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1.-Objectiu general  
La finalitat d’aquest procés és establir un llistat d’agents idonis per cobrir els llocs que 
puguin quedar vacants a la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs 
de treball de la Unitat de Subsòl de la categoria de mosso/a del cos de mossos 
d'esquadra. 
Aquest procés es resoldrà sempre que la Direcció General de la Policia, per 
necessitats del servei, ho determini. 
 
2. Llocs de treball 
Llocs de treball de la categoria de mosso/a, de la família de seguretat ciutadana, 
especialitat de subsòl, nivell 3, a Sabadell.  
Els llocs oferts són els especificats a la convocatòria concurs oposició per a la provisió 
de llocs de treball de la Unitat de Subsòl de la categoria de mosso/a del cos de 
mossos d'esquadra (Resolució IRP/3016/2008, de 10 d’octubre, publicada al DOGC 
núm. 5238, de 17.10.2008). 
 

 
3. Persones participants 
Poden participar en aquest procés totes les persones funcionàries que no compleixin 
els requisits per participar a la convocatòria de concurs oposició per a la provisió de 
llocs de treball de la Unitat de Subsòl de la categoria de mosso/a del cos de mossos 
d'esquadra, i que  reuneixin els requisits que s’indiquen a l’apartat 4. 
 
4. Requisits de les persones interessades 
 

a) Les persones funcionàries de la categoria de mosso/a del cos de Mossos 
d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, han de trobar-se en situació de servei 
actiu.  

b) Els/les funcionaris/àries en pràctiques no poden participar en aquest procés. 

c) Les persones funcionàries sancionades en ferm amb suspensió de funcions no 
poden participar en aquest procés, mentre duri la suspensió. Les persones 
funcionàries sancionades amb trasllat del lloc de treball, amb canvi de destinació o, 
dins de la mateixa localitat, sense canvi de residència, tampoc no hi poden participar 
durant el període que s’hagi determinat en la resolució sancionadora.  
d) No poden participar en aquest procés les persones funcionàries que ocupin de 
forma definitiva un lloc de treball d’especialitat llevat les que ocupin un lloc de treball 
de les especialitats de Protecció de persones i béns, Protecció especial, Ordre públic, 
Guia caní, Intervenció en muntanya o Intervenció subaquàtica. 

Els requisits s’han de complir l’últim dia de presentació de sol·licituds i s’han de 
continuar complint durant tot el procés.  

 
 

 
PROCÉS DE SOL·LICITUD DE PERSONES VOLUNTÀRIES PER CONSTITUIR UN LLISTAT 
PER SER ASSIGNATS, DE FORMA PROVISIONAL, A LLOCS DE TREBALL DEL COS DE 

MOSSOS D’ESQUADRA DE LA UNITAT DE SUBSÒL 
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5. Sol·licituds de participació i període de presentació  
Les persones interessades a participar en aquest procés trobaran el model de  
sol·licitud a l’annex 1 d’aquest document i a la Intranet corporativa de la DGP-PGME 
(Oferiments - DPQOP /Subsòl). 
El període de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 18 d’octubre de 2008 i finalitza el 
dia 5 de novembre de 2008. 
Transcorregut el termini previst de presentació de sol·licituds, l’òrgan avaluador 
exposarà la proposta de relació de persones admeses i excloses, amb indicació dels 
motius d'exclusió. 
 
6. Lloc de presentació 
La sol·licitud de participació s’ha de presentar a qualsevol dels registres que es 
detallen a continuació i, els mateixos registres, les adreçaran per correu intern al 
Gabinet de Processos Selectius de la Subdirecció General de Recursos Humans 
(Travessera de les Corts, 319-321, Barcelona): 
Registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, c. Diputació, 
355, 08009 Barcelona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Travessera de les Corts, 319-321, 08029 
Barcelona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial de Girona, c. Vista Alegre, 
5, 17004 Girona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Sud, ctra. de 
la Sanson, s/n, 08980 Sant Feliu de Llobregat. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Central, av. Països 
Catalans, 169-171, sector els Trullols, 08240 Manresa. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Camp de Tarragona, 
polígon Les Gavarres, pl. Frederic Escofet i Alsina s/n, 43006 Tarragona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Àrea Regional de Trànsit de Girona, ctra. 
de Santa Coloma de Farners, km 1, polígon Mas Xirgu, 17005 Girona. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Pirineu Occidental, av. 
Guillem Graell, s/n, 25700 la Seu d'Urgell. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Ponent, c. Sant Hilari, 38, 
25008 Lleida. 
Registre de la Direcció General de la Policia, Regió Policial Metropolitana Nord, c. de 
l'Olivar, 6, 08400 Granollers. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona, Via Laietana, 14, 08003 Barcelona. 
Registre de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Tarragona, c. Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a Girona, c. Sèquia, 11, entresol, 17001 Girona. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a Lleida, c. Vallcalent, 1, 25006 Lleida. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a les Terres de l'Ebre, c. Lluís Canalda, 2, 43500 Tortosa. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a la Catalunya Central, c. Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa. 
Registre del Servei Territorial del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a l’Alt Pirineu i Aran, c. Comtat d’Urgell, 10, La Seu d’Urgell. 
O en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 



Generalitat de Catalunya                                                                  
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de la Policia 
 

 3

7. Mitjans d’acreditació 
Es tindran en compte els mitjans de reconeixement i identificació de les competències 
necessàries pel desenvolupament de les funcions dels llocs de treball i per acreditar-
les realitzaran una avaluació de les capacitats físiques que es descriuen a l'annex 2, la 
comprovació de les causes d'exclusió mèdiques de l'annex 3 així com la valoració dels 
aspectes com la capacitat d'autocontrol, la serenitat, l'orientació i patologies com el 
vertigen i la claustrofòbia, segons les comprovacions que consten a l'Annex 4, tests 
psicotècnics, una entrevista,  un curs d’especialització i un període de pràctiques, a 
càrrec dels tècnics assessors que determini el director general de la Policia. 
 
7.1 Cursos d’especialització 
Les persones funcionàries hauran de realitzar els cursos següents: 
7.5.1 El curs bàsic d'ordre públic organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, amb una durada estimada d'entre 240 hores i 300 hores. 
7.5.2 El curs bàsic de subsòl de caràcter selectiu, organitzat per l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, tindrà una durada estimada entre 225 hores i 275 hores. 
Quedaran exemptes de realitzar aquest curs o cursos d'especialització aquelles 
persones candidates que acreditin, mitjançant la corresponent certificació, haver-ne 
superat amb anterioritat un d'igual o similar contingut teòric impartit per l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya o que aportin una certificació d'homologació expedida 
pel mateix Institut. 
Durant la realització del curs o cursos, les persones funcionàries gaudiran de llicència 
per estudis. La realització del curs o cursos no donarà dret als participants a percebre 
cap tipus d'indemnització per raó de serveis. 
 
7.2 Període de pràctiques 
Les persones aspirants que superin el curs o els cursos d'especialització passaran a 
realitzar el període de pràctiques a la Unitat de subsòl d'una durada mínima de 300 
hores. 
A aquests efectes, seran adscrites de forma provisional o en comissió de serveis a la 
Unitat de subsòl.  
8. Òrgan Avaluador 
L’òrgan avaluador dels mitjans d’acreditació el componen membres de la Subdirecció 
General de Recursos Humans, de la Comissaria General de Planificació i Organització 
i de la Comissaria General de Recursos Operatius. 
9. Adscripció provisional als llocs de treball  
D’acord amb els articles 20 i 21 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra, el 
director general de la Policia adscriurà en comissió de servei o en adscripció 
provisional les persones aspirants que l’òrgan avaluador hagi considerat més idònies 
per ocupar els llocs de treball de la Unitat de Subsòl.  
Les persones que no acreditin tenir el curs bàsic d’ordre públic, l’hauran de realitzar 
una vegada hagin estat adscrites al lloc de treball de la Unitat de Subsòl. 
 
Barcelona,  17 d’octubre de 2008 
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ANNEX 1 
 
 
Petició de participació en el procés de sol·licitud de persones voluntàries per 
constituir un llistat per ser assignats de forma provisional a llocs de treball del 
cos de Mossos d’Esquadra 
 
 
 
1 Denominació dels llocs de treball a cobrir provisionalment  

         

Unitat de Subsòl            Categoria: Mosso/a  

 
 
 
2 Dades de la persona sol·licitant 
 
Cognoms i nom       TIP                                     NIF 

 

 

Adreça 

 

 

Telèfon mòbil  
 

 
 

 

 
SOL·LICITO ésser admès/sa en el procés per constituir un llistat de persones 
voluntàries per ser assignades provisionalment a llocs de treball vacants de la 
categoria indicada, i DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades 
consignades en aquesta sol·licitud i que reuneixo les condicions exigides per ocupar 
provisionalment els llocs de treball sol·licitats. 
 
 

Localitat i data      Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

DIRECCIÓ GENERAL DE  LA POLICIA 
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Annex 2 
Exercicis físics: 
.1  Flexió de braços  
Objectiu: valorar la força estàtica de l'extremitat superior. 
Descripció de l'exercici: 
a) La persona aspirant pujarà a un banc davant del qual hi haurà una barra metàl·lica 
col·locada horitzontalment, a la qual haurà d'agafar-se amb els dits dirigits cap 
endavant. 
b) Després es penjarà de la barra, amb els braços flexionats de manera que la barba 
quedi per sobre d'ella, sense tocar-la; en aquest moment es posarà el cronòmetre en 
marxa. 
c) La persona executant haurà de mantenir la barba per sobre de la barra tot el temps 
que li sigui possible. 
d) L'exercici acabarà quan la barba baixi fins al nivell de la barra, moment en el qual es 
pararà el cronòmetre. 
Normes: 
a) No es podrà balancejar el cos. 
b) Tampoc no es podrà tocar la barra amb la barba. 
Valoració: es registrarà el temps total durant el qual, en un únic intent, la persona 
aspirant hagi romàs penjada amb la barba mantinguda per damunt del nivell de la 
barra. 
.2  Tracció general  
El seu objectiu és valorar la força estàtica general.  
Descripció de l’exercici: 
a) La persona aspirant es posarà un cinturó de musculació i es col·locarà sobre una 
plataforma que té ancorada en la seva superfície una cadena metàl·lica, el final de la 
qual és unit a una barra petita. 
b) Des d’una posició totalment dreta i amb els peus junts i els braços estesos al llarg 
del cos, de manera que entre els dos peus s’hi trobi l’ancoratge de la cadena, se’n 
regularà l’altura de manera que la barra arribi a tocar el tou dels dits. 
c) un cop regulada l’altura de la cadena, la  persona aspirant agafarà la barra pels 
extrems, de manera que els palmells estiguin dirigits cap a ell i flexionarà els genolls. 
d) Després del senyal del testador, la persona aspirant traccionarà la barra lentament, 
de baix a dalt i amb tot el cos, de manera que arribi a fer la màxima força que li sigui 
possible. 
e) Després d’un nou senyal, s’acabarà l’exercici. 
Durant el desenvolupament de l’exercici: 
a) No es podran donar estrebades; la força haurà de ser progressiva i sense 
brusquedats. 
b) No es podrà desplaçar el cos cap enrera. 
Valoració: Es faran dos intents no consecutius, però només s’anotarà el nombre 
màxim de quilos que hagi aconseguit desplaçar en el millor d’ambdós. 
.3  Cursa llançadora (course navette) 
Descripció de l’exercici: 
La persona aspirant es situarà darrera d'una línia per començar una cursa fins arribar 
a trepitjar la línia situada a la banda contrària (a 20 metres) i esperar a sentir un senyal 
sonor per continuar la cursa. Aquesta situació es repetirà durant tot l'exercici. 
L’exercici finalitzarà quan no sigui capaç d'arribar a trepitjar la línia abans de sentir el 
senyal sonor. Es retirarà pel seu carrer en direcció a la línia des d'on va iniciar 
l'exercici i lliurarà la targeta al testador. 
Normes. 
a) Haurà de trepitjar les línies cada tram de 20 metres. 
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b) Trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després d’aquest. 
c) En el canvi de sentit, no es pot fer girs circulars, ha de pivotar.  
Valoració. 
Es registrarà el número de l'últim palier anunciat. Es realitzarà un únic intent. 
.4  Circuit d'agilitat 
El seu objectiu és valorar l'agilitat.  
Descripció de l'exercici:  
a) La persona aspirant es col·locarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb 
les cames flexionades 90 graus, amb contacte de mans i peus a terra.  
b) Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant haurà 
de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents: tombarella frontal sobre un 
matalasset, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar per sobre d'un plint situat 
transversalment d'1 m d'alçada, passar per sota d'una tanca d'atletisme, saltar una 
tanca d'atletisme (l'alçada de les tanques d'atletisme serà de 90 cm), que s'haurà de 
sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada, transportar sobre les 
espatlles un sac de 20 kg en un recorregut de 20 m. Quan es traspassi la línia 
d'arribada s'aturarà el cronòmetre i es registrarà el temps aconseguit.  
Durant el desenvolupament de l’exercici:  
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l'exercici.  
b) En el transcurs de l'exercici no es podrà tombar cap obstacle.  
c) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l'eix transversal del tronc.  
d) El sac haurà d'estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una línia 
marcada a terra. 
Valoració: es faran dos intents, no consecutius, i s'anotarà el millor temps d'ambdós. 
.5  Adaptació al medi aquàtic 
Descripció. 
La persona aspirant es col·locarà dempeus en un dels extrems de la piscina de 25 m. 
Ha de nedar en l'estil lliure una distància de 200 m al més ràpid possible.  
Tot el recorregut es desenvoluparà en un mateix carrer de la piscina, sense que la 
persona aspirant pugui tocar o repenjar-se a les parets o sureres, tret de la paret per 
efectuar els girs de desplaçament assenyalats a les presents instruccions. 
Normes. 
a) Hi ha una penalització de 20 segons, si la persona aspirant no toca la paret de la 
piscina cada vegada que dóna la volta per iniciar el desplaçament. No és necessari 
tocar la paret amb les mans, és a dir, es pot realitzar el contacte amb els peus a la 
vegada que es gira. 
b) La persona aspirant només tindrà la possibilitat de realitzar el test una sola vegada. 
c) Qualsevol incompliment d'algun dels requisits del test descrits en el 
desenvolupament d'aquest protocol serà considerat nul. 
d) El vestit i gorra de bany són obligatoris per realitzar el test i solament es permet la 
utilització d'ulleres de natació. 
Valoració. 
S'anotarà el temps emprat per cada persona aspirant en el recorregut.  
 
Barems dels exercicis  físics.  
CL= cursa de llançadora, en paliers, FB= flexió de braços, en segons, TG= tracció 
general, en quilograms, CA= circuit d’agilitat, en segons, AMA= adaptació al medi 
aquàtic, en segons, E=exclusió. 
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HOMES 

Puntuació CL FB TG CA AMA 

E <3 <4,00 < 95 > 34,00 >240 

0 - 4,00 – 11,99 95-159 34,00-26,59 - 

1 3 – 3,5  12,00 – 14,99 160-179 26,58-25,69 - 

2 4 – 4,5 15,00 – 17,99 180-199 25,68-24,76 - 

3 5 – 5,5 18,00 – 20,99 200-229 24,75-23,91 - 

4 6 – 6,5 21,00 – 23,99 230-259 23,90-22,99 - 

5 7 – 7,5 24,00 – 26,99 260-289 22,98-22,08 - 

6 8 27,00 – 29,99 290-319 22,07-21,16 - 

7 8,5 30,00 – 32,99 320-349 21,15-20,25 - 

8 9 33,00 – 35,99 350-379 20,24-19,33 - 

9 9,5 36,00 – 38,99 380-409 19,32-18,42 - 

10 ≥10 ≥39,00 ≥ 410 ≤ 18,41 - 
 

DONES 

Puntuació CL FB TG CA AMA 

E <3 <4,00 < 95 > 34,00 >240 

0 - 4,00 – 5,99 - - - 

1 - 6,00 – 8,99 95-104 - - 

2 3 9,00 – 11,99 105-124 34,00-32,66 - 

3 3,5 - 4 12,00 – 14,99 125-144 32,65-31,11 - 

4 4,5 15,00 – 16,99 145-164 31,10-29,66 - 

5 5 – 5,5 17,00 – 18,99 165-184 29,65-28,11 - 

6 6 19,00 – 20,99 185-204 28,10-26,78 - 

7 6,5 21,00 – 22,99 205-224 26,77-25,13 - 

8 7 23,00 – 24,99 225-244 25,12-23,71  

9 7,5 25,00 – 26,99 245-264 23,70-22,17  

10 ≥8 ≥27,00 ≥ 265 ≤  22,16  
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Annex 3   
Exclusions mèdiques. 
I. Malalties, lesions i defectes físics 
1. Aparell cardiovascular 
1.1 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V  superior a primer grau. 
Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, 
en nombre superior a les 6 per minut. 
1.2 Hipertensió arterial, que amb o sense tractament, presenti valors superiors a 
155mmHg per sistòlica o superiors a 95mmHg per diastòlica. 
1.3 Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d'estasi o alteracions 
tròfiques. 
1.4 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema. 
2. Aparell respiratori 
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 
respiratòria pel que es tindrà en compte els valors assolits a l’espirometria. La 
capacitat vital (FVC), obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i 
als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC  inferior al 80% del teòric (estimat per edat, pes i 
talla). 
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 
pulmó, pleures o tòrax. 
2.3 Hiperreactivitat bronquial. Asma.  
3. Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de les 
tasques al lloc que aspira. 
4. Aparell locomotor 
4.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment 
de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el 
tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. 
5. Òrgans dels sentits 
5.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor. 
5.2 Agudesa visual llunyana monocular amb correcció inferior a 8/10 (0,8) o agudesa 
visual llunyana binocular sense correcció inferior a 5/10 (0,5) 
5.3 Afectacions oculars d’origen al·lèrgic. Queratitis, blefaritis, conjuntivitis. 
5.4 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual. 
5.5 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 
Hz a 45 dB. 
5.6 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin 
el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques. 
5.7 Processos inflamatoris de vies altes amb especial seguiment dels relacionats amb 
processos al·lèrgics. Laringitis, faringitis, rinitis. 
6. Pell, faneres i glàndules exocrines 
6.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les faneres que puguin 
comprometre l'exercici de les tasques al lloc que aspira. 
6.2 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 
l'exercici de les tasques al lloc que aspira. 
7. Altres 
7.1 Detecció de marcadors biològics de sensibilització a al·legros. 
7.2 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del/de la facultatiu/va 
pugui comprometre l'exercici de les tasques al lloc que aspira. 
 
Annex 4 
A) Comprovacions: 
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.1 Determinació de claustrofòbia. 
1.1  Objectiu: detectar la possible incapacitat de la persona aspirant relacionada amb 
la claustrofòbia o algun desenvolupament d'estrès, ansietat o excés de nerviosisme, al 
introduir-se per un lloc de difícil accés i sortida. 
1.2  Descripció: 
La persona aspirant ha d'introduir-se en un espai determinat, amb un equip de 
respiració autònom. 
L’equip de respiració autònom no anirà connectat i portarà una càrrega inicial de 300 
atmosferes per portar el mateix pes que en un cas real, i amb una màscara de gasos 
amb filtre. 
Es farà saber a la persona aspirant que es considera, de forma simulada, que 
l’ampolla de l’equip de respiració autònom ha entrat en reserva mitjançant un senyal 
acústic que indicarà que només disposa de cinc minuts d’autonomia d’aire, passat 
aquest temps es donarà per finalitzada la comprovació ja que es considerarà que l’aire 
s’ha esgotat. 
Per obtenir el càlcul de la quantitat d’aire consumit s’agafarà com a referència el 
consum aproximat de 12 atmosferes per minut. Una vegada finalitzada la comprovació 
i tenint en comte el temps utilitzat s’aplicarà la fòrmula: 
Càrrega inicial - (Temps (en minuts) x 12) = atmosferes restants 
Es desenvoluparà amb dificultats de visió. L’aspirant haurà de dominar en tot moment 
el seu nerviosisme amb l’objectiu de trobar la sortida del lloc. 
1.3  Normes: 
La persona aspirant haurà d'efectuar el recorregut sense haver esgotat la reserva 
d'aire de l'equip, de forma simulada. 
Es farà un sol intent. 
1.4  Qualificació: tindrà una qualificació de apte/a o no apte/a. 
1.5  Valoració: serà considerada no apte/a aquella persona aspirant que en algun 
moment de la comprovació desitgi o necessiti ser evacuada de l'espai confinat per 
motius relacionats amb la claustrofòbia. 
.2  Determinació de vertigen. 
2.1  Objectiu: detectar si la persona aspirant pateix alguna patologia relacionada amb 
el vertigen que li impossibiliti executar aquesta comprovació. 
2.2  Descripció: 
La persona aspirant ha de situar-se a l'extrem d'una cornisa en una torre d’un mínim 
de 25 metres d'alçada. 
2.3  Normes: 
La persona aspirant un cop situada a la cornisa, ha de seguir una sèrie d'instruccions 
de manera immediata, sense arribar a bloquejar-se. 
Es farà un sol intent. 
2.4  Qualificació:  tindrà la qualificació de apte/a o no apte/a. 
2.5  Valoració: es valorarà com no apte/a, aquella persona aspirant que no sigui capaç 
de realitzar la comprovació.  
.3  Determinació de zoofòbia. 
3.1  Objectiu: comprovar que la persona aspirant no presenti cap inconvenients de 
tipus físic i psicològic que li impossibiliti realitzar el recorregut. 
3.2. Descripció:  
Realitzar un recorregut a un col·lector de la xarxa de clavegueram, que reunirà unes 
condicions adverses per un agent no habituat al medi del subsòl, com: presència 
d'animals més comuns, males olors i brutícia. 
3.3. Normes: 
Realitzar el recorregut, adoptant les mesures de seguretat que s'indiquin abans de 
baixar al col·lector. 
Es farà un sol intent. 
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3.4. Qualificació: tindrà la qualificació de apte/a o no apte/a. 
3.5. Valoració: es valorarà no apte/a, aquella persona aspirant que no sigui capaç de 
realitzar el recorregut. 
.4 Capacitat d'orientació. 
4.1  Objectiu: avaluar la capacitat d'orientació espaial, mobilitat i memòria que té la 
persona aspirant al realitzar un supòsit dins d'unes galeries subterrànies. 
4.2 Descripció:  
Supòsit d'evacuació d'una persona ferida, a l'interior d'unes galeries subterrànies 
portant  un equip autònom d'aire, màscara i filtre. 
L’equip de respiració autònom no anirà connectat i portarà una càrrega inicial de 300 
atmosferes per portar el mateix pes que en un cas real, i amb una màscara de gasos 
amb filtre. 
Es farà saber a la persona aspirant que es considera que l’ampolla de l’equip de 
respiració autònom ha entrat en reserva mitjançant un senyal acústic que indicarà que 
només disposa de cinc minuts d’autonomia d’aire, passat  aquest temps es donarà per 
finalitzada la comprovació ja que es considerarà que l’aire s’ha esgotat. 
Per obtenir el càlcul de la quantitat d’aire consumit s’agafarà com a referència el 
consum aproximat de 12 atmosferes per minut. Una vegada finalitzada la comprovació 
i tenint en comte el temps utilitzat s’aplicarà la fòrmula: 
Càrrega inicial - (Temps (en minuts) x 12) = atmosferes restants. 
4.3  Normes: 
Vindran donades al supòsit de la comprovació. 
Es farà un sol intent. 
Qualificació:  
Es valorarà  com a apte/a, aquella persona aspirant que obtingui una valoració amb 
puntuació de 2 punts  o més, segons els barems establerts al punt 4.5 . 
Es valorarà com a no apte/a, aquella persona aspirant que no sigui capaç de sortir del 
recorregut de la galeria o que obtingui una valoració amb puntuació d’1 punt, segons 
els barems establerts en el punt 4.5  
4.5  Valoració: es valorarà en funció del següent barem:  
Puntuació: 1 
Sortida: Mort (es queda sense aire) 
Orientació: Normal (Desorientació total) 
Ferit: No localitzat 
Consum d'aire: de 231 a 300 atm. Una vegada aplicada la fòrmula 
Temps: superior a 25 minuts 
Puntuació: 2 
Sortida: Viu 
Orientació: Bona (Desorientació parcial) 
Ferit: Localitzat (no evacuat per manca d'aire) 
Consum d'aire: de 171 a 230 atm. 
Temps: de 17 a 22 minuts 
Puntuació: 3 
Sortida: Viu i amb la víctima viva 
Orientació: Molt bona (No desorientació) 
Ferit: Localitzat i evacuat 
Consum d'aire: Inferior a 170 atm. 
Temps: Inferior a 17 minuts 
Observacions: 
La puntuació referent al consum d'aire i al temps només contaran si la persona surt 
amb vida i rescata al ferit. 
Totes les ampolles seran carregades a 300 atm. 
 


