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CFGM - Emergències i Protecció Civil 

Procés selectiu - Valoració de mèrits 

 

 

En la fase de valoració de mèrits les persones participants podran obtenir fins a un màxim d’un punt 

extra per l’acreditació de les següents condicions: 

 

A - Titulacions acadèmiques, fins a 0’25 punts. 

Només es valora la titulació més alta assolida per la persona participant. En el cas que una 

persona disposi de més d'una titulació, només se'n valorarà una: 

- Cicle formatiu de grau mig  ...............................................................................0’10 p 

- Cicle formatiu de grau superior o batxillerat ...................................................  0’15 p 

- Diplomatura o grau universitari  ......................................................................  0’20 p 

- Llicenciatura, màster universitari o doctorat  ..................................................  0’25 p 

 

B - Convocatòries anteriors, fins a 0’25 punts. 

Haver superat el procés selectiu en convocatòries anteriors però no haver pogut accedir 

per manca de places disponibles: 

- Proves físiques en recuperació  ......................................................................  0’125 p 

- Proves físiques en primera convocatòria  ...................................................... 0’250 p 

 

C - Experiència com a bomber, fins a 0’25 punts. 

Pel temps de serveis prestats com a bomber voluntari o bomber d’empresa, no es valoraran 

els períodes simultanis ni aquells períodes que coincideixin amb els de la categoria D: 

- Bomber d’empresa, per mes de pertinença al cos  ........................................  0’005 p 

- Bomber/a voluntari/a, per mes de pertinença a la secció activa  .................. 0’010 p 

- Bomber funcionari, per mes de pertinença al cos  .........................................  0’015 p 

 

D - Experiència en altres categories, fins a 0’25 punts. 

Pel temps de serveis prestats en una altra categoria laboral o en associacions de voluntariat, 

no es valoraran els períodes simultanis ni aquells períodes que coincideixin amb els de la 

categoria C: 

- AOF, EPAF, auxiliar GRAF o altres, per mes de pertinença al cos  .................. 0’015 p 

- ADF, per mes de pertinença al cos  ................................................................  0’005 p 

- Auxiliar o vigilant de foc, per mes de pertinença al cos  ................................ 0,003 p 

- AVPC, per mes de pertinença al cos  ..............................................................  0’001 p 

 

E - Antic alumne de l’Escola d’Emergències  ......................................................................0’10 p 


