
 

 

 

1-  Les persones participants han de complir els requisits següents: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola d'acord amb la legislació vigent. 

b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o equivalents. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal 

disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent. 

d) Tenir una alçada mínima d'1,65 m els homes i d'1,60 m les dones i tenir un índex de massa corporal  

de Quetelet entre 18,5 i 30 d'acord amb el que estableix la base 6.1.5 d'aquesta convocatòria. 

e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les que consten a l'annex 3 d'aquesta convocatòria. 

f) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 

públics per resolució judicial ferma. 

g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions 

públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 

h) Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 

d'aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incurs en el supòsit d'exempció establert a la base 3.3.2. 

i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada. 

j) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents 

d'acord amb la normativa aplicable. 

2- Per a l'admissió en aquesta convocatòria, les persones participants han de posseir tots els 

requisits el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte l'especificat a la 

base 2.1.j) d'aquesta convocatòria. El requisit de la base 2.1.j) s'ha de complir dins el termini de 

presentació de la documentació acreditativa dels requisits, previst a la base 6.2.2, termini que es 

farà públic en el moment de publicar la relació de persones convocades a la realització de la fase 

de formació. 

En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris de 

carrera. 
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