província de naixement. 
(11) S’indicarà la localitat de naixement. 
(12) S’indicarà el país de naixement. 
(13) S’indicarà la nacionalitat de la persona interessada. 
(14) (15) S’indicarà el telèfon o telèfons de contacte. 
(16) S’indicarà en nom del carrer o via publica de residència. 
(17) S’indicaran el número, escala, pis i porta del domicili. 
(18) S’indicarà el codi postal del domicili. 
(19) S’indicarà el municipi del domicili consignat. 
(20) S’indicarà, si escau, l’adreça electrònica de la persona interessada. 
(21) S’assenyalarà la casella quan es presenten documents, indicant-hi el nombre de documents presentats. 

AUTOBAREMACIÓ
(1) Es multiplicaran els mesos complets per la puntuació corresponent, aplicant la correcció percentual en cas que siga jornada
diferent de la completa.
(2.a) Es relacionaran els títols aportats, indicant el seu número de document.
(2.b) Es relacionaran els certificats de cursos aportats, indicant el seu número de document i el nombre d’hores certificat.
Si s’han de relacionar més títols o cursos, s’omplirà un full nou 2 i s’hi adjuntarà.
(3) Es relacionarà el títol de major nivell aportat, indicant el seu número de document.

INSTRUCCIONES
(1) Grupo o Subgrupo: se indicara el grupo o subgrupo de clasificación de la plaza establecido en la convocatoria, ajustándose a
alguno de los siguientes: Subgrupo A1 y A2; Grupo B; Subgrupo C1 y C2.
(2) Descripción de la plaza: se indicará la denominación establecida en las bases de la convocatoria.
(3) Forma de acceso
(4) Número y fecha BOP y BOE: se indicará el número y fecha de BOP y BOE en que se publicó convocatoria y extracto.
 (5) Se indicará el DNI/NIF de la persona interesada.
(6) Se indicará el primer apellido de la persona interesada.
(7) Se indicará el segundo apellido de la persona interesada.
(8) Se indicará el nombre de la persona interesada.
(9) Se indicará la fecha de nacimiento de la persona interesada.
(10) Se indicará la provincia de nacimiento.
(11) Se indicará la localidad de nacimiento.
(12) Se indicará el país de nacimiento.
(13) Se indicará la nacionalidad del interesado.
(14) (15) Se indicará teléfono o teléfonos de contacto.
(16) Se indicará en nombre de la calle o vía pública de residencia.
(17) Se indicarán el número, escalera, piso y puerta del domicilio.
(18) Se indicará código postal del domicilio.
(19) Se indicará el municipio del domicilio consignado.
(20) Se indicará, en su caso, el correo electrónico de la persona interesada.
(21) Se señalará la casilla cuando se presenten documentos, indicando el número de documentos presentados.

AUTOBAREMACIÓN
(1) Se multiplicarán los meses completos por la puntuación correspondiente, aplicando la corrección porcentual en caso de que sea 
jornada distinta a la completa.
(2.a) Se relacionarán los títulos aportados, indicando su número de documento
(2.b) Se relacionarán los certificados de cursos aportados, indicando su número de documento y número de horas certificado.
Si se precisara relacionar más títulos o cursos, se cumplimentará nueva hoja 2 y se adjuntará.
(3) Se relacionará el título de mayor nivel aportado, indicando su número de documento.
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