
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSENY DEL PLA DE CARRERA PROFESSIONAL I ESTRUCTURACIÓ 
DE LA FORMACIÓ DEL COS DE BOMBERS DE MALLORCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBERT GUÍLUZ DOMÈNECH 
Tutors:  

Pere Torres Marí 
 Santiago Rovira Vallhonesta 

Enginyeria d’Organització Industrial 
EPSEB 

Febrer 2010 
 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 
 

Introducció                   1 

 Context                  2 

PART I Estructuració de l’organització 

  1. Anàlisi de l’estructura dels Cossos de Bombers           7 

  2. Situació actual del Cos de Bombers de Mallorca           9 

  3. Anàlisi de la cartera de serveis de Bombers de Mallorca i prediccions 

d’evolució                11 

  4. Anàlisi dels llocs de treball 

   4.1 Funcions associades a la gestió          18 

   4.2 Funcions associades a la intervenció operativa        23 

  5. Proposta d’estructuració del servei          30 

   5.1 Anàlisi de viabilitat econòmica          33 

PART II Proposta de pla de carrera professional          36 

PART III Proposta de pla formatiu       

  1. Introducció              65 

1.1 Formació en l’àrea operativa; perquè, com i què       65 

   1.2 El projecte FiReComp           68 

   1.3. “Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales”       70 

  2. Formació en la carrera professional de Bombers de Mallorca       71 

   2.1 Formació i carrera professional           72 

   2.2 Bucle de formació permanent          73 

   2.3 Espiral formativa de la carrera professional        75 

  3. Formació a l’àrea operativa per categories         76 

   3.1 Formació professional           77 

   3.2 Formació professional per categories         79 

  4. Metodologia             90 

   4.1 Metodologia educativa           93 

   4.2 Metodologia d’avaluació          106 

  5. Proposta de camps d’entrenament per a bombers i comandaments113 

   5.1 Anàlisi de referents europeus         112 

   5.2 Proposta per a Bombers de Mallorca        122 

 Conclusions              126 

 Bibliografia i webs             128 

 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 
 

Annexes: 

  1. Plànols del nou parc de bombers de l’Ajuntament d’Alacant 

  2. Reglament 2007 de Bombers de Mallorca 

  3. Gràfiques i càlculs estadístics 

 

 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 
 

1 

Introducció: 

 

 El present projecte té per objectiu el disseny d’un pla de carrera 

professional que s’ajusti a les necessitats actuals del Cos de Bombers del Consell de 

Mallorca, així com dissenyar també una guia formativa com a eina per al 

desenvolupament d’aquest pla de carrera professional, a fi i efecte de millorar el 

rendiment actual del Cos de Bombers i posicionar-lo a l’alçada d’altres cossos 

estatals capdavanters en la prevenció, extinció d’incendis i salvament. 

Per aconseguir aquest objectiu s’analitzaran les dues premisses de 

partida que definiran com ha d’estructurar-se el pla de carrera. Per una banda la 

situació actual en que es troba l’organització, i per altra quina és la cartera de 

serveis que cal atendre, acompanyat d’un anàlisi estadístic que permeti anticipar 

quina serà l’evolució d’aquesta cartera a mig termini. 

Un cop coneguda la cartera de serveis i la situació actual del Cos, 

s’analitzaran els llocs de treball i es re-definiran per a ajustar-los a la demanda i 

a les capacitats pressupostàries del Servei. Per tant doncs, caldrà fer una anàlisi de 

costs per comprovar la viabilitat econòmica de la proposta. Degut a la doble 

organització dels cossos de bombers en els que tenim per una banda una vessant de 

gestió, i per l’altra una de reactiva d’atenció a les emergències, que anomenem 

guàrdia, caldrà fer una doble anàlisi que permeti la compatibilitat d’ambdues.  

La nova definició dels llocs de treball permetrà identificar les categories 

que seran les que acabaran essent l’esquelet del pla de carrera professional.  

Finalment es proposarà un pla formatiu que inclogui metodologies tant 

formatives com avaluatives, com a eina fonamental per garantir l’èxit del pla de carrera 

professional. 
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CONTEXT 

 

Com és sabut Mallorca és la més gran de les Illes Balears. Amb una superfície 

de 3.625 Km2 i un cens de població a 2008 de 846.210 habitants, però que en 

temporada alta de turisme s’aproxima als 2.000.000 d’habitants.  

 

Palma n’és la capital amb una població de 396.570 habitants, el que es coneix 

com a zona forana es divideix en 52 nuclis de població diferents, el més significatius en 

són Calvià, Inca, Manacor, Lluchmajor i Alcúdia. 

 

L’illa gaudeix d’un clima mediterrani, amb temperatures temperades i altes 

humitats per la condició d’insularitat. A la zona de ponent s’alça la Serra de 

Tramuntana amb el Puig Major (1445m.)  com a coronació. L’orografia d’aquesta serra 

es força abrupte i per tant perillosa, la resta de l’illa té un perfil poc accidentat. 

 

 

A Mallorca hi intervenen diferents cossos de seguretat pública: 

- Policia Nacional (Ministeri de l’Interior) 

- Policia Local (Municipi) 

- Guardia Civil (Ministeri de Defensa) 

- Protecció Civil (Ministeri de l’Interior) 

- Bombers de Palma (Ajuntament de Palma) 

- Bombers del Consell de Mallorca 

(Consell Insular de Mallorca) 

- Emergències del Govern Balear (Conselleria 

d’Interior del Govern Balear) 

- Institut Balear de la Natura (Conselleria de Medi Ambient del Govern 

Balear) 

- Institut Balear de Salut Pública (Conselleria de Sanitat del Govern Balear) 

 

El present projecte va dirigit al Cos de Bombers del Consell de Mallorca, però 

caldrà conèixer històrica i actualment, quines són les competències i relacions amb 

cadascun dels altres cossos de seguretat.  
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Breu Història del Cos de Bombers de Mallorca: 

 

A l’illa ja feia des de principis de segle XX que existien els Bombers de Palma, 

gestionats per l’Ajuntament. La resta de municipis cobrien les seves necessitats 

d’extinció d’incendis i salvament amb unitats locals formades per ciutadans que 

voluntàriament realitzaven aquesta tasca. El 1984 neix el Cos de Bombers del Consell 

de Mallorca amb una plantilla de 48 professionals distribuïts per els següents parcs: 

Calvià, Inca, Manacor, Llucmajor, Felanitx, Sóller, Andratx, Santa Margalida i 

Artà. 

Des de llavors l’organització no ha parat de créixer incorporant durant una 

època una plantilla de Bombers Voluntaris, formant parcs d’estiu, fins arribar a la 

situació actual (2009) de 213 professionals entre personal de l’àrea operativa i de 

l’àrea de gestió.  

És a desembre de 2008 quan s’incorpora com a Cap de Bombers Santiago Rovira 

Vallhonesta, enginyer industrial, que ha exercit entre d’altres com a cap d’unitat i cap 

de guàrdia de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, cap de la Brigada de Barcelona i 

posteriorment cap de la Divisió Operativa del Cos de Bombers de la Generalitat de 

Catalunya. Amb la seva arribada s’inicia un procés de millora i reestructuració a tots els 

nivells, és dins aquest procés quan sorgeix la necessitat el present projecte. 

 

 

Existeix una sèrie de situacions o incidents de la cartera de serveis en els que 

els Bombers de Mallorca comparteixen competències, o directament no els pertoquen a 

efectes teòrics, amb altres cossos de seguretat com són: 

 

 Foc forestal: La competència d’extinció del incendi forestal la té el Institut 

Balear de la Natura, IBANAT, que entre altres consta de varis equips d’infanteria per a 

l’extinció, un equip de tècnics enginyers forestals, diferents vehicles pesats d’aigua, i 

dos helicòpters preparats per a la descàrrega d’aigua. 

A efectes pràctics com que la central de l’IBANAT es troba a Palma, els incendis 

forestals declarats a la zona forana, sovint solen ser atesos en primera instància per els 

Bombers de Mallorca, que gaudeixen d’un avantatge geogràfic pel que fa a la situació 

estratègica dels parcs, i amb l’arribada de l’IBANAT es fa la transmissió de 

competències, comandament i control i si és possible d’instal·lacions.  
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 Rescat/Salvament de Muntanya: A dia d’avui hi ha dos cossos i fins i tot en 

podríem incloure un tercer que treballen paral·lelament en l’àmbit del salvament de 

muntanya.  

La Guardia Civil, consta d’un equip de guàrdia permanent de dos agents i un 

caporal ubicats a Palma. Disposen d’un helicòpter amb grua de rescat. 

Paral·lelament hi ha els Bombers de Mallorca, que a part de tenir dotacions de guàrdia 

permanent amb material i preparació per al rescat de muntanya als vuit parcs, disposa 

de dos Grups de Rescat de Muntanya un ubicat a Inca i un a Sòller. Aquests dos equips 

disposen de vehicles tot terreny per a desplaçar-se. A més a Manacor hi ha un Grup 

Caní de Recerca especialment preparat per a la localització de persones 

desaparegudes. 

Finalment i com a tercer cos, tot i que es trobaria en un estament superior 

tenim el 112 Emergències de les Illes Balears, que coordinen la transmissió de 

informació entre els dos cossos anteriors i disposen de dos helicòpters de 

comandament i rescat. 

 

 Salvament marítim: La Guardia Civil disposa d’equips especialment preparats 

per al salvament marítim, i d’embarcacions adequades. En zones costaneres i recintes 

portuaris es comparteix escenari d’actuació amb els Bombers de Mallorca. 

 

 

Aquesta situació de disgregació de competències i atomització dels cossos de 

seguretat en front a un mateix sinistre es percep com a ineficient, no obstant no és 

motiu d’aquest projecte la migració d’aquest funcionament a un de més eficient. 

 

Línies de treball en el marc 2009 - 2011 

El present projecte es troba emmarcat dins d’un altre de major magnitud, la 

reestructuració a tots els nivells del Cos de Bombers del Consell de Mallorca. La 

necessitat d’aquest projecte de major envergadura apareix després d’extreure’n el 

següent diagnòstic: 

- Es percep un abandonament pressupostari que ve de lluny. 

- Es constata una descapitalització de recursos tècnics i de gestió. 
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- Presenta un desplegament territorial incomplert i sense un parc central de 

referència 

- Es necessita més un impuls d’inversió per posar el servei al dia i desplegar-lo 

territorialment, que “gastar” energies en accions de planificació ortodoxa a mig 

o llarg termini (plans directors, llibres blancs, etc). 

- No hi ha simultaneïtat de problemes, hi ha acumulació de problemes. 

- La doble organització del cos de bombers (de gestió i operativa), s’aborda 

mitjançant una estructura de gestió adaptada als recursos disponibles el 

01/2009 i basada en dos àmbits: tècnic i operatiu per un costat, i de gestió 

pròpiament.  

De les anteriors mancances se’n desprenen les principals línies de treball per al 

període 2009 – 2011: 

Com a projectes priotàris tenim: 

- Projecte de renovació de vestuari i EPI’s (Equip de Protecció Individual), inclòs 

el casc. 

- Projecte de renovació i ampliació del parc mòbil. 

- Projecte de recuperació dels mínims de la plantilla de Bombers. 

- Projecte d’incorporació d’un VULL-Q (Vehicle urbà lleuger amb equipament per 

combatre risc químic). 

- Projecte d’externalització del taller ERA (Equip de Respiració Autònoma) i altres 

tallers d’eines hidràuliques i de motor d’explosió. 

Altres línies de treball dins de 2009: 

- Gesa GAS: formació, claus d’escomesa i explosímetres a tots els parcs. 

- Incorporació al sistema Tetra de comunicacions. 

- Renting 2008; 2 nous VULL’s (Vehicle Urbà Lleuger) i 1 FUD (Furgó d’Útils 

Diversos). 

- Proposta de una nova arquitectura de la guàrdia. 

- Modestes actuacions de millora en alguns parcs. 
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- Fons de maniobra per els parcs, manteniment del parc mòbil i especialitats. 

- Targetes de combustible. 

- Completar l’equipament dels gimnasos a tots els parcs. 

- Funcionament del GRM (Grup de Rescat de Muntanya): habilitacions, 

coordinació amb altres operadors i helicòpter amb grua. 

- Futur del UCR (Unitat Canina de Recerca) 

- Ordenació del col·lectiu d’operadors d’emergències. 

- Ampliació del nombre de parcs i de la central. 

- Llums blaves (V-1) a tots els vehicles. 

- Projecte d’arribada a la Qualitat a través de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Programa de mínims de parc, de mínims de sortides i de reguardes. 

- Llibre d’ordres del parc. 

Previsió per al 2010. 

- Nou plantejament de la guàrdia. 

-  Incorporació de 5 càmeres tèrmiques als 5 parcs principals. 

- Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació de 

bombers, gestors d’emergències, operadors de comunicacions i tècnics de 

bombers, i estructuració de la formació associada. 

- Disseny o compra d’un programa de “dades del servei” i “informe tècnic 

d’intervenció” i la seva implantació en el servei. 

- Completar el desplegament territorial i una dotació de bombers suficient. 

- Implementar una estructura de gestió adequada i suficient. 

 

Nota: En cursiva aquells línies de treball en les que intervé aquest projecte. 
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1. Anàlisi de l’estructura dels Cossos de Bombers. 

Doble organització de Bombers. 

 

Com tota organització, i els cossos de bombers no en són una excepció, hi 

existeix una vessant tàctica/operacional destinada a atendre la demanda de serveis 

que puguin ocórrer, i una altra d’administrativa amb la finalitat de gestionar 

internament tots els recursos necessaris per satisfer les necessitats de la primera. Per 

tant parlem doncs de la “guàrdia” o vessant operativa, i de la gestió. 

Davant d’aquesta evidència caldrà definir quines són les competències d’uns i altres, ja 

que la gestió de sinistres o la comptabilitat estarà molt clar a qui pertoquen, però 

sectors més ambigus com la logística, on hi intervé el criteri tècnic però també 

l’avaluació econòmica, farà que sigui més complicat de traçar la línia. 

És per això que s’analitzaran diferents models organitzatius de Serveis de Bombers, i 

després se’n farà l’elecció del model òptim per a Bombers de Mallorca, atenent les 

necessitats actuals, però sobre tot anticipant el creixement i evolució desitjats per al 

Servei. 
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Evolució a l’estructura de gestió de Bombers 

 

El creixement i maduració dels cossos de Bombers ha fet que aquests hagin 

evolucionat al llarg del temps atenent a les noves necessitats i adaptant-se a nous 

models que optimitzen recursos i operacions. 

 

Model I Disposició tradicional 

Així dons podríem parlar d’un model inicial, que és el que proposa el Reglament 

dels Bombers del Consell de Mallorca i que fou aplicat a la dècada dels 80 a altres 

cossos com Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

És un model lineal, el qual està comandat per un òrgan polític que té sota la seva 

tutela tota la prefectura de Bombers, quedant així tot l’òrgan tècnic a càrrec de la 

gestió tant de la vessant econòmica com de la operativa. 

 

 

  Òrgan polític 

 

  Òrgan tècnic / professional 

 

 

 

 

Aquest model avui dia es troba obsolet degut a que la prefectura de Bombers 

s’ha demostrat que cal desvincular-la de les gestions administratives i econòmiques, i 

centrar-la més en l’àmbit operatiu. 

 

Model II Variant per a serveis de tipus mig 

En aquesta variant, que és una evolució de l’anterior, es desvincula la part 

administrativa i de gestió de la part tècnica. Podríem dir que el tractament que es fa de 

la part tècnica és enfocat  a la prestació del Servei al Client, i d’altra banda la part 

administrativa fa de suport a la prestació d’aquest Servei, actuant com a proveïdor 

intern. 

 

 

DIRECCIÓ 

PREFECTURA DE BOMBERS 

OPERACIONS PREVENCIÓ LOGISTICA I INFRAESTRUCTURES RRHH I GESTIÓ ECONÒMICA 
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2. Situació actual del Cos de Bombers de Mallorca 

L’anterior plantejament ens porta l’actual organigrama que s’aplica des del 

desembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ 

DIRECCIÓ 

PREFECTURA DE BOMBERS 

OPERACIONS 

PREVENCIÓ 

LOGISTICA I INFRAESTRUCTURES 

RRHH 
 

GESTIÓ ECONÒMICA 
 

Renovació i 
inventariat del 
parc mòbil 

 

Equips i materials 
d’intervenció 

Manteniment de 
parcs 

Compres i inventariat 
d’aparells i equips 

associats 

Gestió de 
magatzems 

Vestuari, EPI’s 
comité de vestuari 

(S) 

Prevenció 
ciutadana 

Infraestructura 
hidràulica 

Estadística i 
qualitat 

Formació interna 

PRL 

Control de parcs de 
bombers i grups 
especialitzats 

Gestió i control de la 
sala: Operadors, equips 
tècnics i sistema de 
comunicacions 

Coordinació amb 
altres operadors 
d’emergència 

OPERACIONS PREVENCIÓ I 
FORMACIÓ 

DIRECCIÓ 
INSULAR 

D’EMERGÈNCIES 
 

ÀMBIT TÈCNIC 
I OPERATIU 

 

ÀMBIT DE 
GESTIÓ 

 

Gestió, selecció i 
promoció de 
personal 

Gestió econòmica i 
contractació 

MANTENIMENT 
DEL PARC MÒBIL 

EQUIPS D’INTERVENCIÓ 
I MANTENIMENT DE 

PARCS 

LOGÍSTICA I 
VESTUARI 

PROJECTES I TREBALLS 
TÈCNICS PER ENCARREC 
DEL CAP DE BOMBERS 

Projecte de recuperació 
de mínims de la plantilla 

de bombers 
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L’actual plantejament de l’organigrama de gestió presenta debilitats estructurals i 

per tant és susceptible d’amenaces a nivell tant operatiu com de gestió. A continuació 

es farà un anàlisi de quines són aquestes mancances de cara a enfocar una proposta 

d’un nou cos doctrinal en el camp de la gestió, que nodrirà l’esquema de la guàrdia. 

- Primerament s’identifica una mancança total de tècnics amb perfil politècnic, fet 

que fa impensable una correcta gestió de les emergències del Cos de Bombers. 

- Una segona mancança de personal a tots els nivells de l’estructura. 

- Mancances de caràcter formatiu, ja que trobem que hi ha membres del cos 

desenvolupant funcions en un lloc de treball pel qual no han demostrat estar-ne 

habilitats, sinó per ésser la persona amb un perfil més proper (a criteri de la 

direcció) se li adjudica la plaça amb caràcter provisional. 

- Un plantejament de 8 parcs, on n’hi ha 4 de principals i 4 de auxiliars, que no 

dóna cobertura suficient ni de caràcter geogràfic ni demogràfic, cosa que 

desemboca en una mancança afegida de personal. 
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3. Anàlisi de la cartera de serveis de Bombers de Mallorca i prediccions 

d’evolució. 

Davant de la multitud i diversitat de serveis que poden realitzar els bombers, es fa 

necessari definir i acotar estrictament quina és la seva cartera de serveis, de cara a  

facilitar-ne la identificació per a poder subministrar als professionals les eines i 

formació necessàries per al desenvolupament de les seves tasques, i a la vegada 

millorar-ne la gestió. 

 

Descripció 

Incendis (IN): 

- Vegetació (IV) 

Classifiquem en tres tipologies els incendis on el combustible principal n’és la 

vegetació. 

o Forestal (FR): Focs de masses arbrades i matolls . 

o Agrícola (AG): Foc de tot tipus de vegetació sobre terreny amb 

categorització de sòl rústic. 

o Urbana (UR): Vegetació que es troba sobre sòl urbà i per tant, propera a 

altres elements no vegetals susceptibles d’ignició. 

- Infraestructures (IE) 

Classificació segons el tipus d’infraestructura on es troba l’element que crema. 

o Portuàries (PT) 

o Aeroportuàries (AE) 

o FFCC (FC) 

o Via pública (VP): Incendis de vehicles en vies urbanes i interurbanes. 

- Industrials (ID): Incendis d’establiments reconeguts per el RSCIEI. 

- Urbans (UR): Incendis en edificacions incloses en el CTE DB-SI. 
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o Sobre rasant (DR): Tot incendi en nivell superior a la planta baixa. 

o Nivell del sòl (NS): Incendis en planta baixa. 

o Sota rasant (SR): Incendis per sota de la planta baixa. 

- Varis (VA): Incendis de mobiliari urbà fix o mòbil i de tot element que no és 

vegetació ni vehicle que pugui cremar sobre sòl urbà. 

Explosions (EX): 

Qualsevol sinistre ocasionat per una explosió, sigui quina sigui la substància o 

condicions que l’originen i conseqüències que se’n derivin. 

 

Assistències tècniques (AT): 

Sinistres en els que es requereix la intervenció tècnica per a resoldre una situació 

de risc. 

- Accidents de trànsit (AT): Qualsevol incidència que involucri un o més vehicles 

en vies urbanes i interurbanes, sense salvament de persones. 

- Portuaris (PT):  Qualsevol incidència que involucri una o més embarcacions en 

recintes portuaris, sense salvament de persones. 

- FFCC (FC): Qualsevol incidència que involucri un o més combois que circulin per 

el traçat ferroviari, sense salvament de persones. 

- Ensorrament / esfondrament rural (ER): Esllavissades de terres, sense persones 

en perill. 

- Ensorrament / esfondrament urbà / industrial (EU): Col·lapse d’estructures, 

apuntalaments, sense persones en perill. 

- Rescat: Accions realitzades en situacions on s’ha confirmat que no hi ha vides 

en perill. 

- Varis (VA): Qualsevol altra assistència tècnica realitzada sobre el territori. 

Salvaments (SV): 

- Accidents de trànsit (AT): Qualsevol incidència que involucri un o més vehicles 

en vies urbanes i interurbanes, que impliqui el salvament de persones. 
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- Portuaris (PT):  Qualsevol incidència que involucri una o més embarcacions en 

recintes portuaris, que impliqui el salvament de persones.  

- FFCC (FC): Qualsevol incidència que involucri un o més combois que circulin per 

el traçat ferroviari, que impliqui el salvament de persones. 

- Salvament d’animals (SA): Actuacions amb l’objectiu de protegir animals en 

situació de perill. 

- Recerques (RC): Recerca de persones desaparegudes. 

- Actuacions aèries (AA): Salvament tant de persones com de bens en perill per 

activitats aeronàutiques a motor o sense. 

- Actuacions aquàtiques (AQ): Salvament tant de persones com de bens en perill 

per activitats aquàtiques i subaquàtiques. 

- Actuacions en mitja i alta muntanya (AM): Salvament de persones en parets, 

barrancs, avencs, coves i altres llocs de difícil accés. 

- Assistència sanitària / SVB (AS): Atenció persones que requereixin assistència 

sanitària de suport vital bàsic, i preparació per a suport vital avançat si escau. 

- Salvaments urbans (SU): Salvaments de persones en entorns urbans; 

ascensors, espais confinats, recats verticals, autòlisi. 

- Ensorrament / esfondrament rural (ER): Esllavissades de terres, en els que hi 

ha persones en perill. 

- Ensorrament / esfondrament urbà / industrial (EU): Col·lapse d’estructures, 

apuntalaments, en els que hi ha persones en perill. 

Risc Tecnològic (RT): 

Risc originat per l’escapament d’una o vàries substàncies catalogades com a 

perilloses per l’ésser humà o per al medi ambient. 

  

Químic: 

- Transport de mercaderies perilloses (QT). 

Escapament de substàncies perilloses en qualsevol dels tres escenaris: 
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o Carretera (QC): Accidents de trànsit, escapament. 

o FFCC (QF): Accidents ferroviaris, escapament. 

o Port (QP): Accidents navals, escapament. 

- Industrial (QI): Escapament en recintes industrials. 

- No industrial (QN): Escapament en recintes no industrials. 

Nuclear / Radiològic (NR): 

 Accions per pal·liar la propagació de substàncies radioactives. 

Biològic (BI): 

 Accions per pal·liar la propagació de substàncies biològicament perilloses. 

Prevenció (PR): 

- Investigació (IV): Anàlisi i proposta d’explicació de l’origen d’un sinistre des de 

l’àmbit expert . 

- Inspecció (IN) 

o Xarxa hidràulica (XH): Manteniment de la xarxa d’hidrants. 

o Compliment reglamentari (CR): Inspecció i compliment del marc 

normatiu. 

- Simulacres (SM): Pràctiques per al manteniment i millora de coneixements dels 

membres del cos de bombers. 

- Prevenció ciutadana (PC): Accions per a la prevenció d’accidents i 

l’autoprotecció de la ciutadania. 

- Informe de seguretat i/o d’aplicació reglamentaria de projectes, esdeveniments 

i activitats. (IF) 
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Anàlisi estadístic dels sinistres: 

La finalitat del següent anàlisi és mostrar quin comportament ha seguit 

l’historial tant de sinistres com d’evolució de la plantilla, i identificar-hi mancances i 

necessitats. Posteriorment fer prediccions a 5 anys vista de cara a poder anticipar 

l’assignació de recursos. 

Bombers de Mallorca té registrades dades de sinistres des de la seva creació el 

1984, tant mateix per al present anàlisi es tindran en compte només les posteriors a 

1994, ja que els 10 primers anys es discriminen degut a que no es pot assegurar la 

fiabilitat de les dades i existeixen grans llacunes d’informació. 

Els sinistres s’han comptabilitzat de dues maneres: 

- Anàlisi sencer de totes les dades registrades. 

- Diferenciació en 4 tipus, els més significatius de la cartera de serveis: 

o Incendis de vegetació: Agrícola, forestal i urbana. 

o Incendis Urbans: Sota rasant, nivell de sòl i sobre rasant. 

o Incendis Industrials. 

o Salvaments: Tots els especificats a la cartera de serveis. 

Procediment utilitzat per al tractament de les dades: 

Partint de la premissa que alguns dels registres anuals per als 4 tipus de serveis 

definits estan incomplerts, és a dir, que hi falta algun any, primer es procedeix a 

completar-ne el llistat. 

Per a fer-ho i per a les posteriors prediccions s’utilitza el mètode de suavització 

exponencial doble, aplicant-lo fins a la data on es tenen registres, i calculant el valor 

més provable per a l’any que manca.  

Un cop amb el llistat de dades uniforme, es procedeix a fer les prediccions utilitzant el 

mateix mètode.  
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Els resultats són els següents: 

Anys vegetació urbà industrial salvaments 

1994 307 117 18 194 

1995 200 86 18 198 

1996 197 96 26 248 

1997 228 115 25 244 

1998 387 146 33 310 

1999 350 141 21 343 

2000 188 114 19 271 

2001 381 158 41 408 

2002 196 160 22 362 

2003 447 250 27 286 

2004 367 175 26 204 

2005 377 201 27 218 

2006 394 496 110 306 

2007 411 311 21 355 

2008 227 594 94 436 

2009 380 585 73 460 

2010 389 687 79 485 

2011 397 789 86 509 

2012 406 891 92 533 

2013 415 992 99 558 

2014 423 1094 105 582 

* En cursiva anys que en els que s’ha estimat el valor. En negre prediccions. 

Gràfiques: Annex 3 

 

Amb les anteriors dades s’obtenen les rectes de regressió que s’ajusten a l’històric, de 

les quals se’n extreu el pendent per a poder comparar el ritme de creixement entre 

tipus de serveis. 

- Incendis de vegetació: m = 8,68% 

- Incendis urbans: m = 48,7% 

- Incendis industrials: m = 4,55% 

- Salvaments: m = 17,2% 
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També es calcula la que potser és la dada més significativa i que servei per fer la 

comparació entre creixement del nombre de serveis i el de personal. 

- Promig del ritme de creixement anual en el interval 1994 – 2014 per a tots 

els sinistres registrats: 6,19% 

- Promig del ritme de creixement anual en el interval 1994 – 2014 per als 4 

tipus de sinistres classificats com a significatius: 6,44% 

D’altra banda s’analitza el creixement del personal del Cos de Bombers de Mallorca. 

-  Promig del ritme de creixement anual en el interval 1994 – 2009 per al 

personal pertanyent al Cos de Bombers de Mallorca: 6,35% 

Per tant doncs, tenim que el creixement del personal s’ajusta molt al 

creixement del nombre de sinistres que l’històric reflexa. 

 

Si comparem el nombre de sortides/any que realitza un bomber del Cos de 

Bombers de Mallorca, amb altres cossos de referència de la mateixa envergadura, es 

llavors quan es manifesta una clara mancança de personal. 

   Sortides Personal Sortides/any 

bomber 

Bombers de la Diputació 

d'Alacant 

8994 543 16,56 

Bombers de la Diputación Foral 

de Vizcaya 

5271 398 13,24 

Bombers de 

Mallorca 

 5565 198 30,41 

 

Però si s’augmentés la dotació de personal fins a 219 efectius per al 2010 (amb 

el corresponent creixement del 6% anual del nombre de sinistres), el resultat fora una 

reducció del nombre de sortides/any per a cada bomber que posiciona a l’organització 

en una situació millor, però encara lluny dels altres dos cossos de referència, per tant 

doncs, caldria que aquesta incorporació de nous bombers fos sistemàticament anual, 

fins assolir el nivell desitjat. 

   Sortides Personal Sortides/any bomber 

Bombers de Mallorca  6253 219 28,55 
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4. Anàlisi dels llocs de treball 

A continuació es fa un anàlisi dels llocs de treball de l’organització des de la vessant 

operativa diferenciant entre les funcions associades a la gestió, o operacions de 

caràcter intern de l’organització, i de les funcions i obligacions de cada membre que 

pren part en l’ intervenció d’un sinistre. Per a fer-ho s’utilitza el Reglament 2007 del 

Cos de Bombers de Mallorca, la publicació FiReComp i el criteri expert del autor del 

projecte. 

4.1 Funcions i obligacions del personal operatiu vinculades a la gestió: 

BOMBER CONDUCTOR: 

- Revisar els vehicles després de cada actuació. 

- Executar les ordres sobre el manteniment bàsic del material, de les eines, dels 

vehicles i de les instal·lacions del parc que li corresponguin. 

- Fer les pràctiques i les maniobres que organitzi el caporal del seu torn o qualsevol 

altre comandament. 

- Organitzar pràctiques i maniobres durant les guàrdies del seu torn per tal de 

mantenir el nivell de coneixements i d’habilitats dels bombers en absència de 

comandament. 

- Fer les guàrdies presencials que s’estableixin i respectar la programació d’activitats 

mentre no es produeixin sinistres. 

- Voluntàriament, fer tasques d’operador de comunicacions, de manteniment de 

vehicles, d’instal·lacions i de maquinària, per tal d’afavorir l’accés a una futura segona 

activitat. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

- Participar en iniciatives de suport a la seguretat contra incendis. 

- Manteniment de la salut i la forma física. 

- Redactar els informes post-sinistre als que hagi assistit com a comandament superior. 

 

BOMBER CONDUCTOR ESPECIALISTA: 

- Totes les que corresponen al bomber conductor. 

- Mantenir un entrenament constant i adient a la seva condició d’especialista. 

- Superar les proves que s’estableixin o el curs de reciclatge que es convoqui. 
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CAPORAL: 

- Executar amb el personal al seu càrrec les tasques de manteniment bàsic dels 

vehicles i de les instal·lacions que li corresponguin. 

- Organitzar pràctiques i maniobres durant les guàrdies del seu torn per tal de 

mantenir el nivell de coneixements i d’habilitats dels bombers sota la seva 

responsabilitat. 

- Assistir a cursos de reciclatge i de formació de perfeccionament que s’organitzin per a 

personal de la seva categoria, dins la seva jornada laboral o amb la compensació de 

temps que pertoqui. 

- Participar en la tasca formativa del servei dels Bombers del Consell de Mallorca, dins 

la seva jornada laboral. 

- Fer les guàrdies presencials que s’estableixin i respectar la programació d’activitats 

mentre no es produeixin sinistres. 

- Dur a terme les valoracions del personal que li pertoquin. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

- Participar en iniciatives de suport a la seguretat contra incendis. 

- Manteniment de la salut i la forma física. 

- Redactar els informes post-sinistre als que hagi assistit com a comandament superior. 

 

SERGENT: 

- Controlar i organitzar les vacances, les permutes i altres incidències que es produeixin 

al parc, i procurar les mesures correctores necessàries, així com l’organització de les 

guàrdies de reforç pertinents. 

- Informar el seu superior immediat sobre necessitats o mancances detectades al parc. 

- Dur el control periòdic de les tasques de manteniment de vehicles i d’instal·lacions 

que li corresponguin, i donar part de les anomalies que detecti. 

- Supervisar les maniobres del grup d’especialistes que li correspongui. 

- Assistir a cursos de reciclatge, de formació de perfeccionament o de promoció que 

s’organitzin per a personal de la seva categoria, dins la jornada laboral o amb la 

compensació de temps que pertoqui. 

- Participar en la tasca formativa del servei dels Bombers del Consell de 

Mallorca, dins la jornada laboral. 
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- Desenvolupar l’activitat dins la jornada laboral reglamentàriament establerta, d’acord 

amb les necessitats del servei, per a la qual cosa s’ha d’alternar amb els altres sergents 

dels diferents parcs, segons la planificació que es determini. 

- Dur a terme les valoracions del personal que li pertoquin. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

- Participar en iniciatives de suport a la seguretat contra incendis. 

- Manteniment de la salut i la forma física. 

- Supervisar els informes post-sinistre en els que hi hagi assistit com a comandament 

superior. 

 

SOTSOFICIAL: 

- Assistir a les reunions i als actes als quals sigui requerit des de la Presidència del 

Consell de Mallorca o des de la Direcció dels Bombers de Mallorca, en representació del 

servei. 

- Coordinar i controlar la gestió de l’àrea del servei que d’acord amb l’organigrama 

li sigui encomanada. 

- Dirigir i coordinar les tasques del personal de bombers en segona activitat. 

- Fer els estudis i proposar la programació i la formació que consideri adients per al 

perfeccionament del personal de la seva àrea (en el cas del tècnic/a de formació). 

- Col·laborar en la formació i en la planificació de cursos d’aptitud, de promoció i 

d’actualització, i també en les accions formatives que es programin com a formació 

permanent o d’especialització, dins la seva jornada laboral. 

- Dur a terme les valoracions del personal que li pertoqui. 

- Supervisar les tasques, les pràctiques i les maniobres que es duguin a terme als 

diferents parcs de la seva zona. 

- Supervisar els informes post-sinistre als que hagi assistit com a comandament 

superior. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 
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TÈCNIC NO HABILITAT PER A LA INTERVENCIÓ: 

- Programar les tasques tècniques adients a la seva titulació i condició. 

- Redactar informes tècnics sobre les necessitats que puguin sorgir depenents de la 

seva àrea. - Col·laborar en la formació i en la planificació de cursos d’aptitud, de 

promoció i d’actualització, i també en les accions formatives que es programin com a 

formació permanent o d’especialització, dins la seva jornada laboral. 

- Planificar i desenvolupar l’àrea que li pertoqui. 

- Redactar la memòria anual d’activitats. 

- Convocar i dirigir les reunions de la comissió que li pertoquin. 

- Disposar les inspeccions tècniques que s’hagin de dur a terme. 

- Fomentar la coordinació de totes les activitats del servei. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

- Supervisar les funcions dels caps d’unitat de la que n’és cap de secció. 

- Dirigir i coordinar les tasques del personal de bombers en segona activitat. 

 

TÈCNIC  HABILITAT PER A LA INTERVENCIÓ: 

- Totes les del tècnic no habilitat per a la intervenció. 

- Substituir el cap de servei circumstancialment. 

- Acudir a les reunions i als actes als quals sigui requerit des de la Presidència del 

Consell de Mallorca o des de la Direcció dels Bombers de Mallorca, en representació del 

servei. 

- Liderar estudis i projectes per renovar i per perfeccionar els procediments, els 

sistemes i els mètodes d’actuació. 

- Supervisar els informes post-sinistre als que hagi assistit com a comandament 

superior. 

 

GESTOR D’EMERGÈNCIES: 

- Rebre i mantenir les trucades d’urgència, i transmetre als comandaments les 

notificacions rebudes o donar l’alarma i mantenir el contacte radiofònic amb les unitats. 

- A partir de la informació de demanda d’ajuda que rebi, posar en marxa el protocol 

adient a la situació. 
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- Centralitzar i mantenir les comunicacions per ràdio mitjançant els diversos canals o 

freqüències, tant amb els elements del mateix servei com amb altres organismes, quan 

sigui necessari. 

- Atendre el control central operatiu i garantir l’atenció telefònica i de comunicacions 

generals que afecti el servei. 

- Utilitzar els recursos informàtics de què disposi i optimitzar-ne l’ús. 

- Fer les tasques administratives que el servei disposi en relació amb el seu lloc de 

treball. 

- Comprovar la dotació de personal i de vehicles de cada parc. 

- Disposar i utilitzar amb facilitat els plànols i els mapes de l’illa de Mallorca i dels 

pobles que conté. 

- Disposar i utilitzar amb soltesa un llistat amb els telèfons, les adreces postals, les 

adreces electròniques, etc., de persones i d’entitats públiques i privades relacionades 

amb el servei. 

- Tenir cura d’arxivar i custodiar l’enregistrament de les comunicacions i posar en 

coneixement dels seus superiors de manera immediata qualsevol anomalia detectada. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

CAP DE SERVEI: 

- Atendre a totes les emergències a les quals sigui sol·licitat, a qualsevol hora fora de 

la jornada laboral, i també acudir a les reunions i als actes als quals sigui requerit des 

de la Presidència del Consell de Mallorca o des de la Direcció dels Bombers de 

Mallorca, en representació del servei. 

- Ser el responsable del servei i el coordinador de totes les activitats. 

- Desenvolupar els objectius del servei i planificar-ne les necessitats, tenint en compte 

els informes dels tècnics. 

- Dictar instruccions d’ordre intern referents a qüestions d’organització necessàries per 

aconseguir una major eficàcia en el servei. 

- Proposar estudis i projectes per renovar i per perfeccionar els procediments, els 

sistemes i els mètodes d’actuació. 

- Dirigir les tasques que s’han de dur a terme en situacions d’emergència o sinistre en 

què intervingui el servei dels Bombers del Consell de Mallorca, quan sigui requerit o 

per iniciativa pròpia. 
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- Assessorar el director d’àrea en la proposta anual del pressupost. 

- Redactar els informes que consideri necessaris o que li siguin sol·licitats referents al 

servei o a la prevenció de riscs 

- Establir plans d’actuació i de coordinació amb altres serveis d’emergència per millorar 

la prestació del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, sense perjudici de 

les competències d’altres administracions i de la plena vigència de qualsevol altre 

instrument de planificació legítimament aprovat per altres administracions. 

- Redactar els informes que consideri necessaris, adreçats al director de l’àrea. 

- Supervisar les funcions dels tècnics. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

4.2 Funcions i obligacions del personal operatiu vinculades a l’assistència 

de sinistres: 

La següent descripció fa referència a totes aquelles accions que han de dur a terme 

els diferents llocs de treball de l’estructura de la guàrdia, a partir de que es rep una 

notificació d’assistència a un sinistre, fins que es dona per finalitzada. 

 

BOMBER CONDUCTOR: 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació, a 

situació d’activació per una emergència. 

- Conducció dels vehicles d’emergència amb les precaucions necessàries i tenir cura 

d’evitar crear situacions de perill innecessàries durant el desplaçament a un 

sinistre. 

- A l’arribar al sinistre fer una primera valoració i protegir la zona abans de començar 

a actuar de cara a minimitzar el risc de patir incidents durant la intervenció. 

- Fer una segona valoració més exhaustiva per recopilar informació i transmetre-la a 

l’operador de control, i sol·licitar més efectius, si s’escau, en absència d’un 

comandament superior. 

- Iniciar les accions per socórrer/solventar i adaptar les mesures en funció del 

caràcter del sinistre. 
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- Seguir els criteris bàsics d’actuació sota la direcció del caporal o altre comandament 

que actuï com a  de cap d’equip. 

- Abans de retirar-se, comprovar que la zona on s’ha treballat és segura i deixar 

l’escenari operatiu. 

BOMBER ESPECIALISTA 

- Les mateixes que el bomber conductor 

CAPORAL 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació, a 

situació d’activació per una emergència. 

- Durant el trajecte al sinistre recopilar informació complementaria a l’inicial, 

organitzar l’equip d’intervenció i assignar tasques. 

- A l’arribar al sinistre fer una primera valoració i protegir la zona abans de començar 

a actuar de cara a minimitzar el risc de patir incidents durant la intervenció, tant 

per ell mateix com per l’equip que coordina. 

- Fer una segona valoració més exhaustiva per recopilar informació i transmetre-la a 

l’operador de control i sol·licitar més recursos, tant materials com humans, si 

s’escau, en absència d’un comandament superior. 

- Organitzar i coordinar les accions per socórrer/solventar i adaptar les mesures en 

funció del caràcter del sinistre. 

- Al arribar un comandament superior, transferir el comandament i la informació 

necessària. 

- Abans de retirar-se comprovar que la zona on s’ha treballat és segura, i deixar 

l’escenari operatiu. 

 

En les següents categories es diferencia entre dos escenaris de treball, primer el parc, 

sala central de comandament o centre de comandament avançat (CCA), i segon el lloc 

del sinistre. 
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SERGENT 

Parc/CCA: 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació, a 

situació d’activació per una emergència. 

- Recopilar i classificar la informació rebuda de diferents fonts. 

- Analitzar la informació per a la correcta presa de decisions d’organització i 

coordinació dels grups de treball tant de Bombers de Mallorca com d’altres cossos 

que prenguin part en el sinistre. 

- Mantenir un contacte constant de l’evolució del sinistre i adaptar els procediments 

en funció de l’evolució. 

- Al finalitzar la intervenció comprovar que els equips es retiren en el moment i 

forma correctes. 

Sinistre: 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació a 

situació d’activació per una emergència. 

- Conducció dels vehicles d’emergència amb les precaucions necessàries i tenir cura 

d’evitar crear situacions de perill innecessàries durant el desplaçament a un 

sinistre. 

- Al arribar al sinistre fer una primera valoració i protegir la zona abans de començar 

a actuar de cara a minimitzar el risc de patir incidents durant la intervenció, tant 

per ell mateix com pels equips que coordina. 

- Fer una segona valoració més exhaustiva per recopilar informació i transmetre-la a 

l’operador de control, i sol·licitar més recursos, tant materials com humans, si 

s’escau, en absència d’un comandament superior. 

- Organitzar i coordinar les accions per socórrer/solventar i adaptar les mesures en 

funció del caràcter del sinistre. 

- En arribar un comandament superior, transferir el comandament i informació 

necessària. 
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- Abans de retirar-se comprovar que la zona on s’ha treballat és segura, i deixar 

l’escenari operatiu. 

SOTSOFICIAL/TÈCNIC HABILITAT PER A L’ INTERVENCIÓ 

Sala central/CCA: 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació a 

situació d’activació per una emergència. 

- Recopilar i classificar la informació rebuda de diferents fonts. 

- Analitzar la informació per a la correcta presa de decisions d’organització i 

coordinació dels gestors d’emergències i grups de treball tant de Bombers de 

Mallorca com d’altres cossos que prenen part en el sinistre. 

- Organitzar la direcció tàctica en “staff”. 

- Mantenir un contacte constant de l’evolució del sinistre i adaptar els procediments 

en funció de l’evolució. 

- Al finalitzar la intervenció comprovar que els equips es retiren en el moment i 

forma correctes. 

Sinistre: 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació, a 

situació d’activació per una emergència. 

- Conducció dels vehicles d’emergència amb les precaucions necessàries i tenir cura 

d’evitar crear situacions de perill innecessàries durant el desplaçament a un 

sinistre. 

- Al arribar al sinistre fer una primera valoració i protegir la zona abans de començar 

a actuar de cara a minimitzar el risc de patir incidents durant la intervenció, tant 

per ell mateix com pels equips que coordina. 

- Fer una segona valoració més exhaustiva per recopilar informació i transmetre-la a 

l’operador de control, i sol·licitar més recursos, tant materials com humans, si 

s’escau, en absència d’un comandament superior. 

- Organitzar i coordinar la direcció tàctica en “staff” per iniciar les accions 

necessàries per socórrer/solventar el sinistre. 
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- Al arribar un comandament superior, transferir el comandament i informació 

necessària. 

- Abans de retirar-se comprovar que la zona on s’ha treballat és segura i deixar 

l’escenari operatiu. 

CAP DE BOMBERS 

Sala central/CCA: 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació, a 

situació d’activació per una emergència. 

- Recopilar i classificar la informació rebuda de diferents fonts. 

- Analitzar la informació per a la correcta presa de decisions d’organització i 

coordinació dels gestors d’emergències i grups de treball tant de Bombers de 

Mallorca com d’altres cossos que prenguin part en el sinistre. 

- Organitzar la direcció tàctica en “staff” (veure esquema pàg. 29). 

- Mantenir un contacte constant de l’evolució del sinistre i adaptar els procediments 

en funció de l’evolució. 

- Al finalitzar la intervenció comprovar que els equips es retiren en el moment i 

forma correctes. 

Sinistre: 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació a 

situació d’activació per una emergència. 

- Conducció dels vehicles d’emergència amb les precaucions necessàries, i tenir cura 

d’evitar crear situacions de perill innecessàries durant el desplaçament a un 

sinistre. 

- Al arribar al sinistre fer una primera valoració i protegir la zona abans de començar 

a actuar de cara a minimitzar el risc de patir incidents durant la intervenció, tant 

per ell mateix com dels equips que coordina. 

- Organitzar i coordinar la direcció tàctica en “staff” per iniciar les accions 

necessàries per socórrer/solventar el sinistre, com a màxim comandament. 
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- Abans de retirar-se comprovar que la zona on s’ha treballat és segura i deixar 

l’escenari operatiu. 

GESTOR D’EMERGÈNCIES 

- Respondre amb la màxima celeritat en front al canvi d’estat de no activació, a 

situació d’activació per una emergència. 

- Recopilar i classificar la informació rebuda de diferents fonts. 

- Analitzar la informació per a la correcta presa de decisions d’organització i 

coordinació dels  grups de treball tant de Bombers de Mallorca com d’altres cossos 

que prenguin part en el sinistre. 

- Transmetre o consultar amb el comandament de sala l’activació de recursos 

addicionals si el sinistre així ho requereix. 

- Enregistrar els temps d’arribada dels diferents equips de treball. 

- Mantenir el contacte amb els equips que treballen en el sinistre i actuar en funció 

de l’evolució que aquest segueixi, ja sigui per iniciativa pròpia o per petició del 

comandament del sinistre. 

- Enregistrar els temps de retirada del sinistre dels diferents equips de treball. 

- Enregistrar els temps d’arribada al parc dels diferents equips de treball. 
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Nivell 1; intervenció de diferents equips, comandament en “staff”(cap de sector, cap de guàrdia, cap de 
bombers), cada equip li és assignada una tasca, dins el sinistre, o amb tasques complementàries de logística. 
El cap de Bombers coordina a un nivell estratègic. 

 

Nivell 2; intervenció de diferents equips de treball, comandament en binomi (cap de sector i cap de guàrdia), 
cada equip li és assignada una tasca, dins el sinistre o amb tasques complementàries de logística. 

Esquema del funcionament dels nivells de comandament en una intervenció en funció 

de la magnitud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

Cap de Bombers 

Sotsoficial / Tècnic habilitat per a la intervenció 

 Caporal 

n Bombers 

Sergent 

Caporal 

n Bombers 

Sergent 

Nivell 3; intervenció d’un únic equip de treball que podrà estar composat per un o més vehicles per a atendre 
tot el sinistre. Comandament unipersonal (Caporal / Cap de sector). 

Caporal 

n Bombers 

Sergent 

 Caporal 

n Bombers 

Caporal 

n Bombers 

Sotsoficial / Tècnic habilitat per a la intervenció 
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5. Proposta d’estructuració del Servei de Bombers de Mallorca 

 

Pels anteriors motius es proposa el següent organigrama de gestió, acompanyat 

del respectiu organigrama de la guàrdia, i una nova relació de llocs de treball i 

categorització dels parcs que en possibiliti l’execució. 

 

Organigrama de l’estructuració  

del Cos de Bombers (1 de 2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cada  casella té la següent configuració:  

 

PARC PRINCIPAL 
Responsable  de 
torn/sortida 

Caporal /Bomber/a C 
(Adm. Esp.) 

PARC AUXILIAR 
Responsable de 
torn/sortida 

Caporal / Bomber/a C 
(Adm. Esp.) 

ZONA (*) 
Responsable 
de zona (6) 
Sergent/a 
(Adm. Esp.) 

SALA DE 
COMUNICACIONS 

Gestors d’emergències (12) 
Operador de comunicacions 

(Adm. Esp.) 

UNITAT PREVENCIÓ 
Tècnic/a de prevenció (1) 
Tècnic/a de grau mitjà 
/superior (Adm. Esp.) 

Eng. tèc./Sup., Arq. tèc./Sup. 

UNITAT FORMACIÓ 
Tècnic/a de formació (1) 
Sotsoficial/a (Adm. Esp.) 
 

UNITAT DE 
PLANIFICACIÓ 

Tècnic/a d’operacions (2) 
Sotsoficial/a (Adm. Esp.) 
Tècnic/a Informàtic i de 
comunicacions (1) 
Tècnic/a de grau 

mitja/superior (Adm.Esp) 
Eng. tèc./Sup. Inf/Tel. 

DIRECCIÓ INSULAR 
D’EMERGÈNCIES 

Director Insular d’Emergències 

SERVEI DE BOMBERS 
Cap de Bombers (1) 

Tècnic/a superior (Adm. 
Esp).  

Eng. Sup., Arq. Sup. 

SECCIÓ OPERATIVA 
Oficial d’operacions (1) 

Tècnic/a de grau 
mitja/superior (Adm. Esp) 
Eng.tèc/Sup., Arq tèc/Sup. 

SECCIÓ PREVENCIÓ I FORMACIÓ 
Cap prevenció i formació (1) 

Tècnic/a de grau mitjà/superior (Adm. Esp) 
Totes llicenciatures i diplomatures 

SECCIÓ DE SUPORT TÈCNIC 
Cap de suport tècnic (1) 

Tècnic/a de grau mitjà/superior (Adm. Esp) 
Eng.tèc/Sup., Arq.tèc./Sup. 

UNITAT DE PARC 
MÒBIL 

Responsable del parc 
mòbil (1) 

Tècnic/a superior de 
formació profesional en 

automoció 

UNITAT  DE 
MANTENIMENT 
D’EDIFICIS,  

INSTAL·LACIONS 
I EQUIPS 
ESPECIALS 

Cap de manteniment 
(1) 

Tècnic de grau mitjà 
/superior (Adm. Esp.) 

Eng.tèc./Sup, 
Arq.tèc./Sup. 

UNITAT 
LOGÍSTICA I 
VESTUARI 
Responsable de 

logística i vestuari (1) 
Tècnic de grau mitjà 
/superior (Adm. 

Esp.) 
Totes diplomatures / 

llicenciatures 

RESPONSABLE DE MAGATZEM 

AUXILIAR DE MAGATZEM 
OFICIAL DE MANTENIMENT 

SERVEI/SECCIÓ/UNITAT/CATEGORIA 
Lloc de treball (quantitat) 

Categoria 
Requisits formatius 

Servei de gestió económica i RRHH 
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Organització de la guàrdia (2 de 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació de les variacions realitzades respecte l’anterior esquema. 

- Divisió de la Prefectura de Bombers en tres seccions dirigides per tècnics: 

Secció Operativa:  

Comandada per un tècnic de bombers amb perfil politècnic que farà les 

funcions de cap de sala i es desplaçarà al lloc del sinistre en cas de que sigui necessari. 

L’acompanyen un staff tècnic format per 2 sotsoficials pertanyents a la unitat de 

planificació que entraran a la roda de guàrdies per fer de cap de sala.  En previsió de 

futur n’hi hauria un tercer que seria el de l’àrea de formació 

Dins la unitat de planificació s’hi crea la plaça de tècnic informàtic i de 

comunicacions, que serà la persona encarregada de vetllar pel correcte funcionament 

dels equips informàtics de la sala i de les comunicacions, amb perfil d’enginyer 

informàtic o de telecomunicacions. 

CAP DE BOMBERS 
Localització 

CAP DE GUARDIA 
Rotació de 3: 1 Oficial/a + 2 SotsOficial/a; Guardia semanal de localització 
Rotació de 4: 1 Oficial/a + 3 SotsOficial/a;  Guardia semanal de localització 
Rotació de 4 – 8: 1 Oficial/a + 3 Sotsoficial/a + 0 - 4 Tècnic/a de 

bombers 

SALA DE CONTROL 
2 Gestors d’emergències de 
permanència (rotació de 12) 

CAP DE SECTOR PONENT 
Rotació de 3 sergents/es;  

Guàrdia setmanal de localització  

CALVIÀ 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

LLUCMAJOR 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

FELANITX 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

SÒLLER 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

MANACOR 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

INCA 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

ALCUDIA 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

ARTÀ 
Caporal/a / Bomber/a Conductor 

CAP DE SECTOR LLEVANT 
Rotació de 3 sergents/es; 

Guàrdia setmanal de localització  
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A la mateixa sala s’amplien a 12 els gestors d’emergències, de cara a poder 

garantir la presència de com a mínim 2 gestors les 24h. 

Les zones passen de 4 a 6, d’aquesta manera es millora molt la cobertura 

geogràfica, però sobretot  es permeten les rotacions de 3 sergents + guàrdia setmanal 

de localització. Seguim parlant de parc principal (en el que hi tenim un sergent en 

horari d’oficina + localització), i de parc auxiliar. 

 

Secció de prevenció i formació: 

Dirigida per un tècnic encarregat de les dues unitats, prevenció i formació. 

- Unitat de prevenció: Dirigida per un tècnic de bombers amb perfil politècnic qui 

se’l habilitarà per a la intervenció operativa per poder entrar en la roda de 

guàrdies de permanència i de localització.  

- Unitat de formació: Dirigida per un sotsoficial. 

Secció de suport tècnic: 

Dirigida per un tècnic de bombers amb perfil politècnic el qual se’l habilitarà per a la 

intervenció operativa per poder entrar en la roda de guàrdies de permanència i de 

localització.  

Aquesta secció està formada per 3 unitats:  

- Unitat de manteniment de parc mòbil, amb un tècnic de formació professional 

d’automoció. 

- Unitat de logística i vestuari, amb un tècnic polivalent, un responsable de 

magatzem i un auxiliar de magatzem. 

- Unitat de manteniment d’edificis, instal·lacions i equips especials dirigida per un 

tècnic de bombers amb perfil politècnic a qui s’habilitarà per a la intervenció 

operativa per poder entrar en la roda de guàrdies de permanència i de 

localització, a més d’un oficial de manteniment per donar-li suport en les 

tasques de direcció de la unitat. 

Per damunt de totes les seccions trobem al Cap de Bombers, que ocupa un tècnic 

superior amb perfil d’enginyer o arquitecte, que controla a nivell estratègic tota 

l’organització, però que si les circumstàncies ho requereixen pot prendre part en 

l’operativa com a màxim comandament. 
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La guàrdia necessita nodrir-se de l’esquema de gestió per desenvolupar correctament 

la seva funció reactiva. 

La jerarquització en la presa de decisions en la intervenció operativa queda 

representada pel següent esquema: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 5.1 Anàlisi de viabilitat econòmica 

Un cop realitzada la proposta de reorganització del personal, per adaptar-lo a 

les necessitats actuals i futures del Cos de Bombers de Mallorca, es fa una valoració 

econòmica que serveix per validar la viabilitat del projecte. 

Primer cal veure el cost actual del sistema organitzatiu i després comparar-lo amb el 

model proposat. 

 

Categoria  nombre actual cost anual unitari cost anual actual per 

l'organització 

Operadors de 

control 

8 42.279 € 338.232 € 

Bombers  144 42.525 € 6.123.600 € 

Sergents  4 41.640 € 166.560 € 

Sotsoficials  2 42.553 € 85.106 € 

Tècnics habilitats 0 53.000 € 0 € 

   SUMA 6.713.498 € 

*El cost de cada categoria es el salari brut + 35% de costs socials = Cost total per a 

l’organització. 

Com que es calcula un increment de cost en termes relatius, només es 

comptabilitzen aquells llocs de treball que es veuran modificats, és per això que la 

categoria de caporal no apareix, ja que el nombre de caporals no es modifica. 

CAP DE ZONA 

RESPONSABLE DE SORTIDA 

BOMBER 

CAP DE GUARDIA 

CAP DE BOMBERS 

M
AG
N
ITU

D
 D
EL SIN

ISTR
E 
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Un altre cost generat per l’organització és el de la guàrdia, en la que s’ha de 

comptabilitzar la despesa generada per les permanències i localitzacions fora de la 

pròpia jornada laboral. 

 cost unitats de guàrdia 

Cap de Servei  4.864 € 1 

Sotsoficial 3.764 € 1 

Sergent 3.661 € 2 

mensual anual 

15.950 € 191.400 € 

 

Finalment es comptabilitza el cost de cobrir els mínims de parc amb guàrdies de 

reforç fetes pels bombers. 

 

guàrdies de reforç any 2009 cost d'una 

guàrdia 

cost de les guàrdies de 

reforç any 2009 

2357  572 € 1.348.204 € 

 

El total de la despesa generada per l’organigrama actual durant l’any 2009 ascendeix a  

8.253.102 € 

Per altra banda si comptabilitzem el cost de la implantació de la proposta del 

nou organigrama tenim que: 

 

  nombre 

proposat 

cost anual 

unitari 

cost anual actual per 

l'organització 

Operadors de 

control 

12 42.279 € 507.348 € 

Bombers  182 42.525 € 7.739.550 € 

Sergents  6 41.640 € 249.840 € 

Sotsoficials  3 42.553 € 127.659 € 

Tècnics habilitats 4 53.000 € 212.000 € 

   SUMA 8.836.397 € 

Nota: El cost de cada categoria es el salari brut + 35% de costs socials = Cost total 

per a l’organització. 
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Cost de la nova guàrdia: 

 cost unitats de guàrdia 

Cap de Servei  3405 € 1 

Sotsoficial/tècnic 355 € 1 

Sergent 3.661 € 2 

mensual anual 

11.081 € 132.977 € 

Nota: el cost de la guàrdia de localització nova del cap de servei es comptabilitza amb 

un cost del 70% del cost anterior, degut a que amb el nou organigrama se’n reduirà la 

seva intervenció com a comandament en sinistres. El nou cost de la guàrdia de 

sotsoficials i tècnics és el increment sobre el salari normal pel factor de nocturnitat de 

les guàrdies de permanència. 

 

Amb el nou plantejament tindríem: 

 

bombers nou ingrés 46 

guàrdies bomber/any 60 

Total anual 2760 

guàrdies de reforç any 2009 2357 

 

Per tant tenim que amb el ingrés dels nous 46 bombers no caldrà realitzar 

guàrdies de reforç, cosa que fa que la gestió sigui més eficient (els bombers no han de 

realitzar tantes hores extres) i un avantatge econòmic. 

El total de la despesa generada pel nou organigrama ascendeix a: 8.969.374 € 

La qual cosa suposa un increment sobre l’anterior sistema organitzatiu de 

només 716.272€ anuals, enfront a la notable millora de l’eficiència que s’obtindrà, per 

tant doncs no s’ha de veure aquest increment com una despesa, sinó com una 

inversió. 
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Proposta de Pla de Carrera Professional per al Cos de Bombers de Mallorca. 

 

Al Cos de Bombers de Mallorca li són aplicables els mateixos criteris d’evolució 

que a qualsevol altra organització. Els canvis en el món laboral van transformant els 

models que en un principi plantejaven una professió de per vida, amb pocs canvis, a 

un nou model de vida laboral en permanent evolució, per tant la tendència és cap a un 

model més adaptatiu a les necessitats socials i personals, i al cap i a la fi més eficient. 

El model tradicional a les organitzacions, a bombers es posa encara més de manifest. 

 

 

 

El bomber, després d’ingressar al servei passava una etapa formativa a l’escola 

i d’aprenentatge al parc fins assolir el seu màxim rendiment, que per monotonia i 

deteriorament físic anava minvant fins al moment de la jubilació. Es fonamentà la 

percepció que l’única forma de progressar professionalment és mitjançant la progressió 

vertical dins l’escala operativa. 

 

De cara a millorar el rendiment del personal de l’organització es proposa 

preveure un pla de carrera professional amb la inclusió de l’anomenada promoció 

horitzontal emparada en la llei 7/2007 del 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic. Dins de l’àmbit de bombers aquesta promoció es coneix com a segona activitat. 

Les funcions que en un principi es contemplen dins la segona activitat emmarcades 

dins l’organigrama de gestió són les següents, tot i que en un futur se’n poden incloure 

més si es considera oportú. 

- Gestor d’emergències 

- Responsable del parc mòbil 

- Responsable de magatzem 
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- Auxiliar de magatzem 

- Oficial de manteniment 

Funcions que es poden incloure: 

- Conductor del cap de guàrdia / cap de servei 

- Auxiliar administratiu 

- Formador 

- Investigació 

- Prevenció 

 

 

 

A continuació es fa una proposta de pla de carrera professional per a aquelles 

categories que tenen una intervenció directa a la intervenció en sinistres, tant mateix 

aquesta seria ampliable a altres llocs de treball dins l’organigrama de part operativa, 

fent ús de la segona activitat com s’ha comentat anteriorment.
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Descripció dels requisits per accedir a cada categoria de l’escala operativa del Servei de 

Bombers del Consell de Mallorca: 

 

BOMBER/A CONDUCTOR/A: 

 

L’ ingrés al Servei de bombers, com a bomber/a del Consell de Mallorca es 

realitzarà mitjançant oposició pura, regulada per l’oferta pública del Consell de 

Mallorca. 

 

Primer: l’aspirant/a haurà de reunir els següents requisits indispensables: 

- Tenir la nacionalitat espanyola. 

- Tenir els divuit anys complerts. 

- Estar en possessió del títol d’E.S.O. o equivalents. Categoria funcionarial C2. 

- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte 

desenvolupament de les funcions, segons el quadre mèdic que es determini. 

- No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, 

ni estar inhabilitat per l’exercici de la funció pública. 

- Estar en possessió del carnet de conduir de la classe C. 

- Acreditar el nivell A o superior de coneixement  del català, o superar una prova 

amb els mateixos criteris que els exigits per aconseguir-la. 

 

Segon: l’oposició constarà de sis proves amb ordre cronològic i puntuacions següents 

(sempre per a que cada prova faci mitjana l’aspirant haurà d’aconseguir com a mínim 

25 punts a cada prova): 

- Prova de coneixements bàsics (50 punts) 

- Prova psicotècnica (Apte/a / No apte/a) 

- Prova d’aptitud física (50 punts) 

- Prova de conducció (Apte/a / No apte/a) 

- Prova mèdica (Apte/a / No apte/a) 

- Entrevista personal (Apte/a / No apte/a) 

 

Prova de coneixements bàsics:  

Aquesta prova haurà de garantir que l’aspirant reuneix els coneixements 

necessaris per desenvolupar la professió de bomber/a, i a la vegada garantir 
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l’aprofitament de la formació que se li donarà un cop superat el procés d’oposició i 

prèviament a la seva incorporació al servei. 

Aquests coneixements es basen en el següent temari: 

 

Temari general 

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures 

fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors. El principi d’igualtat i la 

tutela contra la discriminació. El principi d’igualtat en l’ocupació pública (Llei 

orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).  

2. El poder legislatiu: les Corts Generals. Composició, elecció i dissolució. El poder 

executiu. El Govern en el sistema constitucional espanyol: composició i funcions. El 

poder judicial. Regulació constitucional de la justícia.  

3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: organització i 

competències. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. L'Administració local en la 

Constitució. 

4. L’illa. Els consells insulars. Característiques generals. Organització i 

competències. Especial referència al Consell de Mallorca. 

 

Temari específic 

 

1. La combustió: El fenomen de la combustió. Tipus i característiques dels 

combustibles. Perillositat dels combustibles respecte a la seva ignició i factors que 

influeixen en la combustibilitat. Classificació dels focs en funció del combustible. Els 

productes de la combustió. 

2. Mecanismes d’extinció: Els quatre mètodes d’extinció. Classificació i 

característiques dels agents extintors. Adequació dels agents extintors en funció de 

la classe foc. 

3. Equips i instal·lacions contra incendis: Equips mòbils. Instal·lacions fixes de 

protecció contra incendis (RIPCI. RD 1942/1993) (RSCIEI). 

4. Mercaderies perilloses: Característiques de perillositat. Classificació ONU. 

Identificació i senyalització. 

5. Conceptes bàsics d’hidràulica: Fluids. Pressió. Hidrostàtica. Hidrodinàmica. 

Pèrdua de càrrega. Classificació i característiques de les bombes. 
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6. Instal·lacions de gasos combustibles: Generalitats. Aires carburats. Gas natural 

(GN). Gas natural liquat (GNL). Gasos liquats del petroli (GLP’s). 

7. El risc elèctric: Principals característiques de les instal·lacions d’alta i mitja 

tensió. Estacions i subestacions transformadores. Centres de transformació. Riscos 

de proximitat a instal·lacions d’alta tensió. Instal·lacions de baixa tensió. Tipus de 

quadres de baixa tensió. Caixa general de protecció. Comptadors. Quadres de 

comandament i protecció. 

8. Construcció bàsica: Sistemes constructius. Tipus d’edificis. Materials de 

construcció. Fonamentació. Murs i pòrtics. Forjats. Façanes. Cobertes. Escales. 

9. Aparells elevadors: Ascensors. Classificació en funció del sistema de tracció. 

Elements de l’ascensor de tracció per adherència. Muntacàrregues i muntacotxes. 

10. Terminologia bàsica de prevenció reglamentaria d’incendis (annex A CTE-DB-SI. 

RD 314/2006): Alçada d’evacuació. Densitat de càrrega de foc. Escala protegida. 

Escala especialment protegida. Escala oberta al exterior. Origen d’evacuació. 

Reacció al foc. Resistència al foc. Recorregut d’evacuació i recorreguts alternatius. 

Sortides de planta, d’edifici i d’emergència. Sector d’incendi. Sector sota rasant. 

Vestíbul d’independència. Zona d’ocupació nul·la. 

11. Conducció de vehicles prioritaris: Classes de vehicles prioritaris. Facultats dels 

conductors de vehicles prioritaris en servei urgent. Factors que influeixen en les 

aptituds físiques del conductor. Taxa màxima d’alcohol a sang i aire expirat. 

12. Atenció sanitària i primers auxilis: Fractures. Ferides i hemorràgies. Estat de 

shock. Cremades. Intoxicacions. Asfixia. Electrocucions. Recuperació 

cardiopulmonar. Recollida i transport de ferits. 

13. Meteorologia bàsica: L’atmosfera. Pressió i configuracions isobàriques. Masses 

d’aire. Front polar, gota freda i corrent en doll. Els mapes de superfície i altura: 

previsions. Particularitats meteorològiques i climàtiques a l’illa de Mallorca. Vent i 

escales de Beaufort i Douglas. Riscs meteorològics. 

14.  Geografia física de Mallorca: Situació i coordenades geogràfiques. Extensió. 

Relleu. Costes. Hidrologia. Comunitats vegetals. 

15. Coneixement del territori: Mallorca. La insularitat. Els municipis, les  comarques 

i les zones urbanes. Distribució de la població actual. Espais naturals protegits i 

zones forestals. Incendis forestals. L’impacte demogràfic del turisme i 

l’estacionalitat poblacional. Zones turístiques. Localització industrial: els polígons 

industrials i de serveis. 
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16. Xarxa de comunicacions i infraestructures de Mallorca: La xarxa de carreteres. 

Ports comercials i esportius. El transport ferroviari. 

17. Cartografia i topografia bàsica: Mapa i escala. Representació del relleu. El Mapa 

Topogràfic Nacional. Signes convencionals. El pendent i el perfil topogràfic. Corbes 

de nivell. Càlculs de distància i superfície. 

 

Prova Psicotècnica: 

Aquesta prova es realitzarà després de la de coneixements bàsics, 

preferiblement en la mateixa jornada. 

L’objectiu de la prova es detectar qualsevol trastorn psicològic que incapaciti o minvi la 

capacitat de dur a terme les tasques de bomber, o pugui representar un perill per a la 

mateixa persona, els companys o la ciutadania. 

La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a. 

Només un cop superada la primera etapa de coneixements bàsics i test psicotècnic es 

podrà optar a participar en la segona etapa de proves d’aptitud física. Es donarà a 

conèixer als aspirants quins són els admesos i exclosos. 

 

Prova d’aptitud física: 

La prova d’aptitud física constarà de cinc exercicis, dels quals en puntuaran 

tres, i els altres dos seran apte/a / no apte/a. 

Es recomana realitzar controls antidopatge aleatoris als participants de cara a dissuadir 

l’ús de substàncies no legals en l’àmbit esportiu de cara a millorar el rendiment físic. 

L’ordre dels exercicis és el recomanable per obtenir el resultat més fiable de les 

proves; la intenció és que un exercici condicioni el mínim possible els següents. 

Les puntuacions de les proves qualificables caldrà ajustar-les a cada convocatòria.  Els 

aspirants que no superin la marca d’aprovat en les proves puntuables quedaran 

exclosos de la convocatòria.  

No es diferencia en puntuació a homes i dones, ja que per al lloc de treball de 

bomber les dificultats i exigències físiques laborals són les mateixes. 

 

Primer exercici: Cursa llançadora o Course navette. (puntuable) 

Cursa d’anada i tornada amb intervals sonors d’1 minut. En una superfície plana amb 

dues línies paral·leles, situades a 20 metres de distància, la persona participant s’haurà 

de desplaçar (córrer) des de darrera d’una d’aquestes línies en sentir el senyal de 
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sortida cap a l’altra línia, trepitjar-la, pivotar i en sentir el senyal següent tornarà cap a 

l’altra línia. Es repetirà constantment aquest cicle fins que la persona participant no 

pugui arribar a trepitjar la línia en el moment indicat per l’enregistrament sonor. 

 

 

Amb aquest exercici es pretén valorar la resistència tant aeròbica com anaeròbica dels 

aspirants. 

 

Segon exercici: Pujada de corda. (puntuable) 

A la senyal, l’aspirant iniciarà la pujada, en posició d’escaire o a pols, sense l’ajuda de 

les cames. La corda tindrà marques distintives als 6 i 7 metres. Per a que la marca 

sigui comptabilitzada les mans de l’aspirant hauran d’estar tocant o per sobre de la 

marca desitjada. Una vegada aconseguida l’alçada l’aspirant podrà iniciar el descens en 

la posició que hagi triat. L'aspirant podrà fer dos intents separats per un interval de 

temps. 

Avaluació: 

Les modalitats de realització de la prova seran: 

- Pujar i baixar a pols (menys puntuada) 

- Pujar a escaire i baixar a pols 

- Pujar a escaire i baixar a escaire (més puntuada) 

Amb aquesta prova es pretén per una banda valorar la força del tren superior dels 

aspirants, i per l’altra dos aptituds no vinculades a la condició física, com són la tècnica 

d’ascensió (útil en bombers) i la capacitat d’autocontrol en alçada. 
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La prova es realitzarà sempre amb l’aspirant assegurat mitjançant un sistema de fre 

dinàmic controlat per un examinador. 

 

Tercer exercici: Circuit d’agilitat. (puntuable) 

Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i l'aspirant iniciarà el test. 

L'aspirant sortirà corrent cap al trampolí situat a tres metres de distància des de la línia 

de sortida, prèviament assenyalada al terra. Haurà de batre sobre el trampolí des d’on 

amb un salt pujarà a la barra sueca d'equilibri. Si l'aspirant ho considera necessari, en 

lloc de pujar amb un salt sobre el trampolí pot optar per pujar des del lateral de la 

barra sueca amb l'ajuda de les mans; en aquest cas, l'aspirant haurà de passar també 

per sobre del trampolí i pujar a la barra sueca en l'espai (assenyalat amb una línia) 

d'un metre mesurat des de l'extrem pròxim al de la barra sueca. 

Tot seguit l'aspirant haurà de fer un gir del cos de 180º sobre la barra sueca abans de 

sobrepassar la línia abans esmentada. Després caminarà dempeus cap endarrere fins a 

la meitat de la barra sueca, que estarà assenyalat amb una altre línia. Quan arribi a 

l'espai delimitat, s'asseurà sobre la barra sueca lateralment pel costat que desitgi i es 

quedarà quiet fins que el testador doni l’ordre de continuar. 

En la següent acció, l'aspirant s’haurà d’aixecar i caminar cap endavant fins a l'altre 

extrem de la barra sueca. Quan arribi al final de la barra sueca, en un espai assenyalat 

amb una línia (situada a 1 metre des de l’extrem distal de la barra), se situarà en 

posició frontal respecte a la sortida de la barra sueca i haurà de saltar a l'aire i fer un 

gir de 360 graus sobre l'eix longitudinal del cos abans de contactar al terra, de la 

manera més equilibrada possible. 

Seguidament, l’aspirant continuarà el test, realitzant sobre un matalàs una tombarella 

agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs. A continuació es 

dirigirà cap a la tanca T1, que passarà pel davant, girarà cap a l’esquerra i passarà per 

sota d’ella. Correrà després cap al plint, que haurà de passar amb tot el cos per sobre i 

entre dues barres verticals situades als extrems del plint (amb recolzament o sense). 

Tot seguit es dirigirà cap a la tanca T2, que quedarà a la seva dreta, girarà vers la 

dreta i passarà per sota de la tanca. Anirà ara frontalment cap a la tanca T1, que 

haurà de saltar (90 cm.) S’aturarà el cronòmetre en el moment que l'aspirant toqui 

amb un peu al terra després del salt de la última tanca i s'enregistrarà el temps 

emprat. 
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Normes: 

 

- L'aspirant només farà dos intents, no consecutius, i serà vàlid el millor temps 

d’ambdós. Si aquests dos intents, no consecutius, són nuls, no hi haurà possibilitat 

d'un tercer intent, el test és també nul. 

- Qualsevol incompliment d'algun dels elements del test descrits en el 

desenvolupament d'aquest protocol serà considerat no apte. 

- No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar el test (en el cas de fer-

ho el intent seria nul). 

- En el transcurs del test no es pot tombar cap obstacle (en el cas de fer-ho el intent 

seria nul). 

- Els aspirants no podran utilitzar la barra sueca ni cap element del circuit per provar 

el test abans d'iniciar-lo. 

- La tombarella haurà d'ésser realitzada sobre l’eix transversal del tronc (en el cas de 

no fer-ho el intent seria nul). 

- Si l'aspirant cau des de la barra sueca d'equilibri, tindrà un nou intent i haurà de 

començar de nou el test sense que el cronòmetre s'aturi. Si cau una segona vegada 

serà declarat no apte. 

 

Avaluació: 

- S’enregistrarà el temps emprat en la realització del test, en segons i dècimes de 

segon. 

- Amb aquests exercicis es pretén valorar l’agilitat i coordinació dels aspirants. 

- Els barems de temps es definiran a cada convocatòria. 
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Quart exercici: Flexibilitat (apte/a / no apte/a) 

Posició inicial: L’aspirant descalç i amb pantalons curts, seurà davant del calaix amb les 

cames i els peus totalment junts, estesos i amb les plantes amb contacte amb el calaix. 

Desenvolupament: Flexionar el tronc cap endavant, sense flexionar les cames, 

estenent els braços i els palmells de les mans, tocar la “regleta” per tal d’empènyer-la i 

arribar tan lluny com es pugui. 

En el moment que s’arribi a la posició màxima, continuar immòbil durant tres (3) 

segons, per tal que es pugui enregistrar el resultat aconseguit en centímetres. 
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Cada aspirant disposarà de dos intents consecutius. La mesura es farà en centímetres 

des de l’extrem més proper a la placa superior que marcarà 23 cm fins a la distància 

màxima aconseguida per l’aspirant. Es comptabilitzarà el millor dels dos intents. 

 

Avaluació: S’enregistrarà el resultat de l’aspirant en centímetres. 

 

Normes: 

- No es permetrà flexionar les cames. 

- La prova es desenvoluparà lentament, i no es permetran els moviments bruscs per 

part de l’executant. 

- Les mans hauran d’estar juntes i paral·leles, tocant la “regleta” de forma simultània 

amb la punta dels dits de les dues mans. 

- En el cas que se separin els dits de la “regleta”, el resultat final es determinarà per 

la posició que tinguin després dels tres segons (ex. Si la regleta marca 20 cm i 

abans dels 3 segons els dits se separen d’aquesta i marquen 18 cm, s’enregistrarà 

aquesta darrera marca). 

- Les mesures del calaix són les següents: llargada 45 cm, amplada 45 cm i alçada 

32 cm. La placa superior és de 45 cm d’amplada i 48 cm de llargada dels quals 13 

cm sobresurten per la part anterior del calaix. 

 

Amb aquest exercici es pretén valorar la capacitat d’elongació de la musculatura de la 

“cadena posterior”, extensors de l’esquena i isquiotibials. 

 

Cinquè exercici: Prova aquàtica (apte/a / no apte/a). 

Terreny: Piscina de 25 o 50 metres 

Material necessari:  

- Maniquí d’arrossegament 

- Banderoles i/o cons marcadors de la zona de recollida 

A la senyal de sortida l’aspirant es llençarà de cap a l’aigua i nedarà 25 metres estil 

lliure. Quan arribi a la zona de recollida, se submergirà recollirà el maniquí que estarà 
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situat al fons de la piscina i l’haurà de treure a la superfície dintre de la zona de 5 

metres de recollida per després remolcar-lo 20 metres fins a la l’arribada. El temps 

s’aturarà en el moment que l’aspirant toqui la paret d’arribada de la piscina. 

Avaluació 

- S'enregistrarà el temps emprat en la realització del test, en segons i dècimes de 

segons, l’aspirant haurà de superar el mínim (que es definirà a cada convocatòria) 

establert per a ésser considerat com a apte/a. 

 

Normes: 

El maniquí haurà d’estar submergit a una profunditat de entre 1,8 i 3 metres, situat al 

fons de la piscina, sobre la seva esquena i amb el cap orientat cap a la línia d’arribada. 

El cap del maniquí haurà de romandre fora de l’aigua abans de sortir de la zona de 

recollida i durant tot el trajecte de remolc. 

L’aspirant/a es podrà impulsar amb els peus al fons de la piscina per sortir a la 

superfície amb el maniquí. 

L’aspirant/a no es podrà impulsar a les parets laterals de la piscina en cap cas. 

Amb aquest exercici es pretén valorar la capacitat d’adaptació en el medi aquàtic 

 

Un cop finalitzada la prova d’aptitud física, els aspirants que la superin 

satisfactòriament, continuaran el procés d’oposició, els que no, en quedaran exclosos. 

 

Prova de conducció: 

La prova es realitzarà després que es publiqui la llista d’aspirants que continuen en el 

procés. 
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Consistirà en la realització d’exercicis pràctics que permetin avaluar de forma objectiva 

l’aptitud de les persones participants en la conducció de vehicles pesants (>3500kg de 

MMA). 

El contingut i les característiques de la prova les determinarà el tribunal, en funció dels 

mitjans disponibles en cada convocatòria. 

La qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a.  

 

Reconeixement mèdic: 

Les persones participants s’hauran de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada 

pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia 

ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les 

funcions de bomber/a. 

En aquesta prova mèdica es tindran en compte els aspectes següents: 

Mesurament del pes en relació amb l’índex de massa corporal. 

Valoració de l’oïda, la vista, l’equilibri, la coordinació muscular, l’aparell cardiovascular, 

l’aparell respiratori i l’exploració mèdica general, a fi de valorar el 

funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells 

que dificultin o impedeixin l’exercici de les funcions de bomber/a. 

S’efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d’orina, anàlisi de 

sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d’aquestes proves i 

de la revisió dels paràmetres anteriors, s’efectuaran les exploracions específiques 

necessàries a fi de descartar qualsevol patologia que pugui dificultar o impedir 

l’exercici de les funcions de bomber/a. 

A l’inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qüestionari 

mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i tractament mèdic. 

El fet que una persona participant no formalitzi el qüestionari esmentat, així com 

l’omissió intencionada i/o falsedat de les dades sol·licitades comportarà la seva 

exclusió automàtica del procés selectiu. 

Per tal de determinar la qualificació de la prova només es tindran en compte els 

resultats de les exploracions realitzades en el moment de realització d’aquesta prova 

pels serveis mèdics designats pel tribunal qualificador i els seus resultats sempre 

han de referir-se al moment de l’exploració. La qualificació d’aquesta prova serà 

d’apte/a o no apte/a.  
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Entrevista personal:  

Aquest serà el pas final abans d’acabar el procés d’oposició. Es realitzarà una 

entrevista de cara a descartar possibles aspirants que no compleixin amb el perfil 

desitjat pel servei. El tribunal hauria d’estar format per personal de la prefectura del 

servei de bombers i almenys un psicòleg extern. La qualificació d’aquesta prova serà 

d’apte/a o no apte/a. 

 

Un cop superada la fase d’oposició es publicarà el llistat de persones admeses 

per cursar el curs de formació bàsica per a bombers del Consell de Mallorca. 

Finalment un cop superat es valorarà la puntuació en la fase d’oposició i en la fase de 

formació de cara a poder escollir parc de destinació en funció de les places disponibles 

segons cada convocatòria. La ponderació de cada una de les dues fases s’estipularà en 

cada convocatòria. 

 

En les convocatòries d’accés a les categories de caporal, sergent, sotsoficial, 

tècnic habilitat per a la intervenció i cap de servei també poden participar, en torn de 

promoció interna els membres del Cos de Bombers del Consell de Mallorca que, sense 

estar en possessió de la titulació assenyalada, disposin de la titulació del grup 

immediatament inferior i compleixin la resta de requisits establerts. Els funcionaris del 

Cos de Bombers que facin ús d’aquesta dispensa de titulació i superin la convocatòria 

corresponent només poden canviar de categoria, a l’empara d’aquesta dispensa, una 

vegada al llarg de la seva carrera professional. 

 

Relació de famílies professionals de cicles de formació professional relacionades 

amb l’operativa de bombers: 

Activitats Físiques i Esportives 

Agrària 

Edificació i Obra Civil 

Electricitat i Electrònica 

Energia i Aigua 
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Fabricació Mecànica 

Informàtica i Comunicacions 

Instal·lació i Manteniment 

Fusta, Mobiliari i Suro 

Marítim – Pesquera 

Química 

Sanitat 

Automoció 

Transport i manteniment de vehicles 

 

Relació de titulacions universitàries (diplomatures, llicenciatures o grau) 

relacionades amb l’operativa de bombers: 

 Enginyeries tècniques / superiors (totes) 

Arquitectura tècnica / superior 

Ciències ambientals 

Ciències físiques 

Ciències químiques 

Geologia 

Geografia 

Infermeria 

Medicina 

Farmàcia 

Biotecnologia 

Bioquímica 
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CAPORAL/A 

 

La forma d’accés serà pel sistema de concurs oposició intern del Consell de 

Mallorca, on la fase de concurs representarà un 35% del procés i la fase d’oposició el 

65%. 

El procés de selecció serà el següent: 

- Tenir la categoria de bomber/a en règim funcionarial amb una antiguitat 

mínima reconeguda de 2 anys. 

- Estar en possessió del títol d’E.S.O. o equivalents. Categoria funcionarial C2. 

- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte 

desenvolupament de les funcions, segons el quadre mèdic que es determini. 

- Estar en possessió del carnet de conduir de la classe C. 

- Acreditar el nivell A o superior de coneixement  del català, o superar una prova 

amb els mateixos criteris que els exigits per aconseguir-la. 

 

Fase de concurs: 

 Les puntuacions de la fase de concurs s’establiran a cada convocatòria, a 

continuació s’enuncien aquells aspectes que s’ha considerat interessant valorar com a 

mèrit per a desenvolupar la categoria de caporal/a. 

Sancions: 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta molt greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 50% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 15% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta lleu, que no hagi estat objecte 

de cancel·lació, suposarà la reducció en un 5% de les puntuacions de cada 

apartat. 

 

Experiència: 

- Serveis prestats com a bomber/a del Consell de Mallorca en règim funcionarial, 

a partir del cinquè any. 

- Serveis prestats com a caporal/a en comissió de serveis. 
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- Serveis prestats com a formador de bombers a l’Escola Balear d’Administració 

Pública o altre organisme formatiu reconegut d’altres cossos de bombers. 

 

Formació: 

- Títols de formació professional del nivell exigit per ocupar la plaça, amb 

vinculació al lloc de treball, sempre i quan no s’hagi presentat com a requisit. 

- Títols universitaris de grau mig o superior amb vinculació al lloc de treball. 

 

Cursos específics: 

- Certificat d’assistència i aprofitament de cursos o simulacres organitzats i 

reconeguts pel Servei de Bombers de Mallorca. 

 

Coneixement d’idiomes: 

- Coneixement de llengua catalana. Estar en possessió del nivell C o superior. 

- Coneixement de llengua estrangera: Estar en possessió del nivell mig o superior 

acreditat per organisme competent de les següents llengües: 

- Anglès 

- Alemany 

- Francès 

- Italià 

- Àrab 

- Xinès 

El llistat de llengües s’ha extret d’analitzar demogràficament la població tant 

resident com visitant de l’Illa de Mallorca. 

 

Fase d’oposició: 

Aquesta fase estarà formada per dos exàmens, una prova de coneixements 

específics per exercir les funcions del lloc de treball de caporal/a valorada amb 40% i 

unes proves físiques 25%. 

 

Prova de coneixements específics:  

 

El temari és el mateix que per a la categoria de Bomber/a. Es realitzarà un test el qual 

els aspirants/es hauran com a mínim d’aprovar, i que tindrà un pes del 20%. 
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Seguidament es realitzarà un exercici en el que es plantejarà una situació 

relacionada amb el rol de caporal i els aspirants hauran de descriure’n mitjançant una 

redacció, la resolució operativa. Aquest segon exercici tindrà un valor d’un 20%. La 

correcció i valoració de l’exercici es farà mitjançant una junta qualificadora formada per 

tècnics de bombers de Mallorca. 

 

Les proves d’aptitud física estaran composades per dos exercicis la suma dels quals 

representa un 25% del total. És necessari que per fer mitja s’aprovin ambdós exercicis. 

 

Primer: Cursa llançadora (Course navette).  

Segon: Dominades en una barra fixa.  

Els barems de puntuació s’estipularan per a cada convocatòria. Caldrà considerar 

ponderacions en funció de l’edat dels aspirants. 
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SERGENT/A: 

 

La forma d’accés serà pel sistema de concurs oposició intern del Consell de 

Mallorca, on la fase de concurs representarà un 45% del procés i la fase d’oposició el 

55%. 

El procés de selecció serà el següent: 

- Tenir la categoria de caporal/a de bombers en règim funcionarial amb una 

antiguitat mínima reconeguda de 2 anys. 

- Estar en possessió del títol d’E.S.O. o equivalents. Categoria funcionarial C2. 

- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte 

desenvolupament de les funcions, segons el quadre mèdic que es determini. 

- Estar en possessió del carnet de conduir de la classe C. 

- Acreditar el nivell B o superior de coneixement  del català, o superar una prova 

amb els mateixos criteris que els exigits per aconseguir-la. 

 

Fase de concurs: 

 Les puntuacions de la fase de concurs s’establiran a cada convocatòria, a 

continuació s’enuncien aquells aspectes que s’ha considerat interessant valorar com a 

mèrit per desenvolupar la categoria de sergent/a. 

Sancions: 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta molt greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 50% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 15% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta lleu, que no hagi estat objecte 

de cancel·lació, suposarà la reducció en un 5% de les puntuacions de cada 

apartat. 

 

Experiència: 

- Serveis prestats com a caporal/a del Consell de Mallorca en règim funcionarial, 

a partir del cinquè any. 

- Serveis prestats com a sergent/a en comissió de serveis. 
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- Serveis prestats com a formador de bombers a l’Escola Balear d’Administració 

Pública, o altre organisme formatiu reconegut d’altres cossos de bombers. 

 

Formació: 

- Títols de formació professional del nivell exigit per ocupar la plaça, amb 

vinculació al lloc de treball, sempre i quan no s’hagi presentat com a requisit. 

- Títols universitaris de grau mig o superior amb vinculació al lloc de treball. 

 

Cursos específics: 

- Certificat d’assistència i aprofitament de cursos o simulacres organitzats i 

reconeguts pel Servei de Bombers de Mallorca. 

 

Coneixement d’idiomes: 

- Coneixement de llengua catalana. Estar en possessió del nivell C o superior. 

- Coneixement de llengua estrangera: Estar en possessió del nivell mig o superior 

acreditat per organisme competent de les següents llengües: 

- Anglès 

- Alemany 

- Francès 

- Italià 

- Àrab 

- Xinès 

El llistat de llengües s’ha extret d’analitzar demogràficament la població tant 

resident com visitant de l’Illa de Mallorca. 

 

Fase d’oposició: 

Aquesta fase estarà formada per dos exàmens, una prova de coneixements 

específics per exercir les funcions de la categoria de sergent/a valorada amb 40% i 

unes proves físiques 15%. 

 

Prova de coneixements específics; formada per un test i la resolució d’un exercici. 
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El temari es basa en criteris bàsics d’actuació contemplats dins la cartera de 

serveis del Cos de Bombers de Mallorca. Es realitzarà un test el qual els aspirants/es 

hauran com a mínim d’aprovar i que tindrà un pes del 20%. 

 

Seguidament es realitzarà un exercici en el que es plantejarà una situació 

relacionada amb el rol de sergent i els aspirants hauran de descriure’n, mitjançant una 

redacció, la resolució operativa. Aquest segon exercici tindrà un valor d’un 20%. La 

correcció i valoració de l’exercici es farà mitjançant una junta qualificadora formada per 

tècnics de bombers de Mallorca. 

 

Les proves d’aptitud física estaran compostes per dos exercicis, la suma dels quals 

representa un 15% del total. És necessari aprovar ambdós exercicis per a fer-ne la 

mitjana. 

 

Primer: Cursa llançadora (Course navette).  

Segon: Dominades en una barra fixa.  

Els barems de puntuació s’estipularan per a cada convocatòria. Caldrà considerar 

ponderacions en funció de l’edat dels aspirants. 
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SOTSOFICIAL/A: 

 

La forma d’accés serà pel sistema de concurs oposició intern del Consell de 

Mallorca, on la fase de concurs representarà un 65% del procés i la fase d’oposició el 

35%. 

El procés de selecció serà el següent: 

- Tenir la categoria de sergent/a de bombers en règim funcionarial amb una 

antiguitat mínima reconeguda de 2 anys. 

- Estar en possessió del títol d’E.S.O. o equivalents. Categoria funcionarial C1. 

- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte 

desenvolupament de les funcions, segons el quadre mèdic que es determini. 

- Estar en possessió del carnet de conduir de la classe C. 

- Acreditar el nivell B o superior de coneixement  del català o superar una prova 

amb els mateixos criteris que els exigits per aconseguir-la. 

 

Fase de concurs: 

 Les puntuacions de la fase de concurs s’establiran a cada convocatòria, a 

continuació s’enuncien aquells aspectes que s’ha considerat interessant valorar com a 

mèrit per desenvolupar la categoria de sotsoficial/a. 

Sancions: 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta molt greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 50% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 15% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta lleu, que no hagi estat objecte 

de cancel·lació, suposarà la reducció en un 5% de les puntuacions de cada 

apartat. 

 

Experiència: 

- Serveis prestats com a sergent/a del Consell de Mallorca o d’altres serveis en 

règim funcionarial, a partir del cinquè any. 

- Serveis prestats com a sotsoficial/a en comissió de serveis. 
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- Serveis prestats com a formador de bombers a l’Escola Balear d’Administració 

Pública o altre organisme formatiu reconegut d’altres cossos de bombers. 

 

Formació: 

- Títols de formació professional del nivell exigit per ocupar la plaça, amb 

vinculació al lloc de treball, sempre i quan no s’hagi presentat com a requisit. 

- Títols universitaris de grau mig o superior amb vinculació al lloc de treball. 

 

Cursos específics: 

- Certificat d’assistència i aprofitament de cursos o simulacres organitzats i 

reconeguts per el Servei de Bombers de Mallorca. 

 

Coneixement d’idiomes: 

- Coneixement de llengua catalana. Estar en possessió del nivell C o superior. 

- Coneixement de llengua estrangera: Estar en possessió del nivell mig o superior 

acreditat per organisme competent de les següents llengües: 

- Anglès 

- Alemany 

- Francès 

- Italià 

- Àrab 

- Xinès 

El llistat de llengües s’ha extret d’analitzar demogràficament la població tant 

resident com visitant de l’Illa de Mallorca. 

 

Fase d’oposició: 

Aquesta fase estarà formada per dos exàmens, una prova de coneixements 

específics per a exercir les funcions de la categoria de sotsoficial valorada amb 30% i 

unes proves físiques 5%. 

 

Prova de coneixements específics; formada per un test i la resolució d’un exercici. 
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El temari es basa en criteris bàsics d’actuació contemplats dins la cartera de 

serveis del Cos de Bombers de Mallorca. Es realitzarà un test el qual els aspirants/es 

hauran com a mínim d’aprovar i que tindrà un pes del 10%. 

 

Seguidament es realitzarà un exercici en el que es plantejarà una situació 

relacionada amb el rol de sotsoficial, i els aspirants hauran de descriure’n, mitjançant 

una redacció, la resolució operativa. Aquest segon exercici tindrà un valor d’un 10%.  

A continuació es realitzarà una entrevista personal a la que també es formularà un 

exercici relacionat amb el rol de sotsoficial, que els aspirants hauran de solucionar. 

Aquest tercer exercici tindrà un valor del 10%. La correcció i valoració dels exercicis es 

farà mitjançant una junta qualificadora formada per tècnics de bombers de Mallorca. 

 

Les proves d’aptitud física estaran composades per dos exercicis, la suma dels quals 

representa un 5% del total. És necessari que per a fer mitja s’aprovin ambdós 

exercicis. 

 

Primer: Cursa llançadora (Course navette).  

Segon: Dominades en una barra fixa.  

Els barems de puntuació s’estipularan per a cada convocatòria. Caldrà considerar 

ponderacions en funció de l’edat dels aspirants. 
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TÈCNIC/A HABILITAT PER A L‘INTERVENCIÓ: 

 

La forma d’accés serà pel sistema de concurs oposició al Consell de Mallorca, on 

la fase de concurs representarà un 50% del procés i la fase d’oposició el 50%. 

El procés de selecció serà el següent: 

- Estar en possessió del títol d’enginyer tècnic o superior, d’arquitecte tècnic o 

d’arquitecte. Categoria funcionarial A2. 

- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte 

desenvolupament de les funcions, segons el quadre mèdic que es determini. 

- Estar en possessió del carnet de conduir de la classe B-BTP. 

- Acreditar el nivell B o superior de coneixement  del català, o superar una prova 

amb els mateixos criteris que els exigits per aconseguir-la. 

 

Fase de concurs: 

 Les puntuacions de la fase de concurs s’establiran a cada convocatòria, a 

continuació s’enuncien aquells aspectes que s’ha considerat interessant valorar com a 

mèrit per a desenvolupar la professió de tècnic/a habilitat. 

Sancions: 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta molt greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 50% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 15% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta lleu, que no hagi estat objecte 

de cancel·lació, suposarà la reducció en un 5% de les puntuacions de cada 

apartat. 

 

Experiència: 

- Serveis prestats en qualsevol de les categories inferiors a tècnic o assimilable 

del Consell de Mallorca o d’altres serveis en règim funcionarial. 

- Serveis prestats com a tècnic/a habilitat per a la intervenció en comissió de 

serveis en el servei de bombers del Consell de Mallorca. 
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- Serveis prestats com a formador de bombers a l’Escola Balear d’Administració 

Pública, o altre organisme formatiu reconegut d’altres cossos de bombers. 

 

Formació: 

- Títols universitaris de grau mig o superior amb vinculació al lloc de treball, que 

no s’hagin presentat com a requisit. 

 

Coneixement d’idiomes: 

- Coneixement de llengua catalana. Estar en possessió del nivell C o superior. 

- Coneixement de llengua estrangera: Estar en possessió del nivell mig o superior 

acreditat per organisme competent de les següents llengües: 

- Anglès 

- Alemany 

- Francès 

- Italià 

- Àrab 

- Xinès 

El llistat de llengües s’ha extret d’analitzar demogràficament la població tant 

resident com visitant de l’Illa de Mallorca. 

 

Fase d’oposició: 

Aquesta fase estarà formada per dos exàmens, una prova de coneixements 

específics per a exercir les funcions de la categoria de tècnic habilitat per a la 

intervenció valorada amb 45% i unes proves físiques 5%. 

 

Prova de coneixements específics; formada per un test i la resolució d’un exercici. 

 

El temari es basa en criteris bàsics d’actuació contemplats dins la cartera de 

serveis del Cos de Bombers de Mallorca i un temari general propi de la categoria 

funcionarial a la que s’aspira. Es realitzarà un test el qual els aspirants/es hauran com 

a mínim d’aprovar i que tindrà un pes del 15%. 

 

Seguidament es realitzarà un exercici en el que es plantejarà una situació 

relacionada amb el rol de tècnic habilitat per a la intervenció i els aspirants hauran de 
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descriure’n mitjançant una redacció, la resolució operativa. Aquest segon exercici 

tindrà un valor d’un 15%.  

A continuació es farà una entrevista personal en la qual també es formularà un 

exercici relacionat amb el rol de tècnic habilitat per a la intervenció, que els aspirants 

hauran de solucionar. Aquest tercer exercici tindrà un valor del 15%. La correcció i 

valoració dels exercicis es farà mitjançant una junta qualificadora formada per tècnics 

de bombers de Mallorca. 

 

Les proves d’aptitud física estaran composades per dos exercicis, la suma dels quals 

representa un 5% del total. És necessari aprovar ambdós exercicis per fer-ne mitjana. 

 

Primer: Cursa llançadora (Course navette).  

Segon: Dominades en una barra fixa.  

Els barems de puntuació s’estipularan per a cada convocatòria. Caldrà considerar 

ponderacions en funció de l’edat dels aspirants. 
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CAP DE SERVEI: 

 

La forma d’accés serà pel sistema de concurs intern al Consell de Mallorca. 

El procés de selecció serà el següent: 

- Tenir la categoria de tècnic/a de bombers habilitat per a la intervenció de 

bombers del Consell de Mallorca o assimilable en altres cossos, en règim 

funcionarial amb una antiguitat mínima reconeguda de 5 anys. 

- Estar en possessió del títol d’enginyer o arquitecte. Categoria funcionarial A1. 

- No patir malaltia o defecte físic que impedeixi o minvi el correcte 

desenvolupament de les funcions, segons el quadre mèdic que es determini. 

- Estar en possessió del carnet de conduir de la classe B-BTP. 

- Acreditar el nivell B o superior de coneixement  del català, o superar una prova 

amb els mateixos criteris que els exigits per aconseguir-la. 

 

Fase de concurs: 

Les puntuacions de la fase de concurs s’establiran a cada convocatòria, a 

continuació s’enuncien aquells aspectes que s’ha considerat interessant valorar com a 

mèrit per a desenvolupar la professió de tècnic/a habilitat. 

Sancions: 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta molt greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 50% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta greu, que no hagi estat 

objecte de cancel·lació, suposarà la reducció en un 15% de les puntuacions de 

cada apartat. 

- Haver estat sancionat per la comissió d’una falta lleu, que no hagi estat objecte 

de cancel·lació, suposarà la reducció en un 5% de les puntuacions de cada 

apartat. 

 

Experiència: 

- Serveis prestats com a tècnic o assimilable del Consell de Mallorca o d’altres 

serveis en règim funcionarial, a partir del cinquè any. 

- Serveis prestats com a formador de bombers a l’Escola Balear d’Administració 

Pública o altre organisme formatiu reconegut d’altres cossos de bombers. 
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Formació: 

- Títols universitaris de grau mig o superior amb vinculació al lloc de treball, que 

no s’hagin presentat com a requisit. 

- Doctorats. 

 

Coneixement d’idiomes: 

- Coneixement de llengua catalana. Estar en possessió del nivell C o superior. 

- Coneixement de llengua estrangera: Estar en possessió del nivell mig o superior 

acreditat per organisme competent de les següents llengües: 

- Anglès 

- Alemany 

- Francès 

- Italià 

- Àrab 

- Xinès 

El llistat de llengües s’ha extret d’analitzar demogràficament la població tant resident 

com visitant de l’Illa de Mallorca. 
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1.- INTRODUCCIÓ: 

 

L’objectiu d’aquest apartat és proposar un model formatiu per al Cos de 

Bombers de Mallorca que permeti la seva implementació per l’adquisició, manteniment 

i actualització de las competències apropiades per facilitar una major 

professionalització del conjunt de membres que formen part d’aquesta organització, 

tant a l’àrea administrativa o de gestió, com a l’operativa. 

 

1.1. FORMACIÓ EN L’ÀREA OPERATIVA; PERQUÈ, COM i QUÈ: 

 

1.1.1. NECESSITAT DE MILLORA EN LA RESPOSTA (PERQUÈ): 

 

Pel que fa a l’àrea operativa, recents estudis realitzats per organismes 

d’inspecció dels propis Serveis de Bombers europeus han identificat la necessitat 

generalitzada de millorar la qualitat en la resposta d’emergències. Aquesta millora s’ha 

d’aconseguir mitjançant una focalització de la formació professional basada en les 

competències professionals, adoptant el Marc Europeu de Qualificacions, 

EQF(European Qualifying Frame), com a referència, ja que estableix uns estàndards 

recomanats per a les diferents categories professionals, funcions i tasques dels Serveis 

de Bombers aplicables a qualsevol organització sigui quin sigui el seu àmbit territorial 

organitzatiu i envergadura.  

D’altra banda, a més de la formació basada en las competències professionals, 

l’objectiu de les quals és la millora constant per prestar un servei eficient al client (la 

ciutadania), es pretén dissenyar la formació (pròpia i/o externa) com principal 

instrument de la carrera professional a “Bombers de Mallorca”. 

 

1.1.2. FORMACIÓ (COM): 

 

A partir del disseny de la carrera professional de “Bombers de Mallorca” 

obtenim la divisió de l’organització en diferents categories professionals: Bomber/a 

conductor/a, Bomber/a conductor/a Especialista, Caporal/a, Sergent/a, Sotsoficial/a, 

Tècnic/a i Cap de Servei. Cada una d’aquestes categories té lligades unes 

determinades competències (relatives als coneixements, les destreses i les 

competències personals i professionals) que cada professional ha d’adquirir, mantenir  
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actualitzar mitjançant la formació permanent, que pot ésser genèrica o específica (com 

en el cas dels especialistes o la relativa a una categoria determinada), pròpia i/o 

externa. 

Per tant, es pretén proposar les condicions d’ingrés al Servei i promoció 

(horitzontal i/o vertical) a les diferents categories, amés de la formació exigible per 

desenvolupar amb eficiència les tasques associades a cadascuna d’aquestes categories 

(definit a l’apartat de pla de carrera). I tant mateix els sistemes d’avaluació permanent 

(inicial, durant procés i final) per validar els programes de formació resultants 

d’aquesta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

 

Per últim, referent al concepte de la formació del bomber, com s’ha comentat 

anteriorment, aquesta s’inicia des del curs bàsic, continua amb la formació específica 

(a més de l’experiència adquirida de forma intrínseca al llarg de la vida laboral) i es 

completa amb la formació per a la promoció interna. En definitiva, es pot afirmar que 

al llarg de la trajectòria professional s’hauria d’aconseguir una adquisició, manteniment 

i actualització permanent de diferents competències relatives a les tasques bàsiques de 

cada categoria. És l’idea de formació permanent al llarg de la vida professional. 
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Anàlisi dels resultats de les prediccions estadístiques des del punt de 

vista formatiu. 

 

A partir dels pendents de les rectes es pot identificar quins són aquells serveis 

que tenen una tendència a l’alça més marcada, i per tant adequar les planificacions  en 

termes de formació. 

Ordenats per creixement: 

- Incendis urbans: m = 48,7%     potenciar formació de perfeccionament 

- Salvaments: m = 17,2%   potenciar formació de reciclatge / manteniment + 

perfeccionament 

- Incendis de vegetació: m = 8,68%   potenciar formació de reciclatge / 

manteniment 

- Incendis industrials: m = 4,55%  potenciar formació de reciclatge / 

manteniment 

(veure annex 3, grafiques i càlculs estadístics) 

 

1.1.3. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS (QUÈ): 

 

El fenomen de la globalització i les noves tecnologies de la informació possibilita 

compartir i participar dels avenços tecnològics, las tècniques i procediments 

d’intervenció desenvolupats per diferents equips interdisciplinaris en l’àmbit europeu. 

La qual cosa ens permet estar, como mínim, informats pel que fa als diferents avenços 

desenvolupats en el camp professional que ens ocupa . Per tant, tenir l’oportunitat de 

redirigir les nostres polítiques i normes reglamentaries basant-nos en uns criteris 

estandarditzats amb la intenció de millorar la nostra resposta en les diferents 

situacions emergència. 

 

Dins del marc polític i legislatiu actual, es fa necessari, com a mínim convenient, 

contextualitzar les competències professionals i conseqüentment la formació, més enllà 

de l’àmbit local o nacional. Es a dir, a l’àmbit de la Comunitat Europea. Això es deu a la 

falta de regulació existent al nostre país que harmonitzi el relatiu a la definició del perfil 

professional, condicions d’accés, de formació o tasques dels Serveis de Bombers i les 

diferents categories professionals. El que sí que existeix és una iniciativa europea, el 
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projecte “FIReComp: la formación de bomberos basada en las competencias 

profesionales en Europa”.  

 

Les tasques bàsiques de les diferents categories de la carrera professional són les 

mateixes, excepte petites diferencies, en els múltiples Serveis de bombers europeus, ja 

que es comparteixen objectius i funcions molt similars. Aquesta realitat fa possible la 

cooperació i estandardització entre els diferents Serveis amb l’objectiu de millorar la 

qualitat en la resposta a les emergències que només s’aconsegueix mitjançant una 

formació professional enfocada cap a les competències professionals. La finalitat de la 

formació no sols ha de ser l’adquisició de les mateixes, sinó, sobretot, el seu 

manteniment. Aplicant l’idea, abans comentada, de formació permanent, l’objecte n’és: 

 

- Assegurar que el personal adquireix les competències i es manté competent al 

llarg de la seva vida professional. 

- Que l’experiència pròpia i de la resta es consolida en una millora de la qualitat 

de la intervenció. 

- Que les noves funcions i circumstàncies professionals s’integren ràpidament i 

d’una forma racional. 

 

1.2. EL “PROJECTE FIRECOMP” (LA FORMACIÓ DE BOMBERS BASADA EN 

LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS A EUROPA): 

 

El “FIReComp” és un projecte realitzat a escala europea al llarg de dos anys i mig 

per un equip composat per dotze institucions europees de set països en representació 

de divuit estats europeus, els resultats dels quals estan reflectits en una publicació que 

defineix el perfil professional del personal operatiu de bombers  (un assumpte no resolt 

en el nostre país). Pel que els resultats d’aquest Projecte FiReComp poden ésser 

utilitzats com a referència important per els responsables de desenvolupar un model 

educatiu pel sector de  bombers. 

 

El projecte defineix un model de formació basat en competències, adaptat a la 

realitat professional de cada categoria, aquesta formació concorda amb les necessitats 

existents actualment. Per això comença definint el perfil professional competencial 

europeu i té en compte que dites competències han de ser genèriques i aplicables a 
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tots els Serveis de Bombers independentment del seu àmbit d’actuació i tipus 

d’organització. 

 

Al projecte s’hi descriuen les funcions principals i les tasques habituals per al 

desenvolupament d’aquestes funcions per a cada una de les següents categories: 

bomber/a, caporal/a i sergent/sotsoficial. Es fa distinció entre tasques principals (core 

tasks) i tasques particulars (optional tasks),  ja que certes funcions i algunes tasques 

no són realitzades per igual en tots els països. 

Les funcions, tasques, accions i competències han estat definides a partir de la 

realitat de cada país i de l’experiència dels components del grup de treball del projecte. 

Finalment, a cada tasca se li ha adjudicat un nivell EQF per als requisits de 

coneixements, destreses i competències professionals i personals necessàries per a 

realitzar aquella tasca d’acord amb els estàndards descrits, amb l’objecte que siguin 

comparables entre elles i amb altres llocs i professions del sector. Obtenint com a 

resultat una llista que serveix com a taula de referència per als responsables de 

formació dels Serveis i Escoles de Bombers a l’hora d’avaluar els seus propis 

estàndards de formació professional, desenvolupar aquests estàndards en cas de no 

tenir reglamentació o modificar-los per a harmonitzar-los dins del context de la 

Comunitat Europea. 

 

1.2.1. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA, DINS EL “PROJECTE 

FIRECOMP”: 

 

El projecte FiReComp va assumir, des del principi, com a document de referència el 

text de la Comissió Europea “Cap a una proposta de Recomanació del Parlament 

Europeu i del Consell relatiu a la creació del Marc Europeu de Qualificacions per a 

l’aprenentatge permanent”. 

Pel que fa a la metodologia utilitzada per descriure les funcions i tasques per cada 

lloc segueix la referència proporcionada per el document de la NFPA- “Professional 

Qualifications Operations Manual”. 

 

A més dels mencionats EQF y NFPA, hi ha altres documents que han proporcionat 

una informació molt important per a la consecució dels objectius d’aquest projecte 

(projectes previs finançats per Leonardo da Vinci):  
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- European Fire-Fighter Vocational Study (Estudi vocacional del Bomber Europeu) 

- Survey of the career of fire fighters in Europe (Estudi sobre la carrera del 

Bomber a Europa) 

- Career of professional firefighter in Europe 2 (La carrera del Bomber 

professional a Europa 2), (FEU-Care) 

- Integrated Personal Development System (IPDS). Sistema Integrat de 

Desenvolupament Personal elaborat pel Servei de Bombers britànic. 

Tots aquests documents constitueixen una referència fonamental pel que fa a 

coneixements i destreses, proporcionant una amplia base de dades sobre la formació 

dels bombers a Europa i han estat útils como a guia per a una primera classificació i 

descripció dels llocs de treball per a la posterior assignació de categories d’un Servei 

d’Extinció d’Incendis i Salvament.  

Per tot això, el projecte Firecomp és una eina fonamental per ajudar a definir les 

competències professionals dels Serveis de Bombers que, com el que ens ocupa, no 

tinguin possibilitats de realitzar l’anàlisi necessari per definir les competències 

professionals de les diferents categories, i a partir d’aquí dissenyar amb rigor les 

condicions d’accés al Servei i les categories superiors i la formació necessària per 

desenvolupar amb eficàcia l’exercici professional de cadascun dels llocs de treball.  

 

1.3. “CATÁLAGO NACIONAL DE CALIFICACIONES PROFESIONALES”: 

 

El “Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (RD 814/2007, de 4 de julio, 

Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente)”, únicament contempla el lloc de 

treball/categoria de bomber. Dites qualificacions i la seva  formació associada 

corresponent tenen validesa i són d’aplicació en tot el territori nacional i no 

constitueixen una regulació de l’exercici professional. 

Per altra banda, el CNCP ens indica els requisits bàsics del context formatiu. 
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1.3.1. REQUISITS BÀSICS DEL CONTEXT FORMATIU: 

 

Perfil professional del formador/a: 

1. Domini dels coneixements i les tècniques relacionades amb la 

competència de: executar les operacions necessàries per a salvament, que 

s’acreditarà mitjançant una de les formes següents: 

- Formació acadèmica de Tècnic Superior o altres de nivell superior 

relacionades amb aquest camp professional. 

- Experiència professional d’un mínim de cinc anys en el camp de les 

competències relacionades amb el camp professional. 

2. Competència pedagògica acreditada d’acord amb el que estableixin les 

Administracions competents.  

 

2. FORMACIÓ EN LA CARRERA PROFESSIONAL DE BOMBERS DE MALLORCA, 

ÀREA OPERATIVA: 

 

Referent al concepte de la formació del “bomber”, aquesta s’inicia des del curs 

bàsic més el període de pràctiques, continua amb la formació específica, a més de 

l’experiència adquirida al llarg de la vida laboral, i es completa amb la formació per a la 

promoció interna vertical (caporal, sergent, sotsoficial, tècnic i cap de servei) o 

horitzontal (diferents especialitats: Grup de Rescat de Muntanya, Unitat Canina de 

Recerca actualment). En definitiva, podem dir que al llarg de la trajectòria professional 

hauria d’haver-hi una adquisició, manteniment i actualització permanent de diferents 

competències relatives a les tasques bàsiques de cada categoria i especialització. És 

l’idea de formació permanent al  llarg de la vida, en aquest cas professional. 
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2.1. FORMACIÓ I CARRERA PROFESSIONAL (verticalitat i horitzontalitat): 

 

El següent esquema mostra el cicle que seguiria un professional i les possibles 

opcions que pot a escollir al llarg de la vida professional, des de la seva incorporació 

com a bomber, fins a l’extrapolació vertical arribant a Cap de Servei, o escollint 

promocions horitzontals dins la mateixa categoria per la via de l’especialització com a 

membre del Grup de Rescat de Muntanya o de la Unitat Canina de Recerca. 
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 FORMACIÓ ESPECÍFICA  

 

   

 

 

L’esquema continuaria fins arribar a tècnic habilitat 

Font: elaboració pròpia 
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l’individu, passant d’un bucle d’una determinada categoria a la immediatament superior 

quan es produeix un ascens de l’individu en la estructura del servei i després acreditar 

que es disposa del nivell de competència necessari al superar el procés de selecció 

objectiu. Així el bucle formatiu es converteix en una espiral ascendent que connecta un 

lloc de treball amb el superior. 

També, com en el cas dels especialistes, pot succeir que en una mateixa 

categoria se solapin dos bucles formatius: el bucle que correspon a la formació 

específica de la categoria i el bucle d’una determinada especialitat, produint-se un 

escenari de “bucles paral·lels”. 
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2.3. ESPIRAL FORMATIVA DE LA CARRERA PROFESSIONAL: 

 

 

 

 

Font: Firecomp 
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3. FORMACIÓ A L’ÀREA OPERATIVA PER CATEGORIES (BOMBER/A 

CONDUCTOR/A, CAPORAL/A, SERGENT/A, SOTSOFICIAL I TÈCNIC): 

 

Pel que fa a l’àrea operativa, recents estudis realitzats per organismes d’inspecció 

dels propis Serveis de Bombers europeus han identificat la necessitat generalitzada de 

millorar la qualitat en la resposta de les emergències. Aquesta millora s’ha d’aconseguir 

mitjançant la formació professional basada en les competències professionals i 

adoptant el Marc Europeu de Qualificacions, com a referència. Ja que estableix uns 

estàndards recomanats que harmonitzen les diferents categories professionals, 

funcions i tasques dels serveis de bombers aplicables a qualsevol altre servei sigui quin 

sigui el seu àmbit territorial o organitzatiu.  

 

Una de les intencions d’aquest marc teòric conceptual és que serveixi com a guia 

pedagògica per als formadors que hagin d’atendre les necessitats educatives del 

servei. Per tant, a més de definir les bases generals de la formació professional de 

Bombers de Mallorca, s’inclou el sistema de qualificacions EQF per a la guia i diferents 

metodologies formatives. En aquestes últimes s’indica el grau d’adequació de cada 

mètode en funció de les competències professionals (coneixement, destreses i 

competències personals) per a les que s’aplica mitjançant els colors: 

� VERD: Molt apropiat 

� TARONJA: Apropiat 

� VERMELL: No apropiat 

 

 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca
PART III Proposta de pla formatiu

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 

 

77 

GUÍA PEDAGÒGICA: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 

3.1. FORMACIÓ PROFESSIONAL: 

 

La Formació Professional es un “conjunt d’activitats dirigides a proporcionar 

coneixements teòrics, pràctics i les capacitats que es requereixen per a exercir una 

ocupació o diverses funcions amb competència y eficàcia professionals”. 

 

a) FORMACIÓ PROFESSIONAL PERMANENT: És aquella formació al llarg de tota la 

vida dels treballadors per la millora de la seva capacitació professional i 

desenvolupament personal mitjançant l’aportació dels coneixements i les 

pràctiques adequades (a través de processos formals i no formals i la 

experiència laboral). La seva finalitat és contribuir a la actualització permanent 

de les competències professionals. 

 

CARTERA DE  
SERVEIS 

FUNCIONS 
IDENTIFICADES 

NIVELL 
EQF 

UNITATS DE  
COMPETÈNCIA 
FIRECOMP 

CATEGORÍA 
(Bomber/a, Caporal/a, Sergent/a, Sotsoficial/a i Tècnic/a) 

 

ANÀLISI DEL FORMADOR 

 

TEMARI ACCIONS 
FORMATIVES 

CURS BÀSIC 
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b) FORMACIÓ PROFESSIONAL DE BASE: Integrada per un conjunt de 

coneixements, aptituds, destreses i habilitats bàsiques per exercir un ampli 

ventall de professions. És la formació i/o experiència mínima que prèviament ha 

de posseir un candidat per presentar-se a les proves de selecció para l’accés a 

la fase de formació inicial d’una determinada categoria. Base per a la apropiada 

adquisició dels coneixements, destreses i competències de la formació a la que 

opta. 

 

c) FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL: Conjunt de coneixements, habilitats i 

actituds que es consideren fonamentals per a la primera formació dirigida al 

desenvolupament d’una professió. Aquesta forma part dels processos de 

selecció per l’accés als Serveis de Bombers, és necessari superar una avaluació 

per accedir al lloc de treball, per tal de garantir-ne l’aprofitament. 

 

d) FORMACIÓ INICIAL DE PROMOCIÓ: És la formació pertinent pel canvi de 

categoria d’accés a una especialització. Aquesta té lloc després de superar les 

proves d’accés per habilitar les competències bàsiques i necessàries per assumir 

les noves responsabilitats. 

 

e) FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA: És la formació associada a cada 

categoria professional i/o especialitat, essencial per garantir i mantenir la 

qualitat i seguretat en les intervencions mitjançant el manteniment, 

l’actualització i perfeccionament de les competències adquirides a través de la 

formació inicial. Aquesta formació pot ésser interna i/o externa, a més de 

l’adquirida mitjançant l’acumulació de experiència en el treball.  

Aplicant l’idea de formació permanent, mencionada en El Proyecto 

Firecomp, l’objecte és la formació específica a cada categoria: 

 

� Assegurar que el personal adquireix les competències i es manté competent 

al llarg de la seva vida professional. 

� Que l’experiència pròpia i d’altres repercuteix com una millora de la qualitat 

de la intervenció. 

� Que les noves funcions i circumstàncies professionals s’integren ràpidament 

i d’una forma racional. 
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f) PERÍODE DE PRÀCTIQUES: És un procés d’aprenentatge i progrés continu que 

es realitza en el futur lloc de treball. L’aspirant a bomber/a aprendrà a treballar 

amb i del professional. Durant aquest període posarà en pràctica els 

coneixements i habilitats adquirits en el curs bàsic, fent més èmfasi en 

l’aprenentatge que en el desenvolupament de la funció. 

 

3.2. FORMACIÓ PROFESIONAL PER CATEGORIES: 

 

A cada categoria li correspon un continu formatiu denominat “bucle de formació 

permanent”, al que anteriorment ens hem referit com a: procés de formació al llarg de 

tota la vida laboral per la millora de coneixements, destreses i competències de cada 

individu, en funció de les seves característiques personals (capacitats i necessitats) i la 

categoria que ocupa, aquesta es coneguda com a formació específica.  

 

3.2.1. BOMBER/A CONDUCTOR/A: 

 

a) FORMACIÓ MÍNIMA EXIGIDA:  

� Definida en el pla de carrera professional; requisits d’accés i promoció. 

 

b) FORMACIÓ INICIAL:  

L’aspirant a bomber/a conductor/a iniciarà el curs bàsic de bomber/a un cop 

superada la fase d’oposició que garanteixi que l’aspirant té la formació i preparació 

suficient para desenvolupar-se en la professió de bomber/a, així com per a poder 

seguir amb garanties de aprofitament el curs bàsic de formació per bombers/es 

(inici del bucle formatiu).  

 

� CURS BÀSIC:  

Curs de nou ingrés per a bomber/a conductor/a. A continuació es defineixen 

unes pautes a seguir per que els formadors/es tinguin una referència a l’hora 

de desenvolupar el temari pertinent per formar als aspirants a bombers/es. 

A més de les característiques bàsiques pròpies de les emergències a 

Mallorca i el coneixement bàsic de l’administració, gestió i reglamentari del 

Servei, pel que fa a les funcions específiques (derivades de la Cartera de 
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Serveis, i del Reglament del Servei) del lloc de treball de bomber/a conductor/a, 

els formadors/es han d’utilitzar el desenvolupament de les unitats de 

competència proposades pel projecte FiRECoMP.  

 

A. Emergències a Mallorca (nivell EQF 2) 

A.1. Legislació i normativa bàsica 

A.2. Administració, gestió i Reglament del Servei 

A.3. Prevenció de riscos laborals 

A.4. Geografia 

A.5. Transports 

B. Salvament i rescat 

B.1. Assistència a víctimes 

B.2. Recerca i rescat en atmosferes de baixa visibilitat o perilloses 

B.3. Rescat en accidents de trànsit 

B.4. Recerca i rescat en ensorraments i esllavissades 

B.5. Rescat aquàtic de superfície 

B.6. Rescat de muntanya i llocs de difícil accés 

C. Lluita contra incendis 

C.1. Incendis en edificis 

C.2. Incendis en espais oberts 

C.3. Assistències tècniques 

C.4. Control i reducció de riscos en incidents amb matèries perilloses 

C.5. Assistències tècniques a la comunitat i a altres serveis públics 

C.6. Intervenció en situacions catastròfiques 
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D. Ús de recursos operatius 

D.1. Manteniment del material 

D.2. Manipulació de l’equipo 

D.3. Conducció i funcionament de vehicles de bombers 

E. Desenvolupament personal  

E.1. Manteniment de la salut i la condició física 

E.2. Desenvolupament professional 

E.3. Treball en equip 

Nota: en cursiva aquelles unitats de competència que el FireComp considera opcionals 

en els serveis de bombers. 

 

� PERIODE DE PRÀCTIQUES: 

Un cop superat satisfactòriament el curs bàsic de bomber/a  s’iniciarà la 

següent fase formativa (continuació del bucle formatiu): el període de pràctiques. 

Durant dotze mesos se seguirà un procés d’aprenentatge i progrés continu que es 

realitzarà en el futur lloc de treball, però aplicant una rotativa pels diferents parcs 

de bombers a fi i efecte d’interactuar amb diferents companys i posar en pràctica 

tots els coneixements adquirits a la fase de curs bàsic. Al mateix temps, com a part 

implícita en el bucle formatiu, participarà de la formació específica durant aquest 

període de pràctiques. 

 

c) FORMACIÓ ESPECÍFICA:  

A partir de la conclusió del període de pràctiques continua el bucle formatiu 

amb la formació específica, en el que es dóna un desenvolupament de noves 

capacitats i la detecció de noves necessitats que reinicien el bucle formatiu 

consecutivament amb l’objectiu de millorar la qualitat de la professionalitat del 

subjecte. S’ha de tenir molt en compte, en aquesta fase, que la finalitat de la 

formació no tant sols ha de ser l’adquisició de les competències professionals, sinó, 

sobretot, el seu manteniment, actualització i perfeccionament mitjançant la 

formació interna i externa.  
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3.2.2 CAPORAL/A: 

 

a)  FORMACIÓ MÍNIMA EXIGIDA:  

� Definida en el pla de carrera professional; requisits d’accés i promoció. 

 

b)  FORMACIÓ INICIAL DE PROMOCIÓ:  

L’aspirant a caporal/a iniciarà el curs de caporal/a un cop superada la fase de 

concurs/oposició que garanteixi que l’aspirant té la formació i preparació suficients 

para desenvolupar-se en la categoria de caporal, així com per a poder seguir amb 

garanties de aprofitament el curs de caporal/es (segon bucle formatiu de l’espiral 

ascendent de la carrera professional).  

 

� CURS DE CAPORAL/A:  

El criteri per definir les pautes per als formadors és el mateix que en la 

categoria de bomber/a conductor/a, però adaptat a la categoria de caporal/a. 

 

A. Emergències a Mallorca (nivell EQF 3) 

A.1. Legislació i normativa bàsica 

A.2. Administració, gestió i Reglament del Servei 

A.3. Prevenció de riscos laborals 

A.4. Geografia 

A.5. Transports 

B. Salvament i rescat 

B.1. Assistència a víctimes 

B.2. Recerca i rescat en atmosferes de baixa visibilitat o perilloses 

B.3. Rescat en accidents de trànsit 

B.4. Recerca i rescat en ensorraments i esllavissades 

B.5. Rescat aquàtic de superfície 
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B.6. Rescat de muntanya i llocs de difícil accés 

C. Lluita contra incendis 

C.1. Incendis en edificis 

C.2. Incendis en espais oberts 

C.3. Assistències tècniques 

C.4. Control i reducció de riscos en incidents amb matèries perilloses 

C.5. Assistències tècniques a la comunitat i a altres serveis públics 

C.6. Intervenció en situacions catastròfiques 

D. Ús de recursos operatius 

D.1. Manteniment del material 

D.2. Manipulació de l’equipo 

D.3. Conducció i funcionament de vehicles de bombers 

E. Desenvolupament personal  

E.1. Manteniment de la salut i la condició física 

E.2. Desenvolupament professional 

E.3. Treball en equip 

F. Direcció i control 

F.1. Direcció, comandament i control d’operacions 

F.2. Accions post-sinistre 

G. Gestió de l’equip humà i dels recursos 

G.1. Lideratge / Dirigir un equip 

G.2. Formació en el treball 
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G.3. Control dels recursos 

H. Cooperació entre serveis 

H.1. Coordinació amb altres equips d’emergències 

H.2. Col·laborar amb la investigació de sinistres 

 

c)  FORMACIÓ ESPECÍFICA:  

A partir de la conclusió del curs de caporal/a continua el bucle formatiu amb 

la formació específica, en el que es dona un desenvolupament de noves capacitats i 

la detecció de noves necessitats que reinicien el bucle formatiu consecutivament 

amb l’objectiu de millorar la qualitat de la professionalitat del subjecte. S’ha de 

tenir molt en compte, en aquesta fase, que la finalitat de la formació no tant sols 

ha de ser l’adquisició de les competències professionals, sinó, sobretot, el seu 

manteniment, actualització i perfeccionament mitjançant la formació interna i 

externa.  

 

3.2.3 SERGENT/A: 

 

a)  FORMACIÓ MÍNIMA EXIGIDA:  

� Definida en el pla de carrera professional; requisits d’accés i promoció. 

 

b)  FORMACIÓ DE PROMOCIÓ:  

L’aspirant a sergent/a iniciarà el curs de sergent/a un cop superada la fase de 

concurs/oposició que garanteixi que l’aspirant té la formació i preparació suficients 

per a desenvolupar-se en la categoria de sergent/a, així com per a poder seguir 

amb garanties de aprofitament el curs de sergent/es (tercer bucle formatiu de 

l’espiral ascendent de la carrera professional). 

 

� CURS DE SERGENT/A:  

El criteri per definir les pautes per als formadors és el mateix que a la 

categoria de bomber/a conductor/a, però adaptat a la categoria de caporal/a. 
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A. Emergències a Mallorca (nivell EQF 3) 

A.1. Legislació i normativa bàsica 

A.2. Administració, gestió i Reglament del Servei 

A.3. Prevenció de riscos laborals 

A.4. Geografia 

A.5.Transports 

B. Comandament i control 

B.1.Salvament i rescat de vides en perill 

B.2.Lluita contra incendis  

B.3.Assistències tècniques  

B.4.Direcció, comandament i control de operacions 

B.5.Accions post-sinistre 

C. Gestió del equip humà 

C.1.Lideratge / Dirigir un equip 

C.2.Formació en el treball 

C.3.Planificació de l’activitat laboral 

D. Cooperació entre serveis  

D.1. Coordinació amb altres equips d’emergències 

D.2. Col·laborar amb la investigació de sinistres 

E. Ús de recursos operatius 

E.1.Manteniment del material 

E.2.Manipulació de l’equip 

E.3.Conducció i funcionament de vehicles de bombers 
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F. Desenvolupament personal  

F.1.Manteniment de la salut i la condició física 

F.2.Desenvolupament professional 

F.3.Treball en equip 

G. Seguretat pública contra incendis 

G.1.Participar en iniciatives de recolzament a la seguretat contra incendis 

G.2.Prevenció i educació ciutadana en matèria de protecció contra incendis 

H. Gestió de la informació 

H.1.Comunicació interna 

H.2.Comunicació externa 

I. Gestió de recursos 

I.1.Control de recursos 

I.2.Avaluació i recomanacions 

I.3.Control del pressupost. Recomanacions 

I.4.Gestió de recursos humans 

 

c)  FORMACIÓ ESPECÍFICA  

A partir de la conclusió del curs de sergent/a continua el bucle formatiu amb 

la formació específica, en el que es dóna un desenvolupament de noves capacitats i 

la detecció de noves necessitats que reinicien el bucle formatiu consecutivament 

amb l’objectiu de millorar la qualitat de la professionalitat del subjecte. S’ha de 

tenir molt en compte, en aquesta fase, que la finalitat de la formació no tant sols 

ha de ser l’adquisició de les competències professionals, sinó, sobretot, el seu 

manteniment, actualització i perfeccionament mitjançant la formació interna i 

externa. 
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3.2.4 CAP DE GUÀRDIA: 

En aquest últim estament de recomanacions formatives es fa referència al 

lloc de treball de Cap de Guàrdia, que en el Servei que ens ocupa pot 

ésser ocupat per les categories de Sotsoficial/a i Tècnic/a habilitat per la 

intervenció operativa. 

 

FORMACIÓ MÍNIMA EXIGIDA:  

� Definida en el pla de carrera professional; requisits d’accés i promoció. 

 

b)  FORMACIÓ DE PROMOCIÓ:  

L’aspirant a realitzar les funcions de cap de guàrdia iniciarà el curs un cop 

superada la fase de concurs/oposició que garanteixi que l’aspirant té la formació i 

preparació suficients per a desenvolupar-se en la categoria que li correspon, així 

com per poder seguir amb garanties d’aprofitament el curs de cap de guàrdia 

(quart bucle formatiu de l’espiral ascendent de la carrera professional). 

 

� CURS DE CAP DE GUÀRDIA 

El criteri per definir les pautes per als formadors és el mateix que a la 

categoria de bomber/a conductor/a, però adaptat al lloc de treball de cap de 

guàrdia. 

 

A.  Emergències a Mallorca (nivell EQF 5) 

A.1. Legislació i normativa bàsica 

A.2. Administració, gestió i Reglament del Servei 

A.3. Prevenció de riscos laborals 

A.4. Geografia 

A.5.Transports 

B. Comandament i control 

B.1.Salvament i rescat de vides en perill 

B.2.Lluita contra incendis  
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B.3.Assistències tècniques  

B.4.Direcció, comandament i control de operacions 

B.5.Accions post-sinistre 

C. Gestió del equip humà 

C.1.Lideratge / Dirigir un equip 

C.2.Formació en el treball 

C.3.Planificació de l’activitat laboral 

D. Cooperació entre serveis  

D.1.Coordinació amb altres equips d’emergències 

D.2.Col·laborar amb d’investigació de sinistres 

E. Desenvolupament personal  

E.1.Manteniment de la salut i la condició física 

E.2.Desenvolupament professional 

E.3.Treball en equip 

F. Seguretat pública contra incendis 

F.1.Participar en iniciatives de recolzament a la seguretat contra incendis 

F.2.Prevenció i educació ciutadana en matèria protecció contra incendis 

G. Gestió de la informació 

G.1.Comunicació interna 

G.2.Comunicació externa 

H. Gestió de recursos 

H.1.Control de recursos 

H.2.Avaluació i recomanacions 
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H.3.Control del pressupost. Recomanacions 

H.4.Gestió de recursos humans 

 

c)  FORMACIÓ ESPECÍFICA  

A partir de la conclusió del curs de cap de guàrdia continua el bucle formatiu 

amb la formació específica, en la qual es dóna un desenvolupament de noves 

capacitats i la detecció de noves necessitats que reinicien el bucle formatiu 

consecutivament amb l’objectiu de millorar la qualitat de la professionalitat del 

subjecte. S’ha de tenir molt en compte, en aquesta fase, que la finalitat de la formació 

no tant sols ha de ser l’adquisició de les competències professionals, sinó, sobretot, el 

seu manteniment, actualització i perfeccionament mitjançant la formació interna i 

externa. 

 

3.2.5 CAP DE BOMBERS: 

Pel que fa a la categoria de Cap de Bombers, no s’ha definit cap programa formatiu, ja 

que s’entén que tots els coneixements necessaris per desenvolupar les funcions de Cap 

de Servei s’hauran adquirit durant la dilatada experiència requerida per poder 

promocionar a la esmentada categoria, i amb la premissa que sens falta s’ha realitzat 

satisfactòriament la formació de la categoria de cap de guàrdia. 
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4 METODOLOGIA  

 

Cada una de las accions formatives i avaluadores de les diferents fases es poden 

afrontar amb diferents metodologies educatives i d’avaluació. 

En cada una d’aquestes s’indica el seu grau d’adequació en funció dels 

coneixements, habilitats i competències personals i professionals de la següent 

manera: 

 

 Mètode especialment adequat per al desenvolupament o valoració de la 

competència. 

 Mètode mitjanament adequat per al desenvolupament o valoració de la 

competència. 

 Mètode poc adequat per al desenvolupament o valoració de la competència. 

 

 

 

AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ 

 

Pel que  fa a l’avaluació, tant del procés global o de cadascuna de les accions 

formatives es fa necessària una avaluació constant dividida en: 

� Avaluació diagnòstica o inicial: és la que es duu a terme abans d’iniciar un 

procés d’ensenyament - aprenentatge. 

A. Propòsit: Prendre decisions pertinents per fer el procés educatiu més eficaç, 

evitant procediments inadequats. 

B. Funció: Identificar la realitat dels alumnes que participaran en el procés 

educatiu, comparant-lo amb la realitat desitjada en els objectius i els requisits o 

condicions necessàries per aconseguir-ho. 

C. Instant: a l’inici del procés educatiu, essent aquest tot un Pla d’Estudi, un curs 

o una part. 

D. Instruments preferibles: bàsicament proves objectives estructurades, explorant 

o reconeixent la situació real dels estudiants en relació amb el procés educatiu. 

E. Administració de resultats: Adequar els elements del procés d’ensenyament - 

aprenentatge per fer factible, o més eficient el procés educatiu, tenint en 

compte les condicions inicials del alumnat. La informació derivada és valuosa 
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per a qui administra i planifica el curs, pel que no és indispensable fer-la arribar 

a l’estudiant. 

 

� Avaluació formativa: quan es desitja investigar si els objectius de l’ensenyament 

s’assoleixen o no. Té com a funció fonamental detectar problemes i introduir 

millores en currículums i programes que es troben en procés d’elaboració, o bé 

ocorren mentre es desenvolupa el procés d’ensenyament i aprenentatge.  

A. Propòsit: prendre decisions respecte a les alternatives d’acció i direcció que es 

van presentant conforme s’avança en el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

B. Funció: 

a. Dosificar i regular adequadament el ritme del aprenentatge. 

b. Retroalimentar l’aprenentatge amb informació despresa dels “exàmens”. 

c. Emfatitzar la importància dels continguts més valuosos. 

d. Dirigir l’aprenentatge sobre les vies de procediments que demostren 

major eficàcia. 

e. Informar a cada estudiant sobre el seu particular nivell d’objectius 

aconseguits. 

f. Determinar la naturalesa i modalitats dels subsegüents passos. 

C. Moments: Durant el procés educatiu, en qualsevol dels punts crítics del procés, 

al acabar una unitat didàctica, al emprar diferents procediments 

d’ensenyament, al concloure el tractament d’un contingut, etc. 

D. Instruments Preferibles: proves informals, exàmens pràctics, observacions i 

registres del desenvolupament, tutoria, etc. 

E. Administració dels Resultats: d’acord a les característiques del rendiment 

constatat, a fi de seleccionar alternatives d’acció immediata. 

Aquesta informació és valuosa tant pel professor com per l’alumne, qui ha conèixer 

no sols la qualificació dels seus resultats, sinó també el per que d’aquests, els seus 

encerts (motivació i afirmació) i els seus errors (correcció i repàs). 

 

� Avaluació additiva: és aquella que té com a funció principal valorar currículums i 

programes ja elaborats, o bé es realitza quan el procés ja ha finalitzat. 

A. Propòsit: prendre les decisions pertinents per assignar una qualificació 

totalitzadora a cada alumne que reflecteixi la proporció d’objectius assolits. 
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B. Funció: Determinar si s’han assolit els objectius educatius estipulats, i en quina 

ha estat la proporció obtinguda per cada alumne. L’ avaluació additiva o final, 

principalment té com a finalitat la qualificació del alumne i la valoració del 

projecte educatiu, del programa desenvolupat, de cara a la seva millora. 

És important destacar que s’avalua per a conèixer el grau d’assoliment dels 

objectius i no pas per a emetre una qualificació, encara que aquest pugui ser 

un requisit o exigència social de la que el docent no pot deslligar-se. 

C. Moment: al finalitzar el procés educatiu (curs complet o parts o blocs de 

coneixements prèviament determinats). 

D. Instruments preferibles: proves objectives que incloguin mostres proporcionals 

de tots els objectius incorporats a la situació educativa que pretén qualificar. 

E. Administració dels resultats: conversió de puntuacions en qualificacions que 

descriguin el nivell d’assoliment, en relació amb el total dels objectius que es 

pretenia amb el procés educatiu. El coneixement d’aquesta informació és 

important per les activitats administratives i els alumnes, però no es requereix 

una descripció detallada del perquè de tals qualificacions, ja que les seves 

conseqüències pràctiques estan ben definides i no hi ha correcció immediata 

depenent de la comprensió que es tingui sobre una determinada circumstància. 

 

Els criteris que permeten distingir entre aquests tres tipus d’avaluació tenen en 

compte dos aspectes: 

� en primer lloc, el moment temporal en que es produeix l’avaluació en un 

determinat procés d’ensenyament - aprenentatge, i 

� en segon lloc, la funció específica que té cada un d’aquests tipus d’avaluació dins 

del procés.  
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4.1 METODOLOGÍES EDUCATIVES: 

 

� DEMOSTRACIÓ 

 

Coneixements  

Habilitats/Destreses  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és Aquest mètode s’associa generalment a la demostració d’una 

destresa o habilitat pràctica. La demostració s’utilitza sovint per 

presentar l’habilitat; la raó de ser i la seva importància. Un cop feta 

la demostració els alumnes practicaran l’habilitat en qüestió. 

Quan s’utilitza  A la pràctica per presentar una nova habilitat a un grup 

d’estudiants. La demostració es duu a terme per mostrar principis, 

teories i tècniques. La demostració es pot utilitzar per concentrar-se 

en una part específica d’un procés o operació. 

Exemples Demostració de com s’utilitza la mànega contra incendis. 

Demostració del procés de comprovació de la estanquitat de la 

màscara de l’aparell respiratori. 

Directrius Directrius per a la preparació:  

• Identificar els punts clau. 

• Relacionar les bases teòriques amb els punts clau. 

• Comprovar que tot l’equip funciona i que està en condicions d’ús 

• Assegurar que tots els estudiants poden veure els equips i els 

processos més petits. 

• Cronometrar la demostració. Si es tarda més de 10 minuts 

considerar subdividir-lo en sèries de demostracions  

• Pensar com fer partícips als estudiants (p. ex. ajudar, completar 

uns apunts, contestar preguntes). 

• Fer esment de la importància de la seguretat en les pràctiques 

Directrius per a la presentació: 

• presentació clara 

• nom de les eines/equips 
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• comprovar el comportament d’entrada dels estudiants 

• recalcar punts clau i mostrar vincles entre ells 

• supervisar els aspectes de seguretat 

• comprovar el enteniment del alumne 
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�  EXERCICIS/PRÀCTIQUES 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és El mètode didàctic basat en exercicis o pràctiques consisteix en 

l’aprenentatge i millora de les habilitats mitjançant la repetició. 

Normalment les habilitats exercitades són activitats fonamentals en 

el context laboral. L’exercici és un instrument educatiu essencial que 

contribueix de forma considerable al cicle d’aprenentatge 

permanent, amb el fi d’aprendre i adquirir experiència. També s’usa 

el sinònim pràctica. 

Quan s’utilitza L’exercici s’usa de forma continua durant l’activitat de formació i els 

exercicis sovint es repeteixen en el temps per mantenir i millorar les 

habilitats del bomber. 

Exemples Entrenament en l’ús d’Aparells de Respiració Autònoma. 

Pràctica de reanimació cardiopulmonar. 

Directrius Directrius per a la preparació:  

• Assegurar-se que l’equip funciona i que està llest per a ésser 

utilitzat. 

• Considerar fer èmfasi en la importància de la seguretat en les 

pràctiques de treball. 

Directrius per a l’exercici: 

• Supervisar la actitud inicial dels estudiants. 

• Controlar els aspectes relatius a la seguritat. 

• Observar el grau de comprensió dels estudiants. 

• Repetir l’exercici fins que els estudiants adquireixin l’experiència 

necessària i la capacitat d’utilitzar correctament els materials. 
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� CLÀSSE PRESENCIAL 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

QuÈ és Una classe implica la comunicació verbal del professor amb un grup 

gran d’estudiants (normalment 20 o més). Normalment hi ha molt 

poca comunicació  bidireccional. Un format típic implica una 

introducció, un desenvolupament en detall i després un resum de la 

classe. 

Quan s’utilitza Una classe representa una forma rendible de passar gran quantitat 

d’informació a un  grup en un període de temps relativament curt. 

La classe és el mètode tradicional amb el que se solia transferir 

coneixement. Per fer que la transferència de coneixement tingui 

èxit, en acabar la classe hi ha d’haver un període de reflexió. Si 

desitgem que hi hagi un aprofitament complet es necessiten 

diferents mètodes d’ensenyament i d’avaluació. 

Exemples Una classe teòrica sobre l’operativa amb bomba en un curso de nou 

ingrés 

Directrius Assegurar la preparació adequada. Exposar els fins i objectius al 

iniciar la presentació. Usar varietat de recursos audiovisuals per 

millorar la presentació. El nivell de detall dependrà de la audiència. 

Pensar en com concloure la classe. Remarcar els punts clau i ajudar 

als assistents proporcionant apunts apropiats. 
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� CLÀSSE PRÀCTICA 

 

Coneixement  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és La classe pràctica es aquella en la que el professor explica als 

estudiants els coneixements bàsics i les habilitats per a l’ús de 

qualsevol aparell, motor, màquina, etc. i ell fa una demostració. 

Després els estudiants han de intentar fer la mateixa acció que el 

professor. L’estudiant desenvoluparà i millorarà les seves habilitats 

practicant la metodologia. 

Quan s’usa Es pot utilitzar com a mètode d’entrenament bàsic per a personal 

nou i també per als grups existents quan s’adquireixen nous 

vehicles, aparells, o materials i és necessari que es coneguin i 

adquireixin la habilitat per a emprar-los. 

Exemples Lliçó pràctica sobre l’ús del Aparell Respiratori (teoria i pràctica) 

Directrius Directrius per a la preparació:  

• assajar per assegurar que tot l’equip funciona i que el professor 

el pot utilitzar.  

• assegurar-se que tots els estudiants vegin fins l’equip més petit i 

el procés. 

• considerar com assegurar pràctiques de treball segures  . 

Directrius per a la presentació. 

• presentació clara. 

• nom dels instruments/equips. 

• comprovar el comportament dels estudiants a l’entrada. 

• controlar els aspectes de seguretat. 

• comprovar la comprensió del participant 

Després de la lliçó pràctica és necessari repetir l’exercici fins que 

l’alumnat adquireixi l’experiència necessària i desenvolupi l’ús 

correcte dels materials. 

 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca
PART III Proposta de pla formatiu

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 

 

98 

� PRESENTACIÓ 

 

Coneixement  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és Una presentació pretén donar  una visió general del tema. 

Normalment menys detallada que una classe, una presentació 

proporciona una idea del tema i destaca només la informació clau. 

S’utilitza en grups grans (normalment 20 o més). El format pot ser 

similar a una classe (p. ex. una introducció del tema, seguida dels 

punts principals i després el resum) 

Quan s’utilitza Las presentacions són un mètode eficaç per resumir la informació 

general. Normalment són més curtes en temps i més concises que 

las conferències. La presentació s’usa quan es requereix una 

descripció més que una explicació detallada. Si es requereix 

comprensió, seran necessaris diferents mètodes d’aprenentatge i 

avaluació 

Exemples Una presentació que defineix el paper dels diferents serveis 

d’emergències 

Directrius Assegurar-se de la preparació adequada. Desenvolupar fins i 

objectius per començar la presentació. Usar una varietat de suports 

visuals per millorar la presentació. Considerar els punts principals 

que s’han incloure i com es resumirà la presentació. 
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� APRENENTATGE BASAT EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és L’aprenentatge basat en la Resolució de Problemes (Problem Based 

Learning) és un model educatiu centrat en l’estudiant. Els estudiants 

analitzen un problema en grup i intenten de trobar la millor solució. 

Un tutor assisteix a les reunions de grup per vigilar el procés i 

supervisar el nivell de les discussions. És un model que pren com a 

punt de partida el talent dels estudiants i el procés d’aprenentatge. 

És un model en el que els estudiants de manera activa són 

responsables de sortir i trobar la informació que ells creuen que 

necessiten. El ARP mostra com introduir-se en els problemes i com 

veure les qüestions des de moltes perspectives diferents. 

Quan s’utilitza Els objectius principals al aplicar el ARP són: 

• integrar el coneixement i les habilitats d’una gama de mòduls 

multidisciplinaris 

• adquirir el coneixement mitjançant l’estudi personal 

• ensenyar als estudiants a treballar en grup i a dirigir projectes 

de grup 

• millorar i desenvolupar les habilitats transferibles dels 

estudiants  

• desenvolupar les habilitats dels estudiants en la resolució de 

problemes  

• animar la motivació personal, la curiositat i el pensament i fer 

de l’aprenentatge una diversió 

Exemples Els estudiants comencen a treballar amb problemes de la vida real. 

Poden presentar-se mitjançant un vídeo, ex. d’un accident de trànsit 

de carretera, un article del diari sobre alguna qüestió real, una 

situació pràctica preparada, ex. un accident amb matèries perilloses. 

Directrius El següent pla previst és essencial per a assegurar que s’està 
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emprant un mètode sistemàtic de funcionament per a tots els 

estudis d’un cas. En conseqüència, les reunions de grup hauràn 

d’estructurar-se conforme al següent Pla de 7 passos del projecte 

del ARP:  

• pas 1: Explicar vocabulari, afirmacions i conceptes desconeguts. 

• pas 2: Definir el problema. 

• pas 3: Tempesta d’idees - analitzar/intentar explicar el problema . 

• pas 4: Fer un inventari sistemàtic d’explicacions.  

• pas 5: Formular tasques d’estudi personal. 

• pas 6: Realitzar tasques d’estudi personal. 

• pas 7: Informar i avaluar l’estudi personal. 

Després de cada reunió de grup, aquest ha de plantejar el següent 

pas en les tasques d’estudi personal. 
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� REFLEXIÓ 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és La reflexió és l’anàlisi d’un fet, pensaments, experiències o 

intuïcions. Ha de  relacionar-se amb el impacte d’una experiència o 

amb metes per al futur. 

Quan s’utilitza La reflexió no és necessàriament una avaluació. Es pot reflexionar 

sobre una experiència sense emetre un judici. La reflexió es pot 

usar com base per a una avaluació. 

Exemples Reflexió sobre com afrontar les opcions i dilemes que sorgeixen en 

un sinistre. 

Respondre a les preguntes: 

•  Actuaré de la mateixa forma o diferent la propera vegada? 

• Quins són els punts a aprendre? 

• Compleixo les condicions per a ser un bomber/cap de equip/cap 

de grup apropiat? 

 

Directrius Una bona declaració reflexiva: 

• És escrita o oral però clara i concisa 

• Inclourà descripció, anàlisi, síntesi/judici i un objectiu establert 

• Es centra en el fet o experiència representats 

• Conté fets i impressions 

• Utilitza llenguatge imparcial 

• Enriqueix l’experiència i fa reflexionar sobre l’ensenyament i el fet 

d’ensenyar 

• Revela el procés de presa de decisions 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca
PART III Proposta de pla formatiu

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 

 

102 

� SEMINARI 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és Un seminari és un debat entre el conferenciant i els estudiants. Es 

realitza ajuntant petits grups, en una o varies reunions i enfocant 

cada seminari  d’algun tema concret en el que cada assistent 

participa activament. La idea principal del seminari és la de 

familiaritzar als estudiants amb la metodologia del tema i també 

permetre’ls interactuar amb els exemples dels problemes pràctics 

que sorgeixen durant el treball. L’avantatge del seminari consisteix 

en la implicació dels estudiants en la recerca d’informació abans de 

generar una petita aportació. Després ells debaten sobre les 

conseqüències. 

Quan s’utilitza Normalment s’usa amb els grups d’estudiants avançats per explorar 

conjuntament assumptes específics. 

Exemples Seminari sobre Investigació de l’Escena del Foc. 

Seminari sobre “sprinklers” per a enginyeria de protecció contra 

incendis.  

Seminari sobre experiències en l’entorn laboral preparades per 

estudiants. L’estudiant ha de defensar els seu informe en públic. 

Directrius El estudiant hauria de tenir temps suficient per realitzar lectures 

prèvies i recollir informació abans del seminari.  

Algunes preguntes podrien plantejar-se per endavant.  

Al seminari, cada estudiant hauria d’animar-se a compartir les seves 

opinions, per poder explorar qüestions diverses. 

Els procediments s’haurien de supervisar per evitar converses 

creuades, actituds de lideratge i debats absurds. 
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� SIMULACRE 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és En un simulacre l’estudiant aprèn realitzant les activitats objecte 

d’estudi en un context semblant al món real. És una tècnica eficaç 

que ensenya sobre algun aspecte de la realitat mitjançant l’ imitació 

o la rèplica. L’acte de simular alguna cosa generalment implica 

certes característiques o comportaments claus representatius d’un 

sistema físic o abstracte seleccionat. 

Els estudiants aprenen interactuant amb altres estudiants d’una 

manera similar a la forma en que ells reaccionarien en situacions 

reals. En quasi tots los casos, un simulacre també simplifica la 

realitat ometent o canviant detalls. En aquest món simplificat, 

l’estudiant soluciona problemes, aprèn procediments, arriba a  

entendre les característiques de fenòmens i com controlar-los, o 

aprèn quines accions emprendre en situacions diferents. 

Quan s’utilitza En situacions on no és possible plantejar l’aprenentatge amb 

condicions reals (ex. per raons de seguretat),  

i en situacions on no és acceptable fer-ho en condicions reals (ex. 

per la despesa que suposaria). 

Exemples Utilització de la realitat virtual en la gestió d’un incident per un 

equip. 

Utilització de models informatitzats de sinistres reals (ex. foc en un 

habitatge, accident de trànsit) 

Directrius La situació ha de ser el més realista i precisa possible.  

La supervisió en tot moment dels estudiants és essencial per evitar 

que es consolidin els errors.  

És possible parar el simulacre per donar una explicació o contestar a 

preguntes. 

 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca
PART III Proposta de pla formatiu

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 

 

104 

� EXPERIMENT A PETITA ESCALA 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals  

professionals 

 

 

Què és  Un experiment a petita escala és una forma de reproduir, mesurar i 

provar diferents escenaris o mètodes d’una forma reduïda i pràctica. 

Un experiment a petita escala és una aproximació d’algun 

esdeveniment real. Això dóna als estudiants la possibilitat de provar 

mètodes diferents i una comprensió de per què les coses succeïren 

en la forma en que  succeïren. 

Quan s’utilitza Per connectar la teoria i la pràctica d’una forma fàcil, barata i real, 

per a que els estudiants entenguin millor per què passen les coses. 

Un experiment a petita escala és una bona manera de confirmar 

teories abans de fer-ho en la realitat. 

Exemples El model d’una casa on es poden utilitzar diferents mètodes de 

ventilació operativa de fums d’incendi.  

Es tracta de provocar foc a l’interior de petites caixes de diferents 

materials per veure com el combustible i el material del 

compartiment afecten al desenvolupament del foc en un habitacle.  

Petits experiments amb matèries perilloses 

Directrius És important adaptar-se a l’escala de forma correcta. Tenir en 

compte que les mesures que s’estan aplicant són per al cas concret 

estudiat i que potser caldrà fer modificacions d’escala en casos 

reals. 
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� TUTORÍA 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és  Una tutoria és normalment una sessió personalitzada entre un tutor 

i l’estudiant. Ocasionalment la tutoria pot fer-se entre un tutor i un 

petit grup d’estudiantes, depenent del material que es treballi. El 

tutor hauria  de prestar l’atenció individual requerida als estudiants. 

La tutoria pot utilitzar-se per identificar problemes en l’estudi i 

suggerir els mètodes que l’alumne pot utilitzar per solucionar-los. 

Les qüestions que requereixen més explicacions també poden 

resoldre’s durant les tutories. 

Quan s’utilitza Normalment s’utilitza per consolidar l’estudi o supervisar el progrés 

de l’individu fins a un determinat moment. La freqüència de tutories 

variarà segons la matèria i el temps d’estudi. 

Exemples Las tutories individuals han de fer-se al final d’un curs de formació 

per comprovar el nivell de comprensió (pregunta i resposta) i per 

analitzar els resultats de l’avaluació. 

Directrius Preparació per a la tutoria. Reunir els materials apropiats. Presentar 

l’objectiu de la tutoria a l’estudiant. Considerar l’ambient on es 

realitzarà. Considerar el llenguatge corporal i adoptar tècniques 

d’escolta activa. Al final de la tutoria resumir els punts de discussió 

principals i seguir endavant. 

 



Disseny del pla de carrera professional i estructuració de la formació del cos de Bombers de Mallorca
PART III Proposta de pla formatiu

 

 

 
Albert Guíluz Domènech 

 

 

106 

4.2. METODOLOGÍES D’AVALUACIÓ: 

 

� AVALUACIÓ DURANT EL TREBALL 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és Avaluació d’una pràctica professional real en condicions reals. 

Aquestes proves exigeixen a l’alumne el desenvolupament de unes 

habilitats similars  a les que ha de  desenvolupar en el futur treball. 

Quan s’utilitza En situacions en les que és possible i recomanable fer una avaluació 

en condicions reals. És l’avaluació, en situacions laborals similars a 

les reals, la que permet predir el comportament futur. El 

comportament en situacions reals pot ser l’avaluació definitiva. 

Exemples Avaluar a algú que està duent  a terme un control de prevenció. 

Avaluar a algú que està conduint un camió de bombers. 

Avaluar a algú que està liderant un exercici. 

Directrius És essencial supervisar en tot moment l’alumne per evitar  errors 

crucials (especialment en qüestions de seguretat). L’avaluador pot 

estar present en qualitat d’extra. 
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� EXAMEN ESCRIT 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és Un examen escrit és una avaluació basada en reflectir els 

coneixements sobre un paper. Els exàmens escrits estan 

efectivament orientats a avaluar la qualitat del pensament i poden 

contenir preguntes relacionades amb els processos de lògica, 

raonament i pensament. 

Les preguntes poden ser obertes (que requereixin debat per a 

permetre expressar opinions), tancades (que requereixin respostes 

de verdader o fals per a valorar el coneixement) o amb varies 

opcions a escollir (que avaluen el coneixement). 

 Quan s’utilitza L’examen escrit avalua el coneixement d’un alumne. El coneixement 

s’obté a través de l’experiència, l’estudi i la percepció o a través de 

la associació i el raonament. 

El terme coneixement també s’usa per referir-se a la comprensió 

d’una matèria, potencialment amb l’habilitat de utilitzar-lo per a un 

propòsit específic. 

Exemples Test de múltiples opcions sobre l’equip de respiració autònoma. 

Redacció de reflexions personals sobre el comportament del grup 

durant un accident. 

Redacció d’un informe de la intervenció. 

Directrius Un examen escrit ha de dissenyar-se correctament perquè sigui 

fiable. Pot utilitzar-se fàcilment per examinar a un gran nombre 

d’alumnes. 
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� EXÀMEN ORAL 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competència personal i 

professional 

 

 

Què és L’examen oral és una comprovació del nivell de comprensió 

plantejant a l’alumne una sèrie de preguntes per valorar la seva 

capacitat de raonar, nivell de comprensió i les seves actituds. 

L’alumne és examinat individualment per experts. L’examen oral 

consisteix en conversacions professionals en les que l’alumne pot 

compartir el seu coneixement, pensaments, valors i sentiments. Els 

assessors poden recolzar-se en temes clau de la conversa a l’hora 

d’identificar com l’alumne ha expressat el que sap i el que pot fer. 

Quan s’utilitza L’examen oral es pot utilitzar perfectament al final del procés de 

formació per valorar el nivell de perícia i la professionalitat. Per a un 

examen oral es requereix una informació prèvia; els assessors han 

de preparar preguntes i dirigir la conversa amb l’ajuda de la 

informació que els arriba sobre les fortaleses i debilitats de l’alumne. 

Exemples Examen oral al final d’un curs d’oficials sobre “Formació i 

entrenament d’especialistes”. Per al qüestionari poden recollir-se 

informes de treballs previs; com per exemple basar-se en un 

informe de l’alumne sobre millora de la qualitat en l’Entrenament i 

l’Educació. 

Directrius • Incidir sobre coneixement, valors i habilitats. 

• Es pot retroalimentar informalment part de la conversa i així 

mantenir-la constructiva i creativa. 

• Les preguntes han de pensar-se detingudament per que 

l’alumne pugui demostrar el seu coneixement i no cenyir-se a 

una resposta afirmativa o negativa. 

• Primer realitzar les preguntes més senzilles per després, i per 

mitjà d’aquestes, arribar a altres de més complexes. 

• Incidir en la raó d’una resposta incorrecta. Acceptar sempre las 
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respostes dels alumnes per assegurar una participació futura. 

• Decidir el tipus de pregunta: tancada (requereix respostes 

específiques, normalment per a extreure informació sobre els 

fets p.ex. “Que és el mètode ABCD?”) o oberta (requereix 

respostes més llargues i és útil para promoure un debat 

p.ex.”Quina es la millor acció a realitzar enfront a un 

especejament d’un arbre de grans dimensions?”)    
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� SUPERVISIÓ 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és La supervisió és la verificació física i visual per mitjà de l’observació 

de les activitats. L’observador avalua el treball d’un alumne tenint 

en compte un estàndard.  

Es pot realitzar una supervisió formalment – l’alumne és conscient 

del que fa l’avaluador – o informalment – quan l’avaluador no té 

como a missió específica observar d’acord amb una sèrie de criteris 

sinó que de manera accidental percep un canvi o evolució -. 

Quan s’utilitza El supervisor observa als alumnes de manera informal la major part 

del temps i utilitzarà el seu criteri i experiència per valorar 

l’aprenentatge quan la situació ho permeti. Un observador extern 

pot avaluar una sessió durant un curs oficial.  

Exemples Quan els alumnes realitzen instal·lacions d’aigua poden ser avaluats 

respecte a de quina forma posen en pràctica les tècniques 

prèviament explicades. 

Directrius L’observador i l’alumne han de posar per escrit qualsevol valoració 

tan aviat com sigui possible després de qualsevol supervisió – és 

molt fàcil oblidar els detalls després d’un període de temps. 

Si el supervisor fa una observació individual (p.ex. centrant-se en 

un alumne i prenent notes) ha d’assegurar-se que l’alumne comprèn 

les raons de la supervisió i el que el supervisor busca. 
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� TREBALL / PROJECTE 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és Assignar un tema als alumnes per a que ho desenvolupin o analitzin 

a fons. 

Sovint han que treballar per separat, investigar i fer un informe 

escrit o oral davant un grup. El projecte podria assignar-se a un 

grup d’alumnes que treballen junts sobre diferents aspectes del 

mateix problema. 

Quan s’utilitza S’usa en cursos avançats com a entrenament en tècniques 

d’investigació, però també s’utilitza en una àmplia varietat de 

situacions incloent el treball pràctic. 

Exemples Treball escrit sobre el comandament en un sinistre d’un tren. 

Proposta sobre prevenció d’incendis en llars d’ancians. 

Directrius Els alumnes poden necessitar ajuda amb les habilitats d’estudi 

requerides, en particular quan treballen sols. El projecte i el treball 

han de ser realistes en termes de temps i cost. És necessari que 

l’alumne tingui motivació per aprendre. 
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� SIMULACRE 

 

Coneixements  

Habilitats  

Competències personals i 

professionals 

 

 

Què és La simulació d’una situació real o possible. És un examen d’un 

problema simulat que s’estructura de forma que permet realitzar 

una avaluació o reforçar un aprenentatge. El simulacre difereix del 

“role-play” en que els alumnes participen com ells mateixos – no 

adopten el paper del “personatge”. 

Quan s’utilitza En situacions en les que no és possible dur a terme una valoració en 

les condicions reals, p.ex. per raons  de seguretat. També en 

situacions on no és raonable reproduir condicions reals, p.ex. per 

raons de cost. També permet controlar les condicions per a que tots 

els alumnes tinguin el mateix escenari. 

Exemples Test de capacitat de comandament amb realitat virtual per a un cap 

d’equip simulant un sinistre. 

L’ús de maquetes per valorar el coneixement de la ventilació 

d’incendis 

Test pràctic per a un bomber durant un foc d’interior en un camp de 

pràctiques. 

Directrius La situació ha de ser tan realista i definida com sigui possible. S’ha 

de recopilar el màxim d’informació possible inclosa la supèrflua, com 

succeeix en la realitat. 
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5. Proposta de camps d’entrenament per a bombers i comandaments 

 

Una eina fonamental en la formació dels cossos de Bombers és la posada en 

pràctica i simulació dels criteris d’actuació, per tal de consolidar els coneixements 

teòrics adquirits. 

És per això que cal primer analitzar quines són les necessitats i les opcions existents en 

matèria de camp d’entrenament. 

Primer de tot cal fer una diferenciació pel que fa al destinatari de l’entrenament, ja que 

cal assumir que la metodologia d’actuació no és la mateixa per a un bomber que per a 

un comandament. Per tant cal formular les dues situacions, un entrenament enfocat a 

la resolució de sinistres des de la vessant purament operacional, el que s’entén per 

treballar a primera línia de foc i una altra amb un caràcter més tàctic i estratègic, on 

caldrà anticipar i planificar per gestionar correctament el comandament i control de la 

intervenció. 

A continuació s’analitzen els dos camps d’entrenament que són referents a Europa, un 

per a la formació de bombers, Can Padró, i l’altre per a comandaments, el Fire Service 

College de Londres. Un cop analitzats els dos referents cal buscar una solució factible 

per Bombers de Mallorca que s’aproximi al màxim a l’objectiu desitjat, dins de les 

possibilitats del Servei. 

La intenció un cop escollida quina és la millor opció de camps d’entrenament, és 

estructurar un sistema que permeti mantenir el Servei de Bombers de Mallorca 

permanentment actualitzat pel que fa a tecnologies, mètodes i sistemes d’intervenció i 

programar sistemàticament i en períodes de temps, que es determini segons 

necessitats i possibilitats pressupostàries, els cursos pertinents per a tot el personal 

operatiu. 
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5.1 Anàlisi de referents europeus 

 

CAN PADRÓ (camp d’entrenament per a bombers) 

 

Ubicat al municipi de Castellbell i Vilar, a 30 minuts de Barcelona, és un dels 

referents estatals i europeus com a camp d’entrenament, especialment enfocat a la 

intervenció operativa de bombers. Disposa a part d’altres instal·lacions de 55 hectàrees 

amb els següents equipaments: 

- Circuit d’asfalt de 2,5 km. 

- Circuit d’asfalt lliscant de 0,5 km. 

- Circuit de vehicles tot-terreny de 12 km. 

- Plataforma asfaltada de 5000 m². 

- Torre de control 

- Benzinera 

- 10 aules 

- Piscina de pràctiques 

- Restaurant – càtering 

- Camp de foc de 13 hectàrees 

- Un vehicle de bombers per a les pràctiques 

De cara l’entrenament dels bombers hi ha dues instal·lacions que són interessants, 

per un costat i com és d’esperar el camp de foc, però també les pistes de conducció 

d’asfalt tot-terreny. 

El camp de foc disposa dels següents escenaris per realitzar-hi exercicis: 

- Torre química 

- Edifici de 3 alçades 

- Túnel de fum 

- Complex terminal de gas; composat per: Torxa i instal·lació elevada 
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- Vagó de tren i metro 

- Túnel de foc 

Si consultem la cartera de serveis de Bombers de Mallorca ens adonem que es 

poden posar en pràctica exercicis sobre els següents tipus de sinistres:  

- Incendis en infraestructures ferroviàries 

- Incendis urbans (a nivell de terra i fins a 3 alçades) i industrials 

- Explosions 

- Salvament de persones mitjançant recerques en atmosferes perilloses 

- Sinistres derivats de riscos tecnològics 

Queden una sèrie de tipus de sinistres que no estarien coberts com són el incendi 

de vegetació i en infraestructures portuàries i aeroportuàries, les assistències 

tècniques, els salvaments (verticals i aquàtics) i les recerques, essent molts d’aquests 

practicables als propis parcs de bombers i d’altres molt difícils de poder practicar en 

camp d’entrenament. 

 

 

Túnel de foc Font: pròpia    
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Dipòsit de gas  Font: pròpia 

 

Torre química Font: pròpia   
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Terminal de gas: Instal·lació elevada   Torxa de gas Font: pròpia 

 

Edifici de tres alçades i torre química Font: pròpia   
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FIRE SERVICE COLLEGE (camp d’entrenament per a comandaments) 

 

Segurament el referent europeu en camps d’entrenament tant per a bombers i 

comandaments és el Fire Service College. Des de 1968 ha estat el lloc per on han 

passat els principals cossos de bombers del Regne Unit i d’Europa. Es un complex que 

dona feina a 230 persones actualment. La intenció del centre és fer estades de 15 dies 

per als alumnes en les que aquests són tractats com a interns per a que es puguin 

dedicar integrament al programa del curs i així treure’n el màxim profit. Per això el 

complex consta a part del camp d’entrenament, amb aules, una residència i diferents 

opcions d’esbarjo. 

        Esquema del complex, en vermell cada un dels simuladors, en groc aules, i en 

blau residencia i esbarjo 

El camp d’entrenament consta dels següents simuladors: 

1- Autopista: Utilitzat per simular accidents a gran 

escala, amb molts vehicles implicats, camions i 

evacuacions amb helicòpter.  

 

 

2- Laboratori d’investigació d’incendis: Simulador que 

permet plantejar diferents escenaris per posar a prova les 

habilitats d’investigació d’origen i comportament del 

incendi per part dels comandaments. 
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3- Laboratori de comportament del foc: Aquest 

simulador permet estudiar el comportament que seguirà el 

incendi en diferents escenaris i per tant permet planificar 

quin serà el seu progrés i anticipar la presa de decisions.  

 

4- Habitatge unifamiliar aïllat: simulador per a focs 

d’habitatge composada per dos salons, quatre dormitoris i 

un altell. Es practiquen extinció, recerca i salvament. 

 

 

5- Accident ferroviari: És un escenari molt complet 

format per un tram de via de ferrocarril, catenària 

electritzada, andana i en el que poden circular combois i 

mitjançant fum fred recrear escenaris de recerca dins els 

vagons, o també accidents entre combois i descarrilaments. 

 

6- Incendi en establiment industrial: Escenari amb 

multitud de possibilitats per realitzar exercicis. Hi trobem: 

una caldera en planta sota rasant connectada mitjançant 

un passadís soterrat, amb la resta de dependències, de 

manera que es pot simular un incendi petita escala, que es pot fer progressar fins a la 

totalitat del escenari. 

 

7- Centre comercial/ presó: Aquest edifici integrament 

de formigó pot ésser utilitzat com a escenari amb diferents 

finalitats.  Consta de quatre alçades i dos possibles 

aproximacions per dos nivells diferents. S’hi pot aplicar foc 

real o fum fred per a recerques. Consta de ventiladors d’extracció per practicar el 

moviment de fluxos de fum. Un ascensor i un elevador de mercaderies.  

 

8- Incendi en aeronau (helicòpter): Un helicòpter 

Merlin és l’escenari per simular incendis en els motors o la 

mercaderia de l’aeronau. 
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9- Recerca en atmosferes perilloses: L’escenari és un 

edifici especialment dissenyat per posar en pràctica els 

coneixements sobre equips de respiració autònoma i la 

recerca amb visibilitat baixa o nul·la. 

 

10- Incendi en establiment industrial de gran 

alçada: A més del simulador d’incendi en establiment 

industrial, hi ha aquest edifici de 6 alçades que incorpora 

un taller de manufactura d’automòbils a la planta baixa. 

Igual que a l’anterior escenari, es poden fer practiques amb foc real o fum fred. 

 

11- Instal·lació de gas canalitzat; torxa: Aquest 

simulador és utilitzat per una banda per demostrar la 

radiació d’energia que genera una pantalla de foc i per 

altra posar en pràctica l’aproximació, reducció i extinció 

d’una fuita de gas canalitzat que s’ha inflamat. 

 

12- Salvament en aeronau (avió): Simulador que 

permet fer recerca de persones. Es tracta d’una 

reproducció fidel d’un Boeing 747. 

 

 

13- Incendi en aeronau (avió): Com anteriorment en el 

incendi d’helicòpter, aquest escenari permet simular 

incendis en els motors o la mercaderia de un Boeing 747. 

 

14- Ensorrament: Es tracta d’un escenari composat per 

altres 3 escenaris secundaris, que permeten posar en 

practica habilitats de recerca i salvament en espais 

confinats. Els tres escenaris són: edifici de sis alçades amb 

múltiples forjats col·lapsats, un edifici de 3 alçades amb múltiples espais reduïts i 

finalment un simulador de pila de runa o amuntegament de terra.  
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15- Embarcació: Aquest simulador és una rèplica fidel 

del “Henry V”, el qual incorpora pont, sala de màquines, 

muntacàrregues i totes les instal·lacions necessàries per a 

entrenar tant incendis com recerques en embarcacions. 

 

16- Incendi en tancs de gas liquat: Escenari adequat 

per posar en pràctica exercicis de refredament de tancs i 

evitar la propagació del gas. 

 

 

17- Torre de perforació: Aquest últim escenari està 

enfocat a la resolució de sinistres en plantes d’extracció de 

petroli, simulant fins a l’últim detall de les instal·lacions. A 

més permet entrenar també la resolució de sinistres 

ocasionats per fuites químiques, biològiques i radioactives. 

 

Revisant l’amplia oferta d’instal·lacions que ofereix el Fire Service College per a 

l’entrenament tant de bombers com de comandaments i comparant-la amb la cartera 

de serveis de Bombers de Mallorca, el resultat és que es practiquen tots els escenaris a 

excepció del foc de vegetació. Per tant doncs, aquest es el referent més proper a 

l’excel·lència pel que fa a camps d’entrenament. 

A continuació es proposen dos camps d’entrenament que a criteri de l’autor s’acosten 

al màxim dins les possibilitats de l’organització a l’excel·lència desitjada i davant la 

impossibilitat actual de crear una escola de formació de Bombers a l’illa de Mallorca. 

Primer es proposen les instal·lacions del parc de bombers de l’Ajuntament d’Alacant, de 

cara a formar els comandaments (sergents, sotsoficials, tècnics i cap de servei) de 

Bombers de Mallorca per a la correcta gestió dels sinistres. 

Seguidament s’analitza la possibilitat de fer un conveni amb Bombers de l’Ajuntament 

de Palma per realitzar la formació pràctica dels bombers d’escala bàsica i caporals. 

Nota: font; Fire Service College
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5.2 Proposta per a Bombers de Mallorca 

 

NOU PARC DE BOMBERS DE L’AJUNTAMENT D’ALACANT 

A finals de 2010 està prevista la inauguració del nou parc de bombers i caserna de 

la policia local de l’Ajuntament d’Alacant. El camp d’entrenament ocupa una superfície 

de 12.531 m². i esta format per els següents elements: 

- Torre de maniobres de 10 alçades i soterrani, que permet exercicis d’incendis 

en habitatge, incendis en soterrani, recerca en atmosferes de baixa o nul·la 

visibilitat mitjançant fum ecològic, salvament en ascensors i rescat/salvament 

urbà vertical. A més consta d’un simulador de col·lapse d’estructures mitjançant 

un forjat parcialment col·lapsat.  

- Grua, que simula les que es troben a les obres i que permet pràctiques de 

rescat vertical en aquest peculiar escenari. 

- Piscina i pou que permeten pràctiques de rescat subaquàtic i aquàtic de 

superfície, a més de exercicis en habitacles inundats. 

- Instal·lació de gas per practicar el refredament i la prevenció de propagació 

d’un incendi originat d’una fuita de gas. 

(veure plànols adjunts) 

Valoració: 

- Punts a favor: 

El disseny de la torre de pràctiques és molt adequat per practicar-hi tant exercicis 

d’incendi com de recerca i salvament diversos.  

El simulador de grua de construcció és innovador. 

La instal·lació de rescat aquàtic és innovadora i poc comú, i molt útil per a un Servei 

com Bombers de Mallorca, al que la insularitat el condiciona a que aquest sigui un tipus 

de sinistre que pot ser freqüent.  

Finalment la instal·lació de gas permet posar en pràctica la majoria d’exercicis 

recomanables per controlar un incendi provocat per una fuita de gas. 
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- Punts en contra: 

Dificultat per desplaçar-s’hi per carretera i obligació de realitzar una estada a les 

rodalies del camp d’entrenament, fet que encareix els cursos i ocupa temporalment els 

efectius humans que es troben a plena dedicació dels cursos formatius. 

Absència d’escenaris per practicar focs de vegetació, investigació d’incendis, sinistres 

varis en infraestructures de carretera, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries.  

La conclusió que se n’extreu d’analitzar la totalitat de les instal·lacions és que és una 

solució factible, innovadora i funcionalment eficient per formar els comandaments de 

Bombers de Mallorca. 
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NOU PARC CENTRAL DE BOMBERS DE L’AJUNTAMENT DE PALMA 

 Al llarg de l’actual 2010 està prevista la inauguració del recent acabat parc 

central de bombers de l’ajuntament de Palma, una gran aposta que ha fet l’Ajuntament 

de Palma per substituir l’antic parc central ubicat al polígon industrial de Son Castelló, 

per unes instal·lacions totalment noves i amb la intenció d’estar a la avantguarda dels 

cossos de bombers que són referència a l’estat espanyol. 

 Les instal·lacions que s’analitzen i es proposen com a camp d’entrenament per 

a Bombers de Mallorca són la torre de pràctiques i els mòduls simuladors Hagën de gas 

propà. 

 1. Torre de pràctiques: 

 Es tracta d’una torre de nou alçades sense planta sota rasant, construïda amb 

formigó prefabricat. Dues de les cares són totalment ventilades, una parcialment i la 

quarta és llisa i consta d’un rocòdrom. 

Punts a favor: 

- La gran alçada de la torre permet 

posar a prova la serenitat dels 

bombers davant les practiques de 

rescat urbà vertical. 

- El formigó prefabricat és més 

resistent a les càrregues de foc que 

el bloc de formigó. 

Punts en contra: 

- L’orientació cap a l’autovia de la 

façana que disposa de balcons 

impossibilita la realització de 

pràctiques amb autoescala 

automàtica. 

- La excessiva ventilació de tota la 

torre no permet simular correctament 

incendis i provocar “l’efecte 

xemeneia”. 
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 2. Mòduls  simuladors Hagën de gas propà: 

 Es tracta d’uns contenidors metàl·lics tipus transport de mercaderies, que 

permeten mitjançant l’ús de gas propà, la simulació de tot tipus d’incendis en interiors. 

Consta d’un controlador que permet regular la quantitat de foc que es vol generar en 

l’interior dels tres mòduls, que es troben connectats entre si. Hi ha un sistema 

d’extracció de fums per facilitar-ne la ventilació un cop acabat l’exercici. 

 

Punts a favor: 

 - Compleixen totes les normatives d’homologació CE. 

 - Permeten simulació amb fum fred. 

- El gas propà es menys contaminant que altres combustibles com hidrocarburs 

o fusta. 

Punts en contra: 

- S’ha comprovat que no simulen correctament el fenomen “flashover”(ignició 

de qualsevol element que es troba a l’escenari degut a l’alta temperatura), 

important per a la formació de bombers en situacions on la càrrega de foc és 

important i la combustió dels fums incompleta. 

 

Per tant doncs, tot i haver-hi factors negatius en l’anàlisi, la valoració que es fa de les 

instal·lacions és positiva i per tant es recomana establir un conveni de cooperació amb 

els Bombers de l’Ajuntament de Palma per poder realitzar sistemàticament exercicis 

pràctics a les instal·lacions del nou parc central. 
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Conclusions 

 

Un cop finalitzat l’estudi i formulades totes les propostes puc concloure que 

s’han assolit tots i cada un dels objectius inicialment fixats. Primer de tot s’ha 

identificat una ineficiència de caràcter organitzatiu de l’estructura del Servei de 

Bombers de Mallorca, per la que ha calgut proposar un nou model més eficient 

econòmicament i que donés cobertura a les necessitats generades per la 

cartera de serveis a atendre. Posteriorment s’ha dissenyat un pla de carrera 

adequat als llocs de treball identificats en la nova estructura de l’organigrama de gestió 

i de la guàrdia, introduint un plantejament que optimitzi els recursos humans i 

ajustat a les necessitats i possibilitats de l’organització. Finalment s’ha 

dissenyat un pla formatiu complet per a totes les categories de l’escala operativa, 

incloent recomanacions de metodologies formatives i avaluatives, i un estudi 

i proposta de camps d’entrenament per a bombers i comandaments. 

Per tant doncs, es presenta una proposta contundent, realista i eficient 

per incrementar el rendiment dels recursos de Bombers de Mallorca per la via de la 

reestructuració de l’organització, desenvolupament del pla de carrera i impartició del 

pla formatiu. 
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Conclusions personals 

 A nivell personal la realització del present projecte m’ha permès sentir que 

tancava una etapa, com a estudiant universitari, i obrir-ne una altra com a 

professional. Al llarg de la realització del projecte, que ha durat vuit mesos he pogut 

per una banda, consolidar coneixements adquirits durant els estudis com són: la gestió 

de recursos humans, estadística i planificació, i per altra banda, adquirir-ne de nous 

com el funcionament intern d’una organització de 220 persones, directament 

dependent d’un estament superior com és l’Administració Pública. A més el privilegi de 

poder treballar colze amb colze amb un professional com és Santiago Rovira Amb ell 

he adquirit nous coneixements tant de l’àmbit empresarial com del món operatiu de 

bombers. 

El present projecte es el fruit del coneixement de les necessitats reals dels 

bombers degut a la meva condició de membre del Cos de Bombers de la Generalitat de 

Catalunya, i l’estudi de la situació i necessitats del Cos de Bombers de Mallorca 

utilitzant les eines adquirides als estudis. 
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Notes de l’autor 

 

 Des de petit sempre he tingut dues vocacions, la primera, segurament 

inculcada per el meu pare, ha estat la de mirar-me les coses des de un punt de vista 

crític, i analitzar-les per a corregir-les amb argumentari tècnic. Segurament d’aquí neix 

l’idea d’estudiar primer enginyeria tècnica, en l’especialitat de topografia, ja que sóc un 

amant de la cartografia, i posteriorment cursar el segon cicle d’enginyeria en 

organització industrial. L’altra vocació ha estat des de sempre la de ajudar als altres, i 

per que no dir-ho, també el factor risc, d’aquí que a l’octubre de 2004 amb 19 anys 

decidís formar part com a aspirant de la secció activa  de bombers voluntaris del Cos 

de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on el 2007 en vaig consolidar la plaça 

adscrit al Parc de Bombers de Sitges fins a l’actualitat. 

 És a l’octubre de 2008 quan començo a plantejar-me el motiu del projecte final 

de carrera d’enginyeria en organització industrial, i coincideixo amb en Pere Torres, a 

qui li comento que m’agradaria realitzar un estudi de gestió i optimització de recursos i 

operacions per a Bombers de la Generalitat, un Cos que és referència a nivell estatal, 

europeu i també mundial. Segurament hagués estat un projecte interessant, però poc 

aplicable degut a la falta de necessitat inherent d’un estudi com aquest. Per contra ell, 

assessorat per en Santiago Rovira, cap de Bombers de Mallorca, em proposa realitzar-

lo per a Bombers de Mallorca, un Cos més petit, amb menys recursos però amb ganes 

de posicionar-se a nivell de la resta de cossos de referència de l’estat. Arran de la seva 

proposta neix l’idea del present projecte. 

 

Albert Guíluz Domènech 
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Agraïments 

 Aquest projecte no hauria estat possible sense la intervenció de les persones 

que són citades a continuació, i moltes altres que sempre d’una forma o altra aporten 

el seu gra de sorra. 

Els meus tutors Santiago Rovira i Pere Torres per el suport i assessoria que han dut a 

terme al llarg d’aquests mesos. 

A tot el personal polític, operatiu i de gestió de Bombers de Mallorca, personal de la 

central, sotsoficials, sergents, caporals i bombers. 

Comandaments del Bombers de l’Ajuntament de Palma. 

Als meus companys del Parc de Sitges, i amics de Mallorca. 

I finalment la meva família, que sempre han estat al meu costat. 
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ANNEX 1 PLÀNOLS DEL FUTUR PARC DE BOMBERS DE L’AJUNTAMENT D’ALACANT 
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ANNEX 2 REGLAMENT 2007 DE BOMBERS DE MALLORCA 
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Reglament 2007: 

 

Segons disposa el article 10 capítol 2 del Reglament dels Bombers del Consell de 

Mallorca publicat al BOIB el 31/03/07, les àrees d’activitat del servei dels Bombers del 

Consell de Mallorca són les següents: 

- Àrea administrativa 

- Àrea de prevenció i formació 

- Àrea de planificació, estudis i projectes 

- Àrea de parc mòbil, infraestructures i maquinària 

- Àrea operativa 

Les categories i/o llocs de treball que integren cada àrea són els següents: 

 

Un cap de servei amb rang d’oficial. 

 

Àrea de prevenció i formació 

 Tècnic d’àrea 

 Personal auxiliar 

Àrea administrativa 

 Tècnic d’àrea 

 Personal d’administració 

Àrea de planificació estudis i projectes 

 Tècnic d’àrea 

Àrea de parc mòbil infraestructures i maquinària 

 Tècnic d’àrea 

 Cap de magatzem 

Personal de l’àrea operativa adscrit als serveis auxiliars. 

Àrea operativa: 

Serveis territorials: 

- Sergent 

- Caporal 

- Bomber 
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Serveis centrals: 

- Oficial 

- Suboficial 

- Operadors de comunicacions 

 

Capítol 3 funcions de les diferents categories; BOIB pag 132 num 48 31/03/07 

Funcions de les diferents categories 

 

Article 11. Funcions de la prefectura i del comandament central. 

 

1. Les funcions generals de la prefectura i dels tècnics d’àrea són: 

 

- Elaborar estudis de necessitats quant a recursos humans o materials. 

- Desenvolupar els objectius i les necessitats del servei. 

- Proposar l’organització del servei, per a la qual cosa se n’han de modificar o corregir 

els aspectes necessaris i procedents per a un bon funcionament. 

- Activar l’elaboració dels protocols d’actuació sobre la base de l’anàlisi dels resultats de 

les intervencions. 

- Establir plans d’actuació i de coordinació amb altres serveis d’emergència per millorar 

la prestació del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, sense perjudici de 

les competències d’altres administracions i de la plena vigència de qualsevol altre 

instrument de planificació legítimament aprovat per altres administracions. 

- Organitzar la prevenció. 

- Dur un seguiment de les necessitats de personal per tal de donar cobertura al servei. 

 

2. Les funcions i obligacions del cap de servei són: 

 

- Atendre totes les emergències a les quals sigui sol·licitat, a qualsevol hora fora de la 

jornada laboral, i també acudir a les reunions i als actes als quals sigui requerit des de 

la Presidència del Consell de Mallorca o des de la Direcció dels Bombers de Mallorca, 

en representació del servei. 

- Ser el responsable del servei i el coordinador de totes les activitats. 
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- Desenvolupar els objectius del servei i planificar-ne les necessitats, tenint en compte 

els informes dels tècnics. 

- Dictar instruccions d’ordre intern referents a qüestions d’organització. 

necessàries per aconseguir una major eficàcia en el servei. 

- Proposar estudis i projectes per renovar i per perfeccionar els procediments, els 

sistemes i els mètodes d’actuació. 

- Dirigir les tasques que s’han de dur a terme en situacions d’emergència o sinistre en 

què intervingui el servei dels Bombers del Consell de Mallorca, quan sigui requerit o 

per iniciativa pròpia. 

- Assessorar el director d’àrea en la proposta anual del pressupost. 

- Redactar els informes que consideri necessaris o que li siguin sol·licitats referents al 

servei o a la prevenció de riscs 

- Establir plans d’actuació i de coordinació amb altres serveis d’emergència per millorar 

la prestació del servei de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, sense perjudici de 

les competències d’altres administracions i de la plena vigència de qualsevol altre 

instrument de planificació legítimament aprovat per altres administracions. 

- Redactar els informes que consideri necessaris, adreçats al director de l’àrea. 

- Supervisar les funcions dels tècnics. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

3. Les funcions i obligacions dels tècnics d’àrea són: 

 

- Programar les tasques tècniques adients a la seva titulació i condició. 

- Substituir el cap de servei circumstancialment. 

- Redactar informes tècnics sobre l’adquisició de material, de vehicles i d’eines, i sobre 

la resta de necessitats que puguin sorgir dependents de la seva àrea. 

- Planificar i desenvolupar l’àrea que li pertoqui. 

- Elaborar els plecs de condicions que li corresponguin per la condició de tècnic. 

- Redactar la memòria anual d’activitats. 

- Convocar i dirigir les reunions de la comissió que li pertoquin. 

- Disposar les inspeccions tècniques que s’hagin de dur a terme. 

- Dissenyar sistemes de control i de manteniment de recursos materials i equips 

especials. 
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- Fomentar la coordinació de totes les activitats del servei. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

4. Les funcions i obligacions de l’oficial són: 

 

- Totes les del tècnic de l’àrea que li correspongui. 

- Atendre totes les emergències a les quals sigui sol·licitat, a qualsevol hora fora de la 

jornada laboral, i també acudir a les reunions i als actes als quals sigui requerit des de 

la Presidència del Consell de Mallorca o des de la Direcció dels Bombers de Mallorca, 

en representació del servei. 

 

Article 12. Funcions de l’àrea administrativa. 

 

1. Les funcions i les obligacions generals de l’àrea administrativa són: 

 

- Tramitar tota la documentació que generi el servei dels Bombers del Consell de 

Mallorca. 

- Dur a terme el control efectiu de l’horari laboral. 

- Controlar les despeses i tramitar compres. 

- Elaborar les propostes de nomenament de personal interí a fi de cobrir les necessitats 

del servei. 

- Controlar les baixes. 

- Organitzar i controlar el magatzem. 

- Tramitar factures i compres del servei. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

Article 13. Funcions del personal de l’àrea operativa. 

 

1. Les funcions i obligacions generals dels membres de l’àrea operativa 

són: 

- Intervenir amb prestesa en els sinistres en què se’ls sol·liciti. 

- Rebre i tramitar les telefonades, d’emissora o de qualsevol mitjà de comunicació. 
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- Complir les ordres que rebin del superiors en afers relacionats amb el servei. 

- Tenir cura del material i de les instal·lacions i, si escau, del personal al seu càrrec, i 

informar el superior immediat de les novetats corresponents. 

- Proposar al cap superior immediat totes aquelles millores que es considerin 

convenients per al servei. 

- Executar els treballs, tant teòrics com pràctics, relacionats amb les activitats del 

servei. 

- Facilitar les dades necessàries per emplenar la fitxa personal i notificar-ne qualsevol 

variació, encara que sigui temporal. 

- Dur l’uniforme reglamentari establert pel servei. 

- Mantenir l’aptitud física adequada per incorporar-se al servei en plenes facultats. 

- Romandre en servei per ordre dels seus superiors una vegada finalitzat l’horari 

ordinari de treball quan la gravetat de la situació ho requereixi. 

- Prendre part activa en les pràctiques, en les maniobres i en els simulacres, i assistir 

als cursos de reciclatge que el servei programi dins el seu horari laboral per mantenir i 

per potenciar el nivell de preparació professional. 

- Executar les tasques especials, tant teòriques com pràctiques, relacionades amb les 

activitats del servei. 

- Complir i fer complir el present Reglament i l’altra normativa vigent. 

 

2. Les funcions i obligacions del suboficial són: 

 

- Atendre totes les emergències a les quals sigui sol·licitat, a qualsevol hora fora de la 

jornada laboral, i també acudir a les reunions i als actes als quals sigui requerit des de 

la Presidència del Consell de Mallorca o des de la Direcció dels Bombers de Mallorca, 

en representació del servei. 

- Coordinar i controlar la gestió de l’àrea del servei que d’acord amb l’organigrama 

li sigui encomanada. 

- Dirigir i coordinar les tasques del personal de bombers en segona activitat. 

- Fer els estudis i proposar la programació i la formació que consideri adients per al 

perfeccionament del personal de la seva àrea. 

- Redactar informes sobre les mancances i les reparacions necessàries de les 

instal·lacions dels parcs. 
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- Organitzar els recursos humans i materials al seu abast, i també visitar les 

instal·lacions dels parcs per determinar-ne les necessitats de manteniment. 

- Col·laborar en la formació i en la planificació de cursos d’aptitud, de promoció i 

d’actualització, i també en les accions formatives que es programin com a formació 

permanent o d’especialització, dins la seva jornada laboral. 

- Dur a terme les valoracions del personal que li pertoqui. 

- Supervisar les tasques, les pràctiques i les maniobres que es duguin a terme als 

diferents parcs de la seva zona. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

3. Les funcions i obligacions del sergent són: 

 

- Coordinar les intervencions entre els diferents parcs i/o serveis d’emergència, quan la 

naturalesa del sinistre ho faci necessari, en absència d’un comandament superior. 

- Exercir la direcció i la coordinació d’efectius del parc que li corresponguin. 

- Controlar i organitzar les vacances, les permutes i altres incidències que es produeixin 

al parc, i procurar les mesures correctores necessàries. 

- Informar el seu superior immediat sobre necessitats o mancances detectades al parc. 

- Dur el control periòdic de les tasques de manteniment de vehicles i d’instal·lacions 

que li corresponguin, i donar part de les anomalies que detecti. 

- Planejar, coordinar i supervisar les maniobres del grup d’especialistes que li 

correspongui. 

- Assistir a cursos de reciclatge, de formació de perfeccionament o de promoció que 

s’organitzin per a personal de la seva categoria, dins la jornada laboral o amb la 

compensació de temps que pertoqui. 

- Participar en la tasca formativa del servei dels Bombers del Consell de 

Mallorca, dins la jornada laboral. 

- Desenvolupar l’activitat dins la jornada laboral reglamentàriament establerta, d’acord 

amb les necessitats del servei, per a la qual cosa s’ha d’alternar amb els altres sergents 

dels diferents parcs, segons la planificació que es determini. 

- Dur a terme les valoracions del personal que li pertoquin. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 
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4. Les funcions i obligacions del caporal són: 

 

- Coordinar les intervencions entre els diferents parcs i/o serveis d’emergència, quan la 

naturalesa del sinistre ho faci necessari, en absència d’un comandament superior. 

- Executar amb el personal al seu càrrec les tasques de manteniment bàsic dels 

vehicles i de les instal·lacions que li corresponguin. 

- Organitzar pràctiques i maniobres durant les guàrdies del seu torn per tal de 

mantenir i de potenciar el nivell de coneixements i d’habilitats dels bombers sota la 

seva responsabilitat. 

- Assistir a cursos de reciclatge o de formació de perfeccionament que s’organitzin per 

a personal de la seva categoria, dins la seva jornada laboral o amb la compensació de 

temps que pertoqui. 

- Participar en la tasca formativa del servei dels Bombers del Consell de Mallorca, dins 

la seva jornada laboral. 

- Fer les guàrdies presencials que s’estableixin i respectar la programació d’activitats 

mentre no es produeixin sinistres. 

- Dur a terme les valoracions del personal que li pertoquin. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

5. Les funcions i obligacions del bomber conductor són: 

 

- Assistir tot tipus de sinistres, sota les ordres dels seus superiors. 

- Responsabilitzar-se de la direcció i de la coordinació d’un sinistre en absència d’un 

comandament. 

- Conduir els vehicles d’emergència amb les precaucions necessàries, per a la qual cosa 

cal utilitzar els indicatius acústics i lluminosos d’emergència i tenir cura d’evitar crear 

situacions de perill innecessàries durant el desplaçament a un sinistre. 

- Revisar els vehicles després de cada actuació. 

- Executar les ordres sobre el manteniment bàsic del material, de les eines, dels 

vehicles i de les instal·lacions del parc que li corresponguin. 

- Fer les pràctiques i les maniobres que organitzi el caporal del seu torn o qualsevol 

altre comandament. 
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- Fer les guàrdies presencials que s’estableixin i respectar la programació d’activitats 

mentre no es produeixin sinistres. 

- Voluntàriament, fer tasques d’operador de comunicacions, de manteniment de 

vehicles, d’instal·lacions i de maquinària, per tal d’afavorir l’accés a una futura segona 

activitat. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 

 

6. Les funcions i obligacions del personal amb habilitació d’especialista 

són: 

 

- Totes les que corresponen a la seva categoria. 

- Intervenir en els sinistres en què sigui requerit, en funció de la seva especialitat. 

- Mantenir un entrenament constant i adient a la seva condició d’especialista. 

- Superar les proves que s’estableixin o el curs de reciclatge que es convoqui. 

 

7. Les funcions i obligacions de l’operador de comunicacions són: 

 

- Rebre i mantenir les telefonades d’urgència, i transmetre als comandaments les 

notificacions rebudes o donar l’alarma i mantenir el contacte radiofònic amb les unitats. 

- A partir de la informació de demanda d’ajuda que rebi, posar en marxa el protocol 

adient a la situació. 

- Centralitzar i mantenir les comunicacions per ràdio mitjançant els diversos canals o 

freqüències, tant amb els elements del mateix servei com amb altres organismes, quan 

sigui necessari. 

- Atendre el control central operatiu i garantir l’atenció telefònica i de comunicacions 

generals que afecti el servei. 

- Utilitzar el recursos informàtics de què disposi i optimitzar-ne l’ús. 

- Fer les tasques administratives que el servei disposi en relació amb el seu lloc de 

treball. 

- Comprovar la dotació de personal i de vehicles de cada parc. 

- Disposar i utilitzar amb soltesa els plànols i els mapes de l’illa de Mallorca i dels 

pobles que conté. 
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- Disposar i utilitzar amb soltesa un llistat amb els telèfons, les adreces postals, les 

adreces electròniques, etc., de persones i d’entitats públiques i privades relacionades 

amb el servei. 

- Tenir cura d’arxivar i custodiar l’enregistrament de les comunicacions i posar en 

coneixement dels seus superiors de manera immediata qualsevol anomalia detectada. 

- Qualsevol altra funció que es derivi de la naturalesa i de les necessitats del servei en 

relació amb el seu grau jeràrquic. 
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ANNEX 3 GRÀFIQUES I CÀLCULS ESTADÍSTICS 
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2014 582 

 
 

14121008060402009896

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Anys

N
º 
d
'in
ce
n
d
is Alfa (nivel) 0,316974

Gamma (tendencia) 0,228737

Constantes de suav ización

MAPE 56,605
MAD 19,328
MSD 757,009

Medidas de exactitud

Actual
Ajustes
Pronósticos
95,0% PI

Variable

Gràfica de suavització  per: Incendis industrials
Mètode exponencial doble

14121008060402009896

1200

1000

800

600

400

200

0

Anys

N
º 
d
e
 s
al
v
a
m
e
n
ts

Alfa (nivel) 0,995307
Gamma (tendencia) 0,102088

Constantes de suavización

MAPE 19,13
MAD 55,26
MSD 4453,70

Medidas de exactitud

Actual
Ajustes
Pronósticos
95,0% PI

Variable

Gràfica de suavització  per: Salvaments
Mètode exponencial doble


