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Societat Valenciana de Gestió Integral
de Serveis d’Emergències (SGISE)

54664

Sociedad Valenciana de Gestión Integral
de Servicios de Emergencias (SGISE)

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2021, del president,
per la qual s’acorda la publicació de la relació de llocs de
treball de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels
Serveis d’Emergències. [2021/12951]

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, del presidente, por la que se acuerda la publicación de la relación de
puestos de trabajo de Sociedad Valenciana de Gestión
Integral de Servicios de Emergencias. [2021/12951]

Tenint en compte l’informe favorable de la Direcció General del
Sector Públic i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, de data 17 de
maig de 2021, s’acorda publicar la relació de llocs de treball de la Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències, aprovada pel Consell
d’Administració de la societat, amb data 21 d’octubre de 2021, en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la qual es defineix la
denominació de cada lloc de treball, la retribució, la forma de provisió,
la naturalesa del lloc, l’adscripció orgànica, el lloc de realització, les
funcions del lloc i els requisits de formació per a acomplir-lo.

Atendiendo al informe favorable de la Dirección General del Sector
Público y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, de fecha 17 de mayo
de 2021, se acuerda publicar la relación de puestos de trabajo de la
Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emergencias, aprobada por
el Consejo de Administración de la sociedad, con fecha 21 de octubre
de 2021, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en la que se
define la denominación de cada puesto de trabajo, la retribución del
mismo, la forma de provisión, la naturaleza del puesto, la adscripción
orgánica, el lugar de realización, las funciones del puesto y los requisitos de formación para su desempeño.

L’Eliana, 22 de desembre de 2021.– El president de la SGISE: José
María Ángel Batalla.

L’Eliana, 22 de diciembre de 2021.– El presidente de la SGISE:
José María Ángel Batalla.
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Funcions de Bomber/a Forestal.
Conducció i manteniment dels vehicles
tot terreny amb tracció a les quatre
rodes. Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conducció i manteniment dels vehicles
tot terreny amb tracció a les quatre
rodes. Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conducció i manteniment dels vehicles
tot terreny amb tracció a les quatre
rodes. Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Operar els sistemes informàtics i de
comunicacions. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
Operar els sistemes informàtics i de
comunicacions. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
Operar els sistemes informàtics i de
comunicacions. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
Operar els sistemes informàtics i de
comunicacions. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
Operar els sistemes informàtics i de
comunicacions. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

FUNCIONS DEL LLOC

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B.

REQUISITS DE FORMACIÓ PER AL SEU
ACOMPLIMENT
MÈRITS
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Cap de Servei de
Recursos Humans

Títol universitari oficial d'Enginyeria de
Telecomunicació o equivalent o bé Títol
universitari oficial de grau més títol
universitari oficial de màster que
d'acord amb els plans d'estudi vigents
habilite per a l'exercici de la professió
regulada d'Enginyeria de
Telecomunicació.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau més títol
universitari oficial de màster que
d'acord amb els plans d'estudi vigents
habilite per a l'exercici de la professió
regulada. Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc. Permís de conduir classe B.

Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau més títol
universitari oficial de màster que
d'acord amb els plans d'estudi vigents
habilite per a l'exercici de la professió
regulada. Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau més títol
universitari oficial de màster que
d'acord amb els plans d'estudi vigents
habilite per a l'exercici de la professió
regulada. Permís de conduir classe B.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.

Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.

VALÈNCIA

Organitzar el personal per a realització
de treballs forestals i d'extinció
d'incendis forestals.

Operar els sistemes informàtics i de
comunicacions. Aquelles anàlogues o
ALACANT similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
Suport tècnic i coordinació en les
diferents labors relacionades amb la
formació, planificació, prevenció i
VALÈNCIA extinció d'incendis forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Col·laborar en la gestió administrativa Títol oficial de Tècnic de formació
de la unitat organitzativa en la qual està professional o equivalent.
adscrit. Gestionar expedients: registre,
captures en aplicacions informàtiques,
seguiment i arxiu de documentació.
VALÈNCIA Realitzar operacions de sistemes de
comandament i control. Aquelles
funcions anàlogues o similars que
pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
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Cap de Servei
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Cap de Servei
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Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc. Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc. Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc. Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc. Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau més títol
universitari oficial de màster que
d'acord amb els plans d'estudi vigents
habilite per a l'exercici de la professió
regulada. Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc. Permís de conduir classe B.

Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.

Un any d'experiència en exercici de
funcions de coordinació en les diferents
labors relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis Forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
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XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Alacant

Alacant

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica agrícola o equivalent o bé títol
Universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica agrícola o equivalent o bé títol
Universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica agrícola o equivalent o bé títol
Universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica agrícola o equivalent o bé títol
Universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica agrícola o equivalent o bé títol
Universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Permís de conduir classe B.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica agrícola o equivalent o bé títol
Universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Permís de conduir classe B.

Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
VALÈNCIA emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
ALACANT emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
ALACANT emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.

Num. 9245 / 29.12.2021

54668

1N2

2N1

2N1

2N1

Enginyer/a
Tècnic/a
Agrícola

Encarregat/da
tècnic/a

Encarregat/da
tècnic/a

Encarregat/da
tècnic/a

28

29

30

31

22.790,14

22.790,14

22.790,14

26.046,76

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació
L’Eliana

Castelló

Castelló

Alacant

Sota les instruccions del responsable,
organitzar i supervisar les activitats del
servei encomanat i col·laborar en la
programació d'actuacions, elaboració de
pressupostos i replantejos. Recepcionar
la maquinària i comunicar incidències.
Vetlar pel compliment de la normativa
VALÈNCIA de seguretat i salut en el treball i de les
especificacions quant a qualitat i medi
ambient. Aquelles anàlogues o similars
que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial de Tècnic Superior de la
família professional agrària o família
edificació i obra civil o equivalent.
Permís conduir classe B.

Títol oficial de Tècnic Superior de la
família professional agrària o família
edificació i obra civil o equivalent.
Permís conduir classe B.

Títol oficial de Tècnic Superior de la
família professional agrària o família
edificació i obra civil o equivalent.
Permís conduir classe B.

Sota les instruccions del responsable,
organitzar i supervisar les activitats del
servei encomanat i col·laborar en la
programació d'actuacions, elaboració de
pressupostos i replantejos. Recepcionar
la maquinària i comunicar incidències.
Vetlar pel compliment de la normativa
CASTELLÓ de seguretat i salut en el treball i de les
especificacions quant a qualitat i medi
ambient. Aquelles anàlogues o similars
que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
Sota les instruccions del responsable,
organitzar i supervisar les activitats del
servei encomanat i col·laborar en la
programació d'actuacions, elaboració de
pressupostos i replantejos. Recepcionar
la maquinària i comunicar incidències.
Vetlar pel compliment de la normativa
CASTELLÓ de seguretat i salut en el treball i de les
especificacions quant a qualitat i medi
ambient. Aquelles anàlogues o similars
que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica agrícola o equivalent o bé títol
Universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Permís de conduir classe B.

Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
d'incendis forestals, i altres
ALACANT emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors, concordes amb els seus
coneixements tècnics i la competència
de la titulació professional.
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3N1

3N2

3N2

4N1

Encarregat/da

Administratiu/v
a Especialista

Capatàs d'Obra

Oficial
Especialista

33

34

35

36

2N1

Encarregat/da
tècnic/a

32

18.449,11

19.534,24

17.092,47

20.619,55

22.790,14

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Castelló

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei de
Recursos Humans

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Castelló

Castelló

Alacant

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Alacant

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Títol oficial de Tècnic Superior de la
família professional agrària o família
edificació i obra civil o equivalent.
Permís conduir classe B.

Té al seu càrrec una obra o diverses
d'escassa dimensió, organitzant i
distribuint els treballs entre els operaris.
CASTELLÓ La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Fer treballs propis del seu ofici (obra de
paleta, encofrat, ferralla, fusteria, etc.).
Organitzar i supervisar els materials,
equips i tasques dels operaris a càrrec
seu, instruint a aquests. Fer treballs de
CASTELLÓ manteniment i conservació dels
elements posats a la seua disposició.
Aquelles anàlogues o similars que
pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial de Tècnic de Formació
Professional o equivalent. Permís de
conduir classe B.

Títol de Tècnic de Formació
Professional o equivalent. Permís de
conduir classe B.

Col·laborar en la gestió administrativa Títol oficial de Tècnic de formació
de la unitat organitzativa en la qual està professional o equivalent.
adscrit. Gestionar expedients: registre,
captures en aplicacions informàtiques,
seguiment i arxiu de documentació.
CASTELLÓ Realitzar operacions de sistemes de
comandament i control. Aquelles
funcions anàlogues o similars que
pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Organitzar i coordinar el treball dels
mitjans personals i materials assignats Obligatori o equivalent. Permís conduir
als serveis encomanats. Col·laborar en classe B.
la programació d'actuacions, elaboració
de pressupostos, replantejos i
mesuraments. Vetlar pel compliment de
la normativa de seguretat i salut en el
ALACANT treball i de les especificacions quant a
qualitat i medi ambient. Diagnosticar i
solucionar avaries. Aquelles funcions
anàlogues o similars que pogueren
aparéixer en el desenvolupament dels
diferents processos productius.

Sota les instruccions del responsable,
organitzar i supervisar les activitats del
servei encomanat i col·laborar en la
programació d'actuacions, elaboració de
pressupostos i replantejos. Recepcionar
la maquinària i comunicar incidències.
Vetlar pel compliment de la normativa
ALACANT de seguretat i salut en el treball i de les
especificacions quant a qualitat i medi
ambient. Aquelles anàlogues o similars
que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
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54670

4N2

4N2

4N2

4N2

Administratiu/v
a

Administratiu/v
a

Administratiu/v
a

Administratiu/v
a

37

38

39

40

17.906,46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei de
Recursos Humans

Cap de Servei de
Recursos Humans

Cap de Servei de
Recursos Humans

Cap de Servei de
Recursos Humans
Castelló

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Realitzar funcions bàsiques de treball
Obligatori o equivalent.
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
VALÈNCIA informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Realitzar funcions bàsiques de treball
Obligatori o equivalent.
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
VALÈNCIA informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Realitzar funcions bàsiques de treball
Obligatori o equivalent.
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
VALÈNCIA informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Realitzar funcions bàsiques de treball
Obligatori o equivalent.
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
CASTELLÓ informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
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4N2

4N2

Administratiu/v
a

Administratiu/v
a

Oficial d'oficis

43

44

45

4N2

4N2

Oficial d'oficis

42

4N2

Administratiu/v
a

41

17.906,46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Alacant

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei de
Recursos Humans

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Alacant

Alacant

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei de
Recursos Humans

L’Eliana

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

L’Eliana

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei de
Recursos Humans

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent. Permís conduir
classe B.

Fer treballs propis del seu ofici (obra de Títol oficial d'Ensenyament Secundari
paleta, encofrat, ferralla, fusteria, etc). Obligatori o equivalent. Permís conduir
Traslladar les instruccions rebudes a la classe B.
resta d'operaris al seu càrrec i vetlar pel
ALACANT seu compliment. Mantindre i conservar
dels elements posats a la seua
disposició. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productiu.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Realitzar funcions bàsiques de treball
Obligatori o equivalent.
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
ALACANT informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Fer treballs propis del seu ofici (obra de
paleta, encofrat, ferralla, fusteria, etc.).
Traslladar les instruccions rebudes a la
resta d'operaris a càrrec seu i vetlar pel
VALÈNCIA seu compliment. Mantindre i conservar
dels elements posats a la seua
disposició. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productiu.
Realitzar funcions bàsiques de treball
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
ALACANT informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Realitzar funcions bàsiques de treball
Obligatori o equivalent.
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
VALÈNCIA informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
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4N2

3

3

3

Oficial d'oficis

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

47

48

49

50

4N2

Administratiu/v
a

46

28.725,83

28.725,83

28.725,83

17.906,46

17.906,46

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Castell de
Castells

Castell de
Castells

Benissa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Alacant

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Alacant

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei de
Recursos Humans

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Fer treballs propis del seu ofici (obra de
paleta, encofrat, ferralla, fusteria, etc).
Traslladar les instruccions rebudes a la
resta d'operaris al seu càrrec i vetlar pel
ALACANT seu compliment. Mantindre i conservar
dels elements posats a la seua
disposició. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productiu.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent. Permís conduir
classe B.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Realitzar funcions bàsiques de treball
Obligatori o equivalent.
d'oficina: arxiu, registre, fotocòpies,
atenció telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
ALACANT informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.
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54673

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
reforç

Conductor/a
autobomba
reforç

51

52

53

54

55

14.362,92

14.362,92

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Permís conduir classe C

Relleu

Relleu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Callosa d’en
ALACANT les esteses de mànegues a peu
Sarrià
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
Callosa d’en
ALACANT de los tendidos de mangueras a pie de
Sarrià
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Benissa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54674

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

56

57

58

59

60

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

L’Orxa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permís conduir classe C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALACANT de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
La Torre de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
les Maçanes
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
La Torre de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
les Maçanes
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54675

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

61

62

63

64

65

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Orxa

Font Roja

Font Roja

Villena

Villena

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permís conduir classe C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALACANT de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54676

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

66

67

68

69

70

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Tibi

Tibi

Xixona

Xixona

Morella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
ALACANT les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C
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54677

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

71

72

73

74

75

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Castellfort CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Castellfort CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
El Ballestar CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
El Ballestar CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Morella

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C
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54678

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

76

77

78

79

80

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Alcalà de
Xivert

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Benlloch

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Sant Mateu CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Sant Mateu CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Alcalà de
Xivert

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54679

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

81

82

83

84

85

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Benlloch

Eslida

Eslida

Cabanes

Cabanes

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54680

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

86

87

88

89

90

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Vistabella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Montán

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Villahermos
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
a
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Villahermos
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
a
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Vistabella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54681

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

91

92

93

94

95

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Montán

Ayódar

Ayódar

Jérica

Jérica

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54682

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
reforç

96

97

98

99

100

14.362,92

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Barracas

Barracas

Segorbe

Segorbe

Altura

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54683

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba
reforç

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

101

102

103

104

105

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

14.362,92

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Bétera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Bétera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
La Vallesa VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
La Vallesa VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Altura

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
CASTELLÓ les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54684

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

106

107

108

109

110

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Xàtiva

Xàtiva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Olocau

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Castelló de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
Rugat
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Olocau

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54685

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
reforç

Conductor/a
autobomba
reforç

111

112

113

114

115

14.362,92

14.362,92

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Ontinyent

Ontinyent

Alzira

Alzira

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Castelló de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
Rugat
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54686

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

116

117

118

119

120

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Cortes

Cortes

Ayora

Ayora

Navarrés

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54687

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

121

122

123

124

125

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Navarrés

Requena

Requena

Yátova

Yátova

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54688

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
reforç

Conductor/a
autobomba
reforç

Conductor/a
autobomba
reforç

126

127

128

129

130

14.362,92

14.362,92

14.362,92

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Buñol

Buñol

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Sinarcas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Villargordo VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Sinarcas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54689

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba
reforç

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

131

132

133

134

135

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

14.362,92

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Chelva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Aras de los
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
Olmos
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Aras de los
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
Olmos
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Chelva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
Villargordo VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C

Num. 9245 / 29.12.2021

54690

3

Conductor/a
autobomba

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

136

137

138

139

140

141

2

2

2

2

3

Conductor/a
autobomba

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

28.725,83

28.725,83

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ademuz

Ademuz

Parcent

Parcent

Parcent

Parcent

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre les autobombes
amb tracció a les quatre rodes. Operar
la bomba, vigilar el seu funcionament i
col·laborar amb el responsable de la
unitat en l'organització i realització de
VALÈNCIA les esteses de mànegues a peu
d'autobomba. La seua àrea d'actuació
serà la Comunitat Valenciana si bé
podrà ser mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Permís conduir classe C

Permís conduir classe C
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54691

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

144

3

143

Substitut/a
142
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Parcent

Parcent

Parcent

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

145

146

147

148

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Parcent

Parcent

Parcent

Parcent

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

149

150

151

152

153

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Parcent

Benissa

Benissa

Benissa

Benissa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54694

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

156

3

155

Substitut/a
154
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Benissa

Benissa

Benissa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

157

158

159

160

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Benissa

Benissa

Benissa

Benissa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

161

162

163

164

165

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Benimantell ALACANT

Benimantell ALACANT

Benimantell ALACANT

Benimantell ALACANT

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Benissa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54697

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

168

3

167

Substitut/a
166
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Benimantell ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Benimantell ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Benimantell ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54698

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

169

170

171

172

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Benimantell ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Benimantell ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Benimantell ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Benimantell ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54699

4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

173

174

175

176 Sotscap reforç

177 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Relleu

Relleu

Relleu

Relleu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Benimantell ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54700

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
179
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
181
Forestal reforç

180

178

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Relleu

Relleu

Relleu

Relleu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54701

4

2

Bomber/a
183
Forestal reforç

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

184

185

186

2

2

4

Bomber/a
Forestal reforç

182

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Relleu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
La Torre de
ALACANT activitats d'ensinistrament de tot el
les Maçanes
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
La Torre de
ALACANT activitats d'ensinistrament de tot el
les Maçanes
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
La Torre de
ALACANT responsable de la mateixa quan estiga
les Maçanes
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Relleu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54702

2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

187

188

189

190

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Torre de
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
les Maçanes
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
La Torre de
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
les Maçanes
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
La Torre de
ALACANT responsable de la mateixa quan estiga
les Maçanes
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
La Torre de
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
les Maçanes
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54703

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

191

192

193

194

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Torre de
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
les Maçanes
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Torre de
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
les Maçanes
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Torre de
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
les Maçanes
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Torre de
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
les Maçanes
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54704

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

195

196

197

198

199

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Torre de
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
les Maçanes
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54705

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

202

3

201

Substitut/a
200
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54706

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

203

204

205

206

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54707

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

207

208

209

210

211

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

La Vall
d’Alcalà

L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54708

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

214

3

213

Substitut/a
212
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54709

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

215

216

217

218

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54710

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

219

220

221

222

223

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Orxa

Font Roja

Font Roja

Font Roja

Font Roja

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54711

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

226

3

225

Substitut/a
224
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Font Roja

Font Roja

Font Roja

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54712

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

227

228

229

230

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Font Roja

Font Roja

Font Roja

Font Roja

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54713

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

231

232

233

234

235

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Font Roja

Biar

Biar

Biar

Biar

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54714

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

238

3

237

Substitut/a
236
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Biar

Biar

Biar

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

239

240

241

242

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Biar

Biar

Biar

Biar

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

243

244

245

246

247

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Biar

Tibi

Tibi

Tibi

Tibi

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

250

3

249

Substitut/a
248
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Tibi

Tibi

Tibi

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

251

252

253

254

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Tibi

Tibi

Tibi

Tibi

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

255

256

257

258

259

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Tibi

Xixona

Xixona

Xixona

Xixona

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

262

3

261

Substitut/a
260
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Xixona

Xixona

Xixona

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
ALACANT Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

263

264

265

266

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Xixona

Xixona

Xixona

Xixona

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

267

268

269

270 Sotscap reforç

271 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Guardamar ALACANT

Guardamar ALACANT

Guardamar ALACANT

Guardamar ALACANT

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Xixona

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
273
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
275
Forestal reforç

274

272

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Guardamar ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Guardamar ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Guardamar ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Guardamar ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

Bomber/a
277
Forestal reforç

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

278

279

280

2

2

4

Bomber/a
Forestal reforç

276

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Morella

Morella

Morella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
CASTELLÓ activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
CASTELLÓ activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
CASTELLÓ responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Guardamar ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Guardamar ALACANT funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

281

282

283

284

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Morella

Morella

Morella

Morella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
CASTELLÓ responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54726

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

285

286

287

288

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Morella

Morella

Morella

Morella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

289

290

291

292

293

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

El Ballestar CASTELLÓ

El Ballestar CASTELLÓ

El Ballestar CASTELLÓ

El Ballestar CASTELLÓ

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Morella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54728

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

296

3

295

Substitut/a
294
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
El Ballestar CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
El Ballestar CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
El Ballestar CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54729

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

297

298

299

300

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
El Ballestar CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
El Ballestar CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
El Ballestar CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
El Ballestar CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

301

302

303

304

305

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Castellfort CASTELLÓ

Castellfort CASTELLÓ

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

Castellfort

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

Castellfort

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
El Ballestar CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

308

3

307

Substitut/a
306
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castellfort CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Castellfort CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Castellfort CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

309

310

311

312

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castellfort CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castellfort CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castellfort CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castellfort CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

313

314

315

316

317

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castellfort CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

320

3

319

Substitut/a
318
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

321

322

323

324

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

325

326

327

328

329

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Alcalà de
Xivert

Sant Mateu CASTELLÓ

Sant Mateu CASTELLÓ

Sant Mateu CASTELLÓ

Sant Mateu CASTELLÓ

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

3

4

Substitut/a
vacances

Substitut/a
vacances reforç

Bomber/a
Forestal

330

331

332

26.572,58

11.047,30

27.618,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Sant Mateu CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Sant Mateu CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Sant Mateu CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

333

334

335

336

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Sant Mateu CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Sant Mateu CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Sant Mateu CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Sant Mateu CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

337

338

339

340

341

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Benlloch

Benlloch

Benlloch

Benlloch

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Sant Mateu CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

344

3

343

Substitut/a
342
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Benlloch

Benlloch

Benlloch

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

345

346

347

348

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Benlloch

Benlloch

Benlloch

Benlloch

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

349

350

351

352

353

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Benlloch

Eslida

Eslida

Eslida

Eslida

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

356

3

355

Substitut/a
354
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Eslida

Eslida

Eslida

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

357

358

359

360

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Eslida

Eslida

Eslida

Eslida

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

361

362

363

364

365

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Eslida

Cabanes

Cabanes

Cabanes

Cabanes

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

368

3

367

Substitut/a
366
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Cabanes

Cabanes

Cabanes

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

369

370

371

372

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Cabanes

Cabanes

Cabanes

Cabanes

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

373

374

375

376 Sotscap reforç

377 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Cabanes

Onda

Onda

Onda

Onda

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
379
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
381
Forestal reforç

380

378

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Onda

Onda

Onda

Onda

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54750

4

2

Bomber/a
383
Forestal reforç

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

384

385

386

2

2

4

Bomber/a
Forestal reforç

382

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Onda

Onda

Vistabella

Vistabella

Vistabella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
CASTELLÓ activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
CASTELLÓ activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
CASTELLÓ responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54751

2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

387

388

389

390

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Vistabella

Vistabella

Vistabella

Vistabella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
CASTELLÓ responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54752

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

391

392

393

394

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Vistabella

Vistabella

Vistabella

Vistabella

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54753

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

395

396

397

398

399

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Vistabella

Villahermos
CASTELLÓ
a

Villahermos
CASTELLÓ
a

Villahermos
CASTELLÓ
a

Villahermos
CASTELLÓ
a

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54754

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

402

3

401

Substitut/a
400
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villahermos
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
a
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Villahermos
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
a
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Villahermos
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
a
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54755

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

403

404

405

406

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villahermos
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
a
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villahermos
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
a
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villahermos
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
a
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villahermos
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
a
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54756

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

407

408

409

410

411

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Montán

Montán

Montán

Montán

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villahermos
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
a
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54757

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

414

3

413

Substitut/a
412
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Montán

Montán

Montán

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54758

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

415

416

417

418

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Montán

Montán

Montán

Montán

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54759

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

419

420

421

422

423

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Montán

Ayódar

Ayódar

Ayódar

Ayódar

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54760

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

426

3

425

Substitut/a
424
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ayódar

Ayódar

Ayódar

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54761

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

427

428

429

430

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ayódar

Ayódar

Ayódar

Ayódar

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

431

432

433

434 Sotscap reforç

435 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ayódar

Llucena

Llucena

Llucena

Llucena

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
437
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
439
Forestal reforç

438

436

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Llucena

Llucena

Llucena

Llucena

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

Bomber/a
441
Forestal reforç

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

442

443

444

2

2

4

Bomber/a
Forestal reforç

440

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Llucena

Llucena

Jérica

Jérica

Jérica

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
CASTELLÓ activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
CASTELLÓ activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
CASTELLÓ responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

445

446

447

448

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Jérica

Jérica

Jérica

Jérica

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
CASTELLÓ responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

449

450

451

452

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Jérica

Jérica

Jérica

Jérica

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54767

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

453

454

455

456

457

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Jérica

Barracas

Barracas

Barracas

Barracas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54768

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

460

3

459

Substitut/a
458
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Barracas

Barracas

Barracas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54769

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

461

462

463

464

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Barracas

Barracas

Barracas

Barracas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54770

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

465

466

467

468

469

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Barracas

Segorbe

Segorbe

Segorbe

Segorbe

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54771

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

472

3

471

Substitut/a
470
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Segorbe

Segorbe

Segorbe

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
CASTELLÓ Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54772

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

473

474

475

476

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Segorbe

Segorbe

Segorbe

Segorbe

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54773

4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

477

478

479

480 Sotscap reforç

481 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Segorbe

Altura

Altura

Altura

Altura

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54774

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
483
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
485
Forestal reforç

484

482

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Altura

Altura

Altura

Altura

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54775

4

4

-

-

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
487
Forestal reforç

488 Segon capatàs

489 Segon capatàs

486

32.253,66

32.253,66

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Altura

Altura

Castelló

Castelló

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

CASTELLÓ

CASTELLÓ

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
CASTELLÓ funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54776

-

Capatàs de
brigada

Especialista

Especialista

491

492

493

-

-

-

Capatàs de
brigada

490

30.778,25

30.778,25

35.163,77

35.163,77

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

Castelló

Castelló

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
CASTELLÓ d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
CASTELLÓ d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54777

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

494

495

496

497

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

Castelló

Castelló

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54778

-

-

Especialista

Especialista
reforç

500

501

-

Especialista

499

-

Especialista

498

10.363,61

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

Castelló

Castelló

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54779

-

-

Capatàs de
brigada

Capatàs de
brigada

505

-

503 Segon capatàs

504

-

502 Segon capatàs

35.163,77

35.163,77

32.253,66

32.253,66

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Tirig

Tirig

Tirig

Tirig

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
ALACANT d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
ALACANT d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

ALACANT

ALACANT

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54780

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

506

507

508

509

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Tirig

Tirig

Tirig

Tirig

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
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54781

-

-

Especialista

512

513 Segon capatàs

-

Especialista

511

-

Especialista

510

32.253,66

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Tirig

Tirig

Tirig

Enguera

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
VALÈNCIA

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
CASTELLÓ Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
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54782

-

Capatàs de
brigada

Especialista

516

517

-

-

Capatàs de
brigada

-

515

514 Segon capatàs

30.778,25

35.163,77

35.163,77

32.253,66

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Enguera

Enguera

Enguera

Enguera

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
VALÈNCIA d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
VALÈNCIA d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

VALÈNCIA

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54783

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

518

519

520

521

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Enguera

Enguera

Enguera

Enguera

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
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54784

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

522

523

524

525

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Enguera

Enguera

Enguera

Enguera

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
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54785

-

528 Segon capatàs

529

-

-

527 Segon capatàs

Capatàs de
brigada

-

Especialista
reforç

526

35.163,77

32.253,66

32.253,66

10.363,61

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Enguera

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
Acord Laboral
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
per a regular les
Supervisar
l'ús
adequat
de
les
dotacions
condicions de
individuals i col·lectives en relació amb
treball del
les diferents activitats a realitzar. Les
personal de
establides en el Reglament del servei de
Foresma, SA,
Bombers/es Forestals. La seua àrea
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA d'actuació serà la Comunitat Valenciana
d'Extinció
si bé podrà ser mobilitzat per a
d'Incendis
participar en emergències que
Forestals i Altres
traspassen els límits territorials.
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
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54786

Capatàs de
brigada

Especialista

Especialista

Especialista

530

531

532

533

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

35.163,77

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
Acord Laboral
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
per a regular les
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
condicions de
individuals i col·lectives en relació amb
treball del
les diferents activitats a realitzar. Les
personal de
establides en el Reglament del servei de
Foresma, SA,
Bombers/es Forestals. La seua àrea
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA d'actuació serà la Comunitat Valenciana
d'Extinció
si bé podrà ser mobilitzat per a
d'Incendis
participar en emergències que
Forestals i Altres
traspassen els límits territorials.
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Num. 9245 / 29.12.2021

54787

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

534

535

536

537

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Siete Aguas VALÈNCIA Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Num. 9245 / 29.12.2021

54788

-

-

Capatàs de
brigada

Capatàs de
brigada

541

-

539 Segon capatàs

540

-

538 Segon capatàs

35.163,77

35.163,77

32.253,66

32.253,66

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
ALACANT d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
individuals i col·lectives en relació amb
les diferents activitats a realitzar. Les
establides en el Reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
ALACANT d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

ALACANT

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

ALACANT

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Num. 9245 / 29.12.2021

54789

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

542

543

544

545

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54790

-

-

Especialista

Especialista
reforç

548

549

-

Especialista

547

-

Especialista

546

10.363,61

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54791

-

-

-

Especialista

551

552 Segon capatàs

553 Segon capatàs

-

Especialista

550

32.253,66

32.253,66

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions d'Especialista, excepte en
absència del Capatàs de brigada, en què
realitzara les funcions d'aquest. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
Reglament del servei de Bombers/es
ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
Mutxamell
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Num. 9245 / 29.12.2021

54792

-

Capatàs de
brigada

Especialista

Especialista

555

556

557

-

-

-

Capatàs de
brigada

554

30.778,25

30.778,25

35.163,77

35.163,77

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
Acord Laboral
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
per a regular les
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
condicions de
individuals i col·lectives en relació amb
treball del
les diferents activitats a realitzar. Les
personal de
establides en el Reglament del servei de
Foresma, SA,
Bombers/es Forestals. La seua àrea
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT d'actuació serà la Comunitat Valenciana
d'Extinció
si bé podrà ser mobilitzat per a
d'Incendis
participar en emergències que
Forestals i Altres
traspassen els límits territorials.
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Títol oficial de Tècnic de gestió Forestal
Organitzar, distribuir i controlar el
Acord Laboral
treball dels membres de la seua brigada. i del medi natural o equivalent.
per a regular les
Supervisar l'ús adequat de les dotacions
condicions de
individuals i col·lectives en relació amb
treball del
les diferents activitats a realitzar. Les
personal de
establides en el Reglament del servei de
Foresma, SA,
Bombers/es Forestals. La seua àrea
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT d'actuació serà la Comunitat Valenciana
d'Extinció
si bé podrà ser mobilitzat per a
d'Incendis
participar en emergències que
Forestals i Altres
traspassen els límits territorials.
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
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54793

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

558

559

560

561

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
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Especialista

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

562

563

564

565

566

2

2

2

2

-

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

30.778,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Bétera

Bétera

Bétera

Bétera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Quantes actuacions s'encomanen amb
treball del
motiu de situacions d'emergència en el
personal de
medi rural. Les establides en el
Foresma, SA,
Reglament del servei de Bombers/es
adscrit al Servei
Cocoll/Pego ALACANT Forestals La seua àrea d'actuació serà la
d'Extinció
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
d'Incendis
mobilitzat per a participar en
Forestals i Altres
emergències que traspassen els límits
Actuacions
territorials.
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Num. 9245 / 29.12.2021

54795

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

569

3

568

Substitut/a
567
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Bétera

Bétera

Bétera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

570

571

572

573

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Bétera

Bétera

Bétera

Bétera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

574

575

576

577

578

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

La Vallesa VALÈNCIA

La Vallesa VALÈNCIA

La Vallesa VALÈNCIA

La Vallesa VALÈNCIA

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Bétera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54798

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

581

3

580

Substitut/a
579
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Vallesa VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
La Vallesa VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
La Vallesa VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54799

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

582

583

584

585

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Vallesa VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Vallesa VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Vallesa VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Vallesa VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54800

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

586

587

588

589

590

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Olocau

Olocau

Olocau

Olocau

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Vallesa VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54801

3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

593

3

592

Substitut/a
591
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Olocau

Olocau

Olocau

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54802

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

594

595

596

597

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Olocau

Olocau

Olocau

Olocau

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54803

4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

598

599

600

601 Sotscap reforç

602 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Olocau

Pedralba

Pedralba

Pedralba

Pedralba

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54804

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
604
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
606
Forestal reforç

605

603

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Pedralba

Pedralba

Pedralba

Pedralba

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54805

4

4

2

2

2

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
608
Forestal reforç

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

609

610

611 Sotscap reforç

607

13.896,36

15.229,64

15.229,64

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Pedralba

Pedralba

Gilet

Gilet

Gilet

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54806

2

4

4

4

612 Sotscap reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

613

614

Bomber/a
615
Forestal reforç

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.896,36

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Gilet

Gilet

Gilet

Gilet

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54807

4

4

Bomber/a
617
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Cap d'unitat

618

619

2

4

Bomber/a
Forestal reforç

616

30.459,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Gilet

Gilet

Gilet

Xàtiva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54808

2

3

3

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

622

623

624

2

Sotscap

621

2

Cap d'unitat

620

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54809

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

625

626

627

628

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54810

4

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

630

631

632

633

2

2

2

4

Bomber/a
Forestal

629

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Xàtiva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
Castelló de
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
Rugat
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
Castelló de
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
Rugat
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
Castelló de
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
Rugat
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Xàtiva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

634

635

636

637

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castelló de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
Rugat
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Castelló de
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
Rugat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
Castelló de
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
Rugat
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Castelló de
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
Rugat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54812

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

638

639

640

641

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castelló de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
Rugat
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castelló de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
Rugat
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castelló de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
Rugat
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castelló de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
Rugat
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

642

643

644

645

646

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Castelló de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
Rugat
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

649

3

648

Substitut/a
647
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

650

651

652

653

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

654

655

656

657 Sotscap reforç

658 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ontinyent

Alzira

Alzira

Alzira

Alzira

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
660
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
662
Forestal reforç

661

659

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alzira

Alzira

Alzira

Alzira

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

2

2

2

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
664
Forestal reforç

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

665

666

667 Sotscap reforç

663

13.896,36

15.229,64

15.229,64

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Alzira

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
La Font de
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
la Figuera
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
La Font de
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
la Figuera
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
La Font de
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
la Figuera
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Alzira

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

4

4

4

668 Sotscap reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

669

670

Bomber/a
671
Forestal reforç

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.896,36

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Font de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
la Figuera
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Font de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
la Figuera
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
La Font de
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
la Figuera
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Font de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
la Figuera
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

2

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
673
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Cap d'unitat
reforç

674

675

672

15.229,64

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Rótova

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Font de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
la Figuera
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Font de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
la Figuera
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
La Font de
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
la Figuera
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

2

2

4

4

677 Sotscap reforç

678 Sotscap reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
680
Forestal reforç

679

676

Cap d'unitat
reforç

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

15.229,64

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Rótova

Rótova

Rótova

Rótova

Rótova

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
682
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
684
Forestal reforç

683

681

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Rótova

Rótova

Rótova

Rótova

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

686

687

688

Substitut/a
689
vacances reforç

Cap d'unitat

685

3

2

2

2

2

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Cortes

Cortes

Cortes

Cortes

Cortes

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV
VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
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3

4

4

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

690

691

692

693

26.572,58

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Cortes

Cortes

Cortes

Cortes

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

695

696

697

2

4

Bomber/a
Forestal

694

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Cortes

Cortes

Cortes

Ayora

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

3

3

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

700

701

702

2

Sotscap

699

2

Cap d'unitat

698

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ayora

Ayora

Ayora

Ayora

Ayora

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

703

704

705

706

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ayora

Ayora

Ayora

Ayora

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

708

709

710

711

2

2

2

4

Bomber/a
Forestal

707

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ayora

Ayora

Navarrés

Navarrés

Navarrés

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

712

713

714

715

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Navarrés

Navarrés

Navarrés

Navarrés

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

716

717

718

719

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Navarrés

Navarrés

Navarrés

Navarrés

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

720

721

722

723 Sotscap reforç

724 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Navarrés

Zarra

Zarra

Zarra

Zarra

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
726
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
728
Forestal reforç

727

725

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Zarra

Zarra

Zarra

Zarra

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

2

2

2

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
730
Forestal reforç

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

731

732

733 Sotscap reforç

729

13.896,36

15.229,64

15.229,64

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Zarra

Zarra

Enguera

Enguera

Enguera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

4

4

4

734 Sotscap reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

735

736

Bomber/a
737
Forestal reforç

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.896,36

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Enguera

Enguera

Enguera

Enguera

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

Bomber/a
739
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Cap d'unitat

740

741

2

4

Bomber/a
Forestal reforç

738

30.459,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Enguera

Enguera

Enguera

Requena

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

3

3

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

744

745

746

2

Sotscap

743

2

Cap d'unitat

742

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Requena

Requena

Requena

Requena

Requena

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

747

748

749

750

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Requena

Requena

Requena

Requena

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

752

753

754

755

2

2

2

4

Bomber/a
Forestal

751

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Requena

Requena

Yátova

Yátova

Yátova

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

756

757

758

759

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Yátova

Yátova

Yátova

Yátova

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

760

761

762

763

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Yátova

Yátova

Yátova

Yátova

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

764

765

766

767

768

2

2

2

2

4

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Yátova

Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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3

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

771

3

770

Substitut/a
769
vacances reforç

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

772

773

774

775

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

776

777

778

779 Sotscap reforç

780 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Sinarcas

Buñol

Buñol

Buñol

Buñol

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
782
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
784
Forestal reforç

783

781

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Buñol

Buñol

Buñol

Buñol

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

2

2

2

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
786
Forestal reforç

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

787

788

789 Sotscap reforç

785

13.896,36

15.229,64

15.229,64

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Buñol

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
Villargordo VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
Villargordo VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
Villargordo VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Buñol

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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2

4

4

4

790 Sotscap reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

791

792

Bomber/a
793
Forestal reforç

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.896,36

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villargordo VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villargordo VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
Villargordo VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villargordo VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

2

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
795
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Cap d'unitat
reforç

796

797

794

15.229,64

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
Los Isidros VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villargordo VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villargordo VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Villargordo VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54849

2

2

2

4

4

799 Sotscap reforç

800 Sotscap reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
802
Forestal reforç

801

798

Cap d'unitat
reforç

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

15.229,64

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Los Isidros VALÈNCIA

Los Isidros VALÈNCIA

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Los Isidros VALÈNCIA

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Los Isidros VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Los Isidros VALÈNCIA

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54850

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
804
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
806
Forestal reforç

805

803

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Los Isidros VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Los Isidros VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Los Isidros VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
Los Isidros VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Cap d'unitat

Sotscap

Sotscap

808

809

810

Substitut/a
811
vacances reforç

Cap d'unitat

807

3

2

2

2

2

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Chelva

Chelva

Chelva

Chelva

Chelva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV
VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
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54852

3

4

4

4

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

812

813

814

815

26.572,58

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Chelva

Chelva

Chelva

Chelva

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54853

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

817

818

819

2

4

Bomber/a
Forestal

816

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Chelva

Chelva

Chelva

Titaguas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54854

2

3

3

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

822

823

824

2

Sotscap

821

2

Cap d'unitat

820

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Titaguas

Titaguas

Titaguas

Titaguas

Titaguas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54855

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

825

826

827

828

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Titaguas

Titaguas

Titaguas

Titaguas

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54856

4

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat

Cap d'unitat

Sotscap

830

831

832

833

2

2

2

4

Bomber/a
Forestal

829

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Titaguas

Titaguas

Ademuz

Ademuz

Ademuz

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
VALÈNCIA activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54857

2

3

3

4

Sotscap

Substitut/a
vacances reforç

Substitut/a
vacances

Bomber/a
Forestal

834

835

836

837

26.572,58

27.618,25

11.047,30

27.792,74

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ademuz

Ademuz

Ademuz

Ademuz

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Permís conduir classe C

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Permís conduir classe C
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
VALÈNCIA responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis Forestals.
Intervindre en situacions d'emergència
d'origen meteorològic. Col·laborar en
altres situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
VALÈNCIA Assumir el comandament de la Unitat
quan estiguen absents el Cap d'Unitat, el
Sotscap i el Corretorns. Les establides
en el reglament del servei de
Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Num. 9245 / 29.12.2021

54858

4

4

4

4

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

Bomber/a
Forestal

838

839

840

841

26.572,58

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ademuz

Ademuz

Ademuz

Ademuz

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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54859

4

2

2

2

2

Bomber/a
Forestal

Cap d'unitat
reforç

Cap d'unitat
reforç

842

843

844

845 Sotscap reforç

846 Sotscap reforç

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Ademuz

Calles

Calles

Calles

Calles

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Organitzar, distribuir i controlar el
treball dels membres de la seua Unitat.
Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de tot el
personal a càrrec seu. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Funcions de Bomber/a Forestal.
Conduir i mantindre els vehicles tot
terreny amb tracció a les quatre rodes.
Substituir al Cap d'Unitat com a
responsable de la mateixa quan estiga
absent. La seua àrea d'actuació serà la
Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
conduir classe B

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

4

4

4

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
848
Forestal reforç

Bomber/a
Forestal reforç

Bomber/a
850
Forestal reforç

849

847

13.286,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Calles

Calles

Calles

Calles

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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4

-

Bomber/a
852
Forestal reforç

Coordinador/a
helitransportada

Corretorns

853

854

3

4

Bomber/a
Forestal reforç

851

31.515,13

48.922,70

13.286,29

13.286,29

Salari Base

21.149,43

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

27.773,27

CPS CL PE

CPS CL PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Alacant

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Calles

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

N/A

Calles

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Títol universitari oficial d'Enginyeria
forestal o equivalent o títol universitari
oficial d'Enginyeria Tècnica Forestal o
equivalent o bé títol universitari oficial
de grau que d'acord amb els plans
d'estudi vigents habiliten per a l'exercici
de la professió regulada.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Coordinació del dispositiu d'Unitats
Helitransportades de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
ALACANT la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre Permís conduir classe B
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Aquelles altres que li atribuïsca la
legislació vigent, en particular les
establides en el Reglament de
Bombers/es Forestals, i qualsevol altra
VALÈNCIA funció dirigida a la protecció de les
persones, els béns i el medi ambient.
Per necessitats del Servei se li podrà
assignar la conducció del vehicle. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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Corretorns

Corretorns

Corretorns

855

856

857

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salari Base

Salari Base

Salari Base
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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3

3

Corretorns

Corretorns
reforç

859

860

3

Corretorns

858

15.757,57

31.515,13

31.515,13

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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3

3

-

Corretorns
reforç

Corretorns
reforç

Especialista
polivalent

861

862

863

32.542,80

15.757,57

15.757,57

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
ALACANT Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
ALACANT quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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-

-

-

-

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

864

865

866

867

32.542,80

32.542,80

32.542,80

32.542,80

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

Alacant

Alacant

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
ALACANT Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
ALACANT Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
ALACANT Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
ALACANT Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
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54866

-

Especialista
polivalent

Corretorns

869

870

3

-

Especialista
polivalent

868

31.515,13

32.542,80

32.542,80

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL PE

CPS CL PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

Castelló

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
ALACANT Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
ALACANT Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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54867

Corretorns

Corretorns

Corretorns

871

872

873

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salari Base

Salari Base

Salari Base
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

Castelló

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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54868

3

3

Corretorns

Corretorns
reforç

875

876

3

Corretorns

874

15.757,57

31.515,13

31.515,13

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

Castelló

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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3

3

-

Corretorns
reforç

Corretorns
reforç

Especialista
polivalent

877

878

879

32.542,80

15.757,57

15.757,57

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

Concurs Oposició
Concurs

Concurs

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

Castelló

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
CASTELLÓ Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
CASTELLÓ quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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-

-

-

-

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

880

881

882

883

32.542,80

32.542,80

32.542,80

32.542,80

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

Castelló

Castelló

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
CASTELLÓ Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
CASTELLÓ Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
CASTELLÓ Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
CASTELLÓ Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
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-

Especialista
polivalent

Corretorns

885

886

3

-

Especialista
polivalent

884

31.515,13

32.542,80

32.542,80

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL PE

CPS CL PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Castelló

Castelló

L’Eliana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
CASTELLÓ Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
CASTELLÓ Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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Corretorns

Corretorns

Corretorns

887

888

889

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salari Base

Salari Base

Salari Base
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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Corretorns

Corretorns

Corretorns

890

891

892

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salari Base

Salari Base

Salari Base
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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Corretorns

Corretorns

Corretorns

893

894

895

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salari Base

Salari Base

Salari Base
Concurs

Concurs

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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Corretorns
reforç

Corretorns
reforç

Corretorns
reforç
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15.757,57

15.757,57

15.757,57

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Num. 9245 / 29.12.2021

54876

3

3

3

Corretorns
reforç

Corretorns
reforç

Corretorns
reforç
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900
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15.757,57

15.757,57

15.757,57

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

Concurs

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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Corretorns
reforç

Especialista
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Especialista
polivalent

Especialista
polivalent
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903

904
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32.542,80

32.542,80

32.542,80

15.757,57

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs CPS CL CDC PE
Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
L’Eliana

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
València

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
VALÈNCIA Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Coordinar mitjans personals i materials.
treball del
Quantes actuacions s'encomanen amb
personal de
motiu de situacions d'emergència en el
Foresma, SA,
medi rural. Les establides en el
adscrit al Servei
VALÈNCIA VALÈNCIA Reglament del servei de Bombers/es
d'Extinció
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
d'Incendis
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
Forestals i Altres
mobilitzat per a participar en
Actuacions
emergències que traspassen els límits
d'Emergència a
territorials.
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
Acord Laboral
i protecció del medi natural en general, i
per a regular les
del patrimoni forestal en particular.
condicions de
Coordinar mitjans personals i materials.
treball del
Quantes actuacions s'encomanen amb
personal de
motiu de situacions d'emergència en el
Foresma, SA,
medi rural. Les establides en el
adscrit al Servei
VALÈNCIA VALÈNCIA Reglament del servei de Bombers/es
d'Extinció
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
d'Incendis
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
Forestals i Altres
mobilitzat per a participar en
Actuacions
emergències que traspassen els límits
d'Emergència a
territorials.
la Comunitat
Valenciana

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Extinció d'incendis forestals. Intervindre
en situacions d'emergència d'origen
meteorològic. Col·laborar en altres
situacions de risc i emergència.
Qualsevol altra funció dirigida a la
protecció de les persones, els béns i el
medi ambient o relacionada amb els
llocs de treball als quals cobreix.
Assumir el comandament de la Unitat,
VALÈNCIA quan estiguen absents el Cap d'Unitat i
el Sotscap. Aquelles altres que li
atribuïsca la legislació vigent, en
particular les establides en el reglament
del servei de Bombers/es Forestals. La
seua àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents. Permís
de conduir classe C.
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-

-

-

-

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

Especialista
polivalent

906

907

908

909

32.542,80

32.542,80

32.542,80

32.542,80

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
València

València

València

València

Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana
Acord Laboral
per a regular les
condicions de
treball del
personal de
Foresma, SA,
adscrit al Servei
d'Extinció
d'Incendis
Forestals i Altres
Actuacions
d'Emergència a
la Comunitat
Valenciana

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
VALÈNCIA Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
VALÈNCIA Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
VALÈNCIA Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.

Extinció d'incendis forestals. Vigilància
i protecció del medi natural en general, i
del patrimoni forestal en particular.
Coordinar mitjans personals i materials.
Quantes actuacions s'encomanen amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Les establides en el
VALÈNCIA Reglament del servei de Bombers/es
Forestals. La seua àrea d'actuació serà
la Comunitat Valenciana si bé podrà ser
mobilitzat per a participar en
emergències que traspassen els límits
territorials.
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-

-

-

-

-

-

Tècnic/a base
helitransportada

Tècnic/a base
helitransportada

Tècnic/a base
helitransportada

Tècnic/a base
helitransportada

Tècnic/a base
helitransportada

Tècnic/a base
helitransportada

910

911

912

913

914

915

41.730,83

41.730,83

41.730,83

41.730,83

41.730,83

41.730,83

15.787,60

15.787,60

15.787,60

15.787,60

15.787,60

15.787,60

25.943,23

25.943,23

25.943,23

25.943,23

25.943,23

25.943,23

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Alacant

L’Eliana

L’Eliana

Castelló

Castelló

Alacant

Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada
o títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Agrícola o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada
o títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Agrícola o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada
o títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Agrícola o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada
o títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Agrícola o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada
o títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Agrícola o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.
Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada
o títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Agrícola o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.

Gestionar els recursos humans i
materials necessaris perquè les Unitats
Helitransportades de Bombers/es
Forestals estiguen operatives. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
ALACANT Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar els recursos humans i
materials necessaris perquè les Unitats
Helitransportades de Bombers/es
Forestals estiguen operatives. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
CASTELLÓ Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar els recursos humans i
materials necessaris perquè les Unitats
Helitransportades de Bombers/es
Forestals estiguen operatives. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
CASTELLÓ Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar els recursos humans i
materials necessaris perquè les Unitats
Helitransportades de Bombers/es
Forestals estiguen operatives. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
VALÈNCIA Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar els recursos humans i
materials necessaris perquè les Unitats
Helitransportades de Bombers/es
Forestals estiguen operatives. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
VALÈNCIA Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar els recursos humans i
materials necessaris perquè les Unitats
Helitransportades de Bombers/es
Forestals estiguen operatives. La seua
àrea d'actuació serà la Comunitat
ALACANT Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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1

1

1

Cap dotació
operatiu

Cap dotació
operatiu

Cap dotació
operatiu

916

917

918

34.742,35

34.742,35

34.742,35

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
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1

1

1

Cap dotació
operatiu

Cap dotació
operatiu

Cap dotació
operatiu

919

920

921

34.742,35

34.742,35

34.742,35

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Num. 9245 / 29.12.2021

54882

1

1

1

1

1

Cap dotació
operatiu

Cap dotació
operatiu

Cap dotació
Gerència

Cap dotació
Gerència

Cap dotació
Gerència

922

923

924

925

926

34.742,35

34.742,35

34.742,35

34.742,35

34.742,35

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu
Alacant

Alacant

València

València

València

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Les establides en el reglament del
servei de Bombers/es Forestals. La seua
VALÈNCIA àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Les establides en el reglament del
servei de Bombers/es Forestals. La seua
VALÈNCIA àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Les establides en el reglament del
servei de Bombers/es Forestals. La seua
VALÈNCIA àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Planificar, organitzar i dirigir les
activitats d'ensinistrament de totes les
unitats a càrrec seu. D'acord amb la
seua titulació, qualsevol altra
encomanada relacionada amb la
prevenció i extinció d'incendis forestals.
Dirigir les actuacions que se'ls
ALACANT encomane a les unitats a càrrec seu amb
motiu de situacions d'emergència en el
medi rural. Supervisar les pràctiques
que realitzen les unitats a càrrec seu.
Les establides en el reglament del servei
de Bombers/es Forestals. La seua àrea
d'actuació serà la Comunitat Valenciana
si bé podrà ser mobilitzat per a
participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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1

1

1

1

1N2

-

-

Cap dotació
Gerència

Cap dotació
Gerència

Cap dotació
Gerència

Cap dotació
Gerència

Enginyer/a
Tècnic/a
Forestal

Cap de Servei
de Recursos
Humans

Cap de Servei
d'operatiu

927

928

929

930

931

932

933

52.744,21

52.744,21

26.045,71

34.742,35

34.742,35

34.742,35

34.742,35

15.928,94

15.928,94

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

Salari Base

36.815,27

36.815,27

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Libre
designación

Libre
designación

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Castelló

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Gerència

Gerència

Cap de Servei
d'operatiu

Cap de Servei
d'operatiu

N/A

N/A

València

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

L’Eliana

L’Eliana

Alacant

Alacant

VI Conveni
Col·lectiu
Brigades
d'Emergència
CV

Cap de Servei
d'operatiu

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.
Títol universitari oficial d'Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que d'acord
amb els plans d'estudi vigents habilite
per a l'exercici de la professió regulada.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Les establides en el reglament del
servei de Bombers/es Forestals. La seua
VALÈNCIA àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Les establides en el reglament del
servei de Bombers/es Forestals. La seua
CASTELLÓ àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Les establides en el reglament del
servei de Bombers/es Forestals. La seua
ALACANT àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents tasques
relacionades amb la formació,
planificació, prevenció i extinció
ALACANT
d'incendis forestals, i altres
emergències, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
Dirigir, programar, estudiar, proposar,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general,
VALÈNCIA aquelles funcions de nivell superior
assignades per la Gerència en matèria
de recursos humans. Dirigir i coordinar
el departament.
Dirigir, programar, estudiar, proposar,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general,
aquelles funcions de nivell superior
assignades per la Gerència per al
VALÈNCIA compliment de les instruccions
operatives dictades pel titular del Servei
(AVSRE) en matèria d'operativitat en
situació d'emergència. Dirigir i
coordinar el departament.

Títol universitari oficial d'Enginyeria
forestal o equivalent o Enginyeria
Tècnica Forestal o equivalent o bé títol
oficial de grau que d'acord amb els
plans d'estudi vigents habilite per a
l'exercici de la professió regulada.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Títol oficial de Tècnic Superior en
Gestió Forestal i del Medi natural o títol
oficial de Tècnic Superior en
Paisatgisme i Medi rural o títol oficial
de Tècnic o Tècnic Superior en
Coordinació d'Emergències i Protecció
Civil o títol oficial de Tècnic Superior
de branca Forestal o equivalents.

Gestionar, organitzar, distribuir i
controlar el treball de les unitats a càrrec
seu. Les establides en el reglament del
servei de Bombers/es Forestals. La seua
ALACANT àrea d'actuació serà la Comunitat
Valenciana si bé podrà ser mobilitzat
per a participar en emergències que
traspassen els límits territorials.
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-

-

-

-

-

-

-

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
de Tecnologies
de la Informació
935
i les
Telecomunicaci
ons

Auditor/a

Cap de secció
contractació

Cap de secció
informàtica

Cap de secció
de Recursos
Humans

936

937

938

939

Tècnic/a
940 prevenció riscos
laborals

934

40.371,15

44.447,98

44.447,98

44.447,98

52.744,21

52.744,21

52.744,21

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

24.442,21

28.519,04

28.519,04

28.519,04

36.815,27

36.815,27

36.815,27

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Libre
designación

Libre
designación

Concurs Oposició

Concurs Oposició

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

N/A

Cap de Servei de
Tecnologies de la
Informació i les
Telecomunicacions

Cap de Servei de
Recursos Humans
N/A

N/A

N/A

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei de
Recursos Humans

N/A

N/A

N/A

Consell
administració

Gerència

Gerència

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Títol universitari oficial de Llicenciat/da
en Informàtica o Enginyeria Informàtica
o en Telecomunicacions, o equivalents o
bé títol universitari oficial de grau i
màster universitari oficial que d'acord
amb els plans d'estudi vigents es
corresponga amb les àrees professionals
o funcionals de les enginyeries
assenyalades.
Títol universitari oficial de llicenciatura
en Dret, en Ciències Econòmiques i
Empresarials, Administració i Direcció
d'Empreses o equivalent o bé títol
universitari oficial de grau que, d'acord
amb els plans d'estudi vigents, habiliten
per a exercir les activitats de caràcter
professional relacionades amb les
funcions assenyalades per al lloc.

Dirigir, programar, estudiar, proposar,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general,
aquelles funcions de nivell superior
VALÈNCIA assignades per la Gerència en matèria
d'assumptes generals i contractació.
Dirigir i coordinar el departament.

Art. 9 del Decret llei 1/2011, de 30 de
setembre, del Consell de mesures
urgents de règim econòmic, del sector
públic empresarial i fundacional.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.
Programar, estudiar, proposar,
Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
coordinar, gestionar, controlar,
bé títol universitari oficial de grau que
inspeccionar i assessorar en matèria
VALÈNCIA
d'acord amb els plans d'estudi vigent
d'informàtica.
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.
Programar, estudiar, proposar,
Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar i assessorar en matèria de bé títol universitari oficial de grau que
VALÈNCIA
d'acord amb els plans d'estudi vigent
recursos humans.
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.
Les establides en la legislació vigent en Títol universitari oficial de doctor/a,
matèria de prevenció de Riscos
llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a o
Laborals.
bé, títol universitari oficial de grau i
màster de Prevenció de Riscos Laborals
acreditat per una universitat amb el
contingut referit en l'annex VI del RD
39/1997 en alguna de les especialitats
de seguretat en el treball, higiene
industrial, i ergonomia i psicosociologia
VALÈNCIA
aplicada, o Certificat de formació en
Prevenció de Riscos Laborals expedit
segons el que s'estableix en la disposició
transitòria tercera o l'addicional
cinquena del citat Reial decret, amb les
condicions establides per l'addicional
primera del RD 337/2010, de 19 de
març.

Programar, estudiar, proposar,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar i assessorar en matèria de
VALÈNCIA
contractació.

VALÈNCIA

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Dirigir, programar, estudiar, proposar,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar, assessorar i, en general,
aquelles funcions de nivell superior
VALÈNCIA
assignades per la Gerència en matèria
d'assumptes generals i contractació.
Dirigir i coordinar el departament.
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-

-

-

-

-

-

-

Tècnic/a
941 prevenció riscos
laborals

Tècnic/a de
protecció civil

Tècnic/a de
protecció civil

Tècnic/a de
protecció civil

Tècnic/a de
protecció civil

Tècnic/a de
protecció civil

Tècnic/a de
protecció civil

942

943

944

945

946

947

38.449,17

38.449,17

38.449,17

40.371,15

40.371,15

40.371,15

40.371,15

14.006,96

14.006,96

14.006,96

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

24.442,21

24.442,21

24.442,21

24.442,21

24.442,21

24.442,21

24.442,21

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs Oposició

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cap de Servei de
Recursos Humans

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

Cap de Servei
d'Assumptes
Generals i
Contractació

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la participació del
Servei de Bombers/es Forestals en el
marc de Plans i Procediments
d'Emergència, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la participació del
Servei de Bombers/es Forestals en el
marc de Plans i Procediments
d'Emergència, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la participació del
Servei de Bombers/es Forestals en el
marc de Plans i Procediments
d'Emergència, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la participació del
Servei de Bombers/es Forestals en el
marc de Plans i Procediments
d'Emergència, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la participació del
Servei de Bombers/es Forestals en el
marc de Plans i Procediments
d'Emergència, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
Realitzar funcions de suport tècnic i
coordinació en les diferents labors
relacionades amb la participació del
Servei de Bombers/es Forestals en el
marc de Plans i Procediments
d'Emergència, així com a les tasques de
difusió i altres complementàries a les
anteriors.
Títol universitari oficial d'enginyeria
tècnica o diplomatura universitària o
títol d'arquitectura tècnica o equivalents
o bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Títol universitari oficial d'enginyeria
tècnica o diplomatura universitària o
títol d'arquitectura tècnica o equivalents
o bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Títol universitari oficial d'enginyeria
tècnica o diplomatura universitària o
títol d'arquitectura tècnica o equivalents
o bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Títol universitari oficial de Doctor/a,
Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o
bé títol universitari oficial de grau que
d'acord amb els plans d'estudi vigent
habilite per a l'exercici de les funcions
del lloc.

Les establides en la legislació vigent en Títol universitari oficial de doctor/a,
matèria de prevenció de Riscos
llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a o
Laborals.
bé, títol universitari oficial de grau i
màster de Prevenció de Riscos Laborals
acreditat per una universitat amb el
contingut referit en l'annex VI del RD
39/1997 en alguna de les especialitats
de seguretat en el treball, higiene
industrial, i ergonomia i psicosociologia
VALÈNCIA
aplicada, o Certificat de formació en
Prevenció de Riscos Laborals expedit
segons el que s'estableix en la disposició
transitòria tercera o l'addicional
cinquena del citat Reial decret, amb les
condicions establides per l'addicional
primera del RD 337/2010, de 19 de
març.
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Gerent

Directiu/va

Directiu/va

-

-

-

-

-

-

4N2

-

-

-

17.906,46

CONTRACT
E ALTA
DIRECCIÓ

CONTRACT
E ALTA
DIRECCIÓ

Se subjectaran al que
es disposa en el
Decret 95/2016, de 29
de juliol, del Consell,
de regulació, limitació
i transparència del
règim del personal
directiu del sector
públic instrumental de
la Generalitat.

LABORAL

Se subjectaran al que
es disposa en el
Decret 95/2016, de 29
de juliol, del Consell,
de regulació, limitació
i transparència del
règim del personal
directiu del sector
públic instrumental de
la Generalitat.

Concurs

CONTRACT
E ALTA
DIRECCIÓ

Concurs Oposició

Se subjectaran al que
es disposa en el
Decret 95/2016, de 29
de juliol, del Consell,
de regulació, limitació
i transparència del
règim del personal
directiu del sector
públic instrumental de
la Generalitat.

Salari Base

* Es reflecteixen les complementàries pròpies del lloc sense perjudici d'altres complements salarials i retribucions extrasalarials.
CPS. Complement professional del servei.
CL. Complement de localització.
PE. Pages extraordinàries.
CDC. Complement destí Corretorns.

Administratiu/v
a

948

******************

Cap de Servei de
Recursos Humans

XVII Conveni
col·lectiu de
Transformació
Agrària, SA

L’ELIANA VALÈNCIA

L’ELIANA VALÈNCIA

L’ELIANA VALÈNCIA

L’Eliana

Les establides en el Decret 95/2016, de
29 de juliol, del Consell, de regulació,
limitació i transparència del règim del
personal directiu del sector públic
instrumental de la Generalitat.

Les establides en el Decret 95/2016, de
29 de juliol, del Consell, de regulació,
limitació i transparència del règim del
personal directiu del sector públic
instrumental de la Generalitat.

Les establides en els Estatuts de
la SGISE.

Funcions bàsiques de treball d'oficina:
arxiu, registre, fotocòpies, atenció
telefònica, correspondència, fax,
elaboració de documents i càlculs
senzills amb suport ofimàtic, capturar
parts o dades en les aplicacions
VALÈNCIA informàtiques de l'empresa, gestionar
enviaments de documentació a altres
unitats o entitats. Aquelles anàlogues o
similars que pogueren aparéixer en el
desenvolupament dels diferents
processos productius.

Títol oficial d'Ensenyament Secundari
Obligatori o equivalent.
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2

2

2

4N1

4N1

Subjefe/a
Gerencia

Subjefe/a
Gerencia

Subjefe/a
Gerencia

Operador/a

Operador/a
refuerzo

Operador/a

Operador/a

Operador/a

N.º PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

4N1

4N1

4N1

GRUPO
PROFESIONAL

DENOMINACIÓN
DEL PUESTO

18.449,15

18.449,15

18.449,15

7.379,66

18.449,15

27.792,74

27.792,74

27.792,74

RETRIBUCION
BRUTA ANUAL
DEL PUESTO

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Retribuciones básicas

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Retribuciones
complementarias

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

FORMA DE
PROVISIÓN
DEL PUESTO

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

FORMA DE
ACCESO A LA
ENTIDAD

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

NATURALEZA
DEL PUESTO

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

ADSCRIPCIÓN
ORGÁNICA
LOCALIDAD

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Alicante

Alicante

Alicante

Alicante

Alicante

CONVENIO
COLECTIVO DE
APLICACIÓN

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA
XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA
XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA
XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA
XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

ALICANTE

ALICANTE

ALICANTE

ALICANTE

ALICANTE

Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.

Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.

Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.

Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.

Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducción y mantenimiento de los
vehículos todo terreno con tracción a las
cuatro ruedas. Sustituir al Jefe de
Unidad como responsable de la misma
VALENCIA cuando esté ausente. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Operar los sistemas informáticos y de
comunicaciones Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos
Operar los sistemas informáticos y de
comunicaciones Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos
Operar los sistemas informáticos y de
comunicaciones Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos
Operar los sistemas informáticos y de
comunicaciones Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos
Operar los sistemas informáticos y de
comunicaciones Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducción y mantenimiento de los
vehículos todo terreno con tracción a las
cuatro ruedas. Sustituir al Jefe de
Unidad como responsable de la misma
VALENCIA cuando esté ausente. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Requisitos de formación para su desempeño

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

FUNCIONES DEL PUESTO

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducción y mantenimiento de los
vehículos todo terreno con tracción a las
cuatro ruedas. Sustituir al Jefe de
Unidad como responsable de la misma
VALENCIA cuando esté ausente. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales.

PROVINCIA

Méritos
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32.557,18

32.557,18

32.557,18

32.557,18

1N1

Técnico/a de
1N1
Gestión Forestal

1N1

Ingeniero/a de
Montes

Técnico/a
Superior

12

Ingeniero/a
13 Telecomunicaci 1N1
ones

1N1

Ingeniero/a de
Montes

11

14

15

32.557,18

18.449,15

4N1

Operador/a

19.743,30

10

3N2

Administrativo/
a Especialista

9

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Alicante

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.

Título universitario oficial de Ingeniería
de montes o equivalente o bien título
universitario oficial de grado más título
universitario oficial de máster que de
acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto. Permiso
conducir clase B

Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional

Título universitario oficial de Ingeniería
de montes o equivalente o bien título
universitario oficial de grado más título
universitario oficial de máster que de
acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B
Organizar el personal para realización Título universitario oficial de Ingeniería
de trabajos Forestales y de extinción de de montes o equivalente o bien título
incendios Forestales
universitario oficial de grado más título
universitario oficial de máster que de
VALENCIA
acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B
Realizar funciones de apoyo técnico y Título universitario oficial de Ingeniería
coordinación en las distintas labores
de Telecomunicación o equivalente o
relacionadas con la formación,
bien Título universitario oficial de grado
planificación, prevención y extinción de más título universitario oficial de máster
incendios Forestales, y otras
que de acuerdo con los planes de
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
estudio vigentes habilite para el ejercicio
difusión y otras complementarias a las de la profesión regulada de Ingeniería
anteriores, acordes con sus
de Telecomunicación.
conocimientos técnicos y la competencia Permiso conducir clase B
de la titulación profesional

Operar los sistemas informáticos y de
comunicaciones Aquellas análogas o
ALICANTE similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos
Apoyo técnico y coordinación en las
distintas labores relacionadas con la
formación, planificación, prevención y
VALENCIA extinción de incendios Forestales, y
otras emergencias, así como a las tareas
de difusión y otras complementarias a
las anteriores.

Colaborar en la gestión administrativa Título oficial de Técnico de formación
de la unidad organizativa en la que está profesional o equivalente.
adscrito. Gestionar expedientes:
registro, capturas en aplicaciones
informáticas, seguimiento y archivo de
VALENCIA documentación. Realizar operaciones de
sistemas de mando y control. Aquellas
funciones análogas o similares que
pudieren aparecer en el desarrollo de los
distintos procesos productivos.

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores
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1N1

1N1

1N1

1N1

1N1

1N1

Técnico/a
Superior

Técnico/a
Superior

Técnico/a
Superior

Técnico/a
Superior

Ingeniero/a de
Montes

Técnico/a
Superior

16

17

18

19

20

21

32.557,18

32.557,18

32.557,18

32.557,18

32.557,18

32.557,18

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto. Permiso
conducir clase B

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto. Permiso
conducir clase B

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto. Permiso
conducir clase B

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto. Permiso
conducir clase B

Título universitario oficial de Ingeniería
de montes o título universitario oficial
de grado más título universitario oficial
de máster que de acuerdo con los planes
de estudio vigentes habilite para el
ejercicio de la profesión regulada.
Permiso conducir clase B

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto. Permiso
conducir clase B

Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Un año de experiencia en ejercicio de
funciones coordinación en las distintas
labores relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores
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26.045,71

26.045,71

26.045,71

1N2

Ingeniero/a
Técnico
Agrícola

Ingeniero/a
1N2
Técnico Forestal

Ingeniero/a
1N2
Técnico Forestal

25

26

27

26.045,71

1N2

26.045,71

Ingeniero/a
1N2
Técnico Forestal

Ingeniero/a
Técnico
Agrícola

26.045,71

1N2

Ingeniero/a
Técnico
Agrícola

24

23

22

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Alicante

Alicante

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica agrícola o equivalente o bien
título Universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica agrícola o equivalente o bien
título Universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica agrícola o equivalente o bien
título Universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada.

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B

Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
VALENCIA emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
ALICANTE emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
ALICANTE emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
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2N1

2N1

2N1

Encargado/a
técnico

Encargado/a
técnico

Encargado/a
técnico

30

31

Ingeniero/a
1N2
Técnico Forestal

29

28

22.790,14

22.790,14

22.790,14

26.046,76

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación
L’Eliana

Castellón

Castellón

Alicante

Bajo las instrucciones del responsable,
organizar y supervisar las actividades
del servicio encomendado y colaborar
en la programación de actuaciones,
elaboración de presupuestos y
replanteos. Recepcionar la maquinaria y
comunicar incidencias. Velar por el
VALENCIA cumplimiento de la normativa de
seguridad y salud en el trabajo y de las
especificaciones en cuanto a calidad y
medio ambiente. Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos

Título oficial de Técnico Superior de la
familia profesional agraria o familia
edificación y obra civil o equivalente.
Permiso conducir clase B

Título oficial de Técnico Superior de la
familia profesional agraria o familia
edificación y obra civil o equivalente.
Permiso conducir clase B

Título oficial de Técnico Superior de la
familia profesional agraria o familia
edificación y obra civil o equivalente.
Permiso conducir clase B

Bajo las instrucciones del responsable,
organizar y supervisar las actividades
del servicio encomendado y colaborar
en la programación de actuaciones,
elaboración de presupuestos y
replanteos. Recepcionar la maquinaria y
comunicar incidencias. Velar por el
CASTELLON cumplimiento de la normativa de
seguridad y salud en el trabajo y de las
especificaciones en cuanto a calidad y
medio ambiente. Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos
Bajo las instrucciones del responsable,
organizar y supervisar las actividades
del servicio encomendado y colaborar
en la programación de actuaciones,
elaboración de presupuestos y
replanteos. Recepcionar la maquinaria y
comunicar incidencias. Velar por el
CASTELLON cumplimiento de la normativa de
seguridad y salud en el trabajo y de las
especificaciones en cuanto a calidad y
medio ambiente. Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada. Permiso conducir
clase B

Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
incendios Forestales, y otras
ALICANTE emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores, acordes con sus
conocimientos técnicos y la competencia
de la titulación profesional
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3N1

3N2

3N2

4N1

Encargado/a

Administrativo/
a Especialista

Capataz de
Obra

Oficial
Especialista

33

34

35

36

2N1

Encargado/a
técnico

32

18.449,11

19.534,24

17.092,47

20.619,55

22.790,14

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Castellón

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Castellón

Castellón

Alicante

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Alicante

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Título oficial de Técnico Superior de la
familia profesional agraria o familia
edificación y obra civil o equivalente.
Permiso conducir clase B

Tiene a su cargo una obra o varias de
escasa dimensión, organizando y
distribuyendo los trabajos entre los
CASTELLON operarios. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Realizar trabajos propios de su oficio
(albañilería, encofrado, ferralla,
carpintería, etc.). Organizar y supervisar
los materiales, equipos y tareas de los
operarios a su cargo, instruyendo a
CASTELLON éstos. Realizar trabajos de
mantenimiento y conservación de los
elementos puestos a su disposición.
Aquellas análogas o similares que
pudieren aparecer en el desarrollo de los
distintos procesos productivos

Título oficial de Técnico de formación
profesional o equivalente. Permiso
conducir clase B

Título de Técnico de Formación
Profesional o equivalente. Permiso de
conducir clase B

Colaborar en la gestión administrativa Título oficial de Técnico de formación
de la unidad organizativa en la que está profesional o equivalente.
adscrito. Gestionar expedientes:
registro, capturas en aplicaciones
informáticas, seguimiento y archivo de
documentación.
Realizar operaciones de
CASTELLON
sistemas de mando y control. Aquellas
funciones análogas o similares que
pudieren aparecer en el desarrollo de los
distintos procesos productivos.

Organizar y coordinar el trabajo de los Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente. Permiso
medios personales y materiales
conducir clase B
asignados a los servicios
encomendados. Colaborar en la
programación de actuaciones,
elaboración de presupuestos, replanteos
y mediciones. Velar por el
ALICANTE cumplimiento de la normativa de
seguridad y salud en el trabajo y de las
especificaciones en cuanto a calidad y
medio ambiente. Diagnosticar y
solucionar averías Aquellas funciones
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos.

Bajo las instrucciones del responsable,
organizar y supervisar las actividades
del servicio encomendado y colaborar
en la programación de actuaciones,
elaboración de presupuestos y
replanteos. Recepcionar la maquinaria y
comunicar incidencias. Velar por el
ALICANTE cumplimiento de la normativa de
seguridad y salud en el trabajo y de las
especificaciones en cuanto a calidad y
medio ambiente. Aquellas análogas o
similares que pudieren aparecer en el
desarrollo de los distintos procesos
productivos
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4N2

4N2

4N2

4N2

4N2

Administrativo/
a

Administrativo/
a

Administrativo/
a

Administrativo/
a

Administrativo/
a

37

38

39

40

41

17.906,46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Castellón

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
oficina: archivo, registro, fotocopias,
Obligatoria o equivalente.
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
VALENCIA aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
oficina: archivo, registro, fotocopias,
Obligatoria o equivalente.
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
VALENCIA aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
oficina: archivo, registro, fotocopias,
Obligatoria o equivalente.
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
VALENCIA aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
oficina: archivo, registro, fotocopias,
Obligatoria o equivalente.
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
VALENCIA aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.
oficina: archivo, registro, fotocopias,
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
CASTELLON aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..
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4N2

4N2

4N2

4N2

4N2

Oficial de
oficios

Administrativo/
a

Administrativo/
a

Oficial de
oficios

Administrativo/
a

42

43

44

45

46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

17.906,46

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
L’Eliana

Alicante

Alicante

Alicante

Alicante

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.
oficina: archivo, registro, fotocopias,
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
ALICANTE aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar trabajos propios de su oficio
Título oficial de Enseñanza Secundaria
(albañilería, encofrado, ferralla,
Obligatoria o equivalente. Permiso
carpintería, etc). Trasladar las
conducir clase B
instrucciones recibidas al resto de
operarios a su cargo y velar por su
ALICANTE cumplimiento. Mantener y conservar de
los elementos puestos a su disposición.
Aquellas análogas o similares que
pudieren aparecer en el desarrollo de los
distintos procesos productivo

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
oficina: archivo, registro, fotocopias,
Obligatoria o equivalente.
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
ALICANTE aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar funciones básicas de trabajo de Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.
oficina: archivo, registro, fotocopias,
atención telefónica, correspondencia,
fax, elaboración de documentos y
cálculos sencillos con soporte ofimático,
capturar partes o datos en las
ALICANTE aplicaciones informáticas de la empresa,
gestionar envíos de documentación a
otras unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar trabajos propios de su oficio
Título oficial de Enseñanza Secundaria
(albañilería, encofrado, ferralla,
Obligatoria o equivalente. Permiso
carpintería, etc). Trasladar las
conducir clase B
instrucciones recibidas al resto de
operarios a su cargo y velar por su
VALENCIA cumplimiento. Mantener y conservar de
los elementos puestos a su disposición.
Aquellas análogas o similares que
pudieren aparecer en el desarrollo de los
distintos procesos productivo
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4N2

3

3

3

3

Oficial de
oficios

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

47

48

49

50

51

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

17.906,46

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación
Alicante

Castell de
Castells

Castell de
Castells

Benissa

Benissa

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Enseñanza Secundaria
Realizar trabajos propios de su oficio
Obligatoria o equivalente. Permiso
(albañilería, encofrado, ferralla,
conducir clase B
carpintería, etc). Trasladar las
instrucciones recibidas al resto de
operarios a su cargo y velar por su
ALICANTE cumplimiento. Mantener y conservar de
los elementos puestos a su disposición.
Aquellas análogas o similares que
pudieren aparecer en el desarrollo de los
distintos procesos productivo
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3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba

52

53

54

55

56

28.725,83

14.362,92

14.362,92

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Relleu

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

Relleu

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Colectivo
Callosa d’En
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
Brigadas de
Sarrià
autobomba.
Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Callosa d’En
Colectivo
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
Sarrià
Brigadas de
autobomba. Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
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3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

57

58

59

60

61

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

L’Orxa

L’Orxa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54898

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

62

63

64

65

66

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Font Roja

Font Roja

Villena

Villena

Tibi

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54899

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

67

68

69

70

71

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Tibi

Xixona

Xixona

Morella

Morella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
ALICANTE de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54900

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

72

73

74

75

76

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Castellfort

Castellfort

Alcalà de
Xivert

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Colectivo
El Ballestar CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
Brigadas de
autobomba.
Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Colectivo
El Ballestar CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
Brigadas de
autobomba. Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54901

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

77

78

79

80

81

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Alcalà de
Xivert

Benlloch

Benlloch

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
Brigadas de
autobomba. Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
Brigadas de
autobomba.
Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54902

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

82

83

84

85

86

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Eslida

Eslida

Cabanes

Cabanes

Vistabella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54903

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

87

88

89

90

91

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Vistabella

Montán

Montán

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Colectivo
Villahermos
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
Brigadas de
a
autobomba. Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
VI Convenio
unidad en la organización y realización
Colectivo
Villahermos
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
Brigadas de
a
autobomba.
Su área de actuación será la
Emergencia CV
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54904

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

92

93

94

95

96

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ayódar

Ayódar

Jérica

Jérica

Barracas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54905

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba
refuerzo

97

98

99

100

101

14.362,92

14.362,92

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Barracas

Segorbe

Segorbe

Altura

Altura

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
CASTELLON de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54906

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

102

103

104

105

106

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Bétera

Bétera

La Vallesa

La Vallesa

Olocau

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54907

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

107

108

109

110

111

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Xàtiva

Xàtiva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

Olocau

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54908

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba

112

113

114

115

116

28.725,83

14.362,92

14.362,92

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ontinyent

Ontinyent

Alzira

Alzira

Cortes

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54909

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

117

118

119

120

121

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Cortes

Ayora

Ayora

Navarrés

Navarrés

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54910

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

122

123

124

125

126

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Requena

Requena

Yátova

Yátova

Sinarcas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54911

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba
refuerzo

Conductor/a
autobomba
refuerzo

127

128

129

130

131

14.362,92

14.362,92

14.362,92

14.362,92

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Buñol

Buñol

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

Sinarcas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54912

3

3

3

3

3

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

Conductor/a
autobomba

132

133

134

135

136

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Chelva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Ademuz

VI Convenio
Colectivo
Aras de los
Brigadas de
Olmos
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Aras de los
Brigadas de
Olmos
Emergencia CV

Chelva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Permiso conducir clase C
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54913

2

Subjefe/a

Subjefe/a

140

141

2

2

139 Jefe/a de unidad

3

2

Conductor/a
autobomba

138 Jefe/a de unidad

137

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

28.725,83

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ademuz

Parcent

Parcent

Parcent

Parcent

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener las autobombas
con tracción a las cuatro ruedas. Operar
la bomba, vigilar su funcionamiento y
colaborar con el responsable de la
unidad en la organización y realización
VALENCIA de los tendidos de mangueras a pie de
autobomba. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54914

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

142

143

144

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Parcent

Parcent

Parcent

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54915

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

145

146

147

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Parcent

Parcent

Parcent

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54916

2

2

151 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

149

150 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

148

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Parcent

Parcent

Benissa

Benissa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54917

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

153

154

155

2

Subjefe/a

152

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Benissa

Benissa

Benissa

Benissa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54918

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

156

157

158

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Benissa

Benissa

Benissa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54919

4

Bombero/a
Forestal

161

2

4

Bombero/a
Forestal

160

162 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

159

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Benissa

Benissa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

Benissa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54920

2

2

2

3

163 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

164

165

166

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54921

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

167

168

169

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54922

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

170

171

172

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54923

4

2

2

2

2

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

173

174

175

176

177

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Relleu

Relleu

Relleu

Relleu

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Benimantell
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54924

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

178

179

180

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Relleu

Relleu

Relleu

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54925

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

183

2

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

182

184 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

181

30.459,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Relleu

Relleu

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

Relleu

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54926

2

2

2

3

185 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

186

187

188

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
ALICANTE esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
ALICANTE esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54927

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

189

190

191

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente.Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente.Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54928

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

192

193

194

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente.Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente.Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54929

2

Subjefe/a

Subjefe/a

198

199

2

2

197 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

196 Jefe/a de unidad

195

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
La Torre de
Brigadas de
les Maçanes
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
ALICANTE esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
ALICANTE esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente.Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54930

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

200

201

202

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54931

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

203

204

205

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54932

2

2

209 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

207

208 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

206

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Vall
d’Alcalà

La Vall
d’Alcalà

L’Orxa

L’Orxa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
ALICANTE protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54933

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

211

212

213

2

Subjefe/a

210

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54934

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

214

215

216

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54935

4

Bombero/a
Forestal

219

2

4

Bombero/a
Forestal

218

220 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

217

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Orxa

L’Orxa

L’Orxa

Font Roja

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54936

2

2

2

3

221 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

222

223

224

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Font Roja

Font Roja

Font Roja

Font Roja

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54937

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

225

226

227

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Font Roja

Font Roja

Font Roja

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54938

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

228

229

230

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Font Roja

Font Roja

Font Roja

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54939

2

Subjefe/a

Subjefe/a

234

235

2

2

233 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

232 Jefe/a de unidad

231

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Font Roja

Biar

Biar

Biar

Biar

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
ALICANTE esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
ALICANTE esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54940

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

236

237

238

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Biar

Biar

Biar

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54941

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

239

240

241

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Biar

Biar

Biar

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54942

2

2

245 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

243

244 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

242

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Biar

Biar

Tibi

Tibi

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54943

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

247

248

249

2

Subjefe/a

246

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Tibi

Tibi

Tibi

Tibi

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54944

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

250

251

252

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Tibi

Tibi

Tibi

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54945

4

Bombero/a
Forestal

255

2

4

Bombero/a
Forestal

254

256 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

253

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Tibi

Tibi

Tibi

Xixona

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54946

2

2

2

3

257 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

258

259

260

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Xixona

Xixona

Xixona

Xixona

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54947

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

261

262

263

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Xixona

Xixona

Xixona

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
ALICANTE Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54948

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

264

265

266

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Xixona

Xixona

Xixona

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54949

4

2

2

2

2

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

267

268

269

270

271

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Xixona

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
ALICANTE personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
ALICANTE ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54950

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

272

273

274

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54951

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

277

2

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

276

278 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

275

30.459,29

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Morella

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Guardamar
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
ALICANTE las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54952

2

2

2

3

279 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

280

281

282

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Morella

Morella

Morella

Morella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
CASTELLON esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
CASTELLON esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54953

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

283

284

285

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Morella

Morella

Morella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54954

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

286

287

288

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Morella

Morella

Morella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54955

2

Subjefe/a

Subjefe/a

292

293

2

2

291 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

290 Jefe/a de unidad

289

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
VI Convenio
actividades de adiestramiento de todo el
Colectivo
El Ballestar CASTELLON personal a su cargo. Su área de
Brigadas de
actuación será la Comunitat Valenciana
Emergencia CV
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
VI Convenio
responsable de la misma cuando esté
Colectivo
El Ballestar CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Brigadas de
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Emergencia CV
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
VI Convenio
responsable de la misma cuando esté
Colectivo
El Ballestar CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Brigadas de
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Emergencia CV
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Morella

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
VI Convenio
actividades de adiestramiento de todo el
Colectivo
El Ballestar CASTELLON personal a su cargo. Su área de
Brigadas de
actuación será la Comunitat Valenciana
Emergencia CV
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54956

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

294

295

296

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
El Ballestar CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
VI Convenio
los que cubre. Asumir el mando de la
Colectivo
El Ballestar CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Brigadas de
Unidad,el
Subjefe y el Corretunos. Las
Emergencia CV
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
VI Convenio
los que cubre. Asumir el mando de la
Colectivo
El Ballestar CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Brigadas de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
Emergencia CV
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54957

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

297

298

299

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
El Ballestar CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
El Ballestar CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
El Ballestar CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54958

2

2

303 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

301

302 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

300

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Castellfort

Castellfort

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
El Ballestar CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
El Ballestar CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54959

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

305

306

307

2

Subjefe/a

304

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Castellfort

Castellfort

Castellfort

Castellfort

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54960

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

308

309

310

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Castellfort

Castellfort

Castellfort

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase B
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
CASTELLON protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54961

4

Bombero/a
Forestal

313

2

4

Bombero/a
Forestal

312

314 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

311

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Castellfort

Castellfort

Castellfort

Alcalà de
Xivert

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54962

2

2

2

3

315 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

316

317

318

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54963

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

319

320

321

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase B
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
CASTELLON protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54964

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

322

323

324

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

Alcalà de
Xivert

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54965

2

Subjefe/a

Subjefe/a

328

329

2

2

327 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

326 Jefe/a de unidad

325

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
VI Convenio
actividades de adiestramiento de todo el
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON personal a su cargo. Su área de
Brigadas de
actuación será la Comunitat Valenciana
Emergencia CV
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
VI Convenio
responsable de la misma cuando esté
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Brigadas de
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Emergencia CV
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
VI Convenio
responsable de la misma cuando esté
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Brigadas de
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Emergencia CV
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Alcalà de
Xivert

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
VI Convenio
actividades de adiestramiento de todo el
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON personal a su cargo. Su área de
Brigadas de
actuación será la Comunitat Valenciana
Emergencia CV
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54966

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Bombero/a
Forestal

330

331

332

26.572,58

11.047,30

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
VI Convenio
y cualquiera otra función dirigida a la
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON protección de las personas, los bienes y
Brigadas de
el medio ambiente. Por necesidades del
Emergencia CV
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
VI Convenio
los que cubre. Asumir el mando de la
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Brigadas de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
Emergencia CV
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
VI Convenio
los que cubre. Asumir el mando de la
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Brigadas de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
Emergencia CV
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54967

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

333

334

335

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54968

2

2

339 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

337

338 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

336

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Benlloch

Benlloch

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
VI Convenio
y cualquiera otra función dirigida a la
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON protección de las personas, los bienes y
Brigadas de
el medio ambiente. Por necesidades del
Emergencia CV
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Sant Mateu CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54969

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

341

342

343

2

Subjefe/a

340

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Benlloch

Benlloch

Benlloch

Benlloch

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54970

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

344

345

346

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Benlloch

Benlloch

Benlloch

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase B
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
CASTELLON protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54971

4

Bombero/a
Forestal

349

2

4

Bombero/a
Forestal

348

350 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

347

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Benlloch

Benlloch

Benlloch

Eslida

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54972

2

2

2

3

351 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

352

353

354

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Eslida

Eslida

Eslida

Eslida

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54973

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

355

356

357

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Eslida

Eslida

Eslida

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase B
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
CASTELLON protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54974

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

358

359

360

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Eslida

Eslida

Eslida

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase B
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
CASTELLON protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54975

2

Subjefe/a

Subjefe/a

364

365

2

2

363 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

362 Jefe/a de unidad

361

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Eslida

Cabanes

Cabanes

Cabanes

Cabanes

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54976

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

366

367

368

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Cabanes

Cabanes

Cabanes

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54977

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

369

370

371

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Cabanes

Cabanes

Cabanes

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase B
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
CASTELLON protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54978

4

4

2

2

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

372

373

374

375

15.229,64

15.229,64

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Cabanes

Cabanes

Onda

Onda

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54979

2

2

4

4

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

376

377

378

379

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Onda

Onda

Onda

Onda

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54980

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

380

381

382

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Onda

Onda

Onda

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54981

2

Subjefe/a

Subjefe/a

386

387

2

2

385 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

384 Jefe/a de unidad

383

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Onda

Vistabella

Vistabella

Vistabella

Vistabella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54982

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

388

389

390

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Vistabella

Vistabella

Vistabella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54983

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

391

392

393

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Vistabella

Vistabella

Vistabella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54984

2

2

397 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

395

396 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

394

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
VI Convenio
actividades de adiestramiento de todo el
Colectivo
Villahermos
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
Brigadas de
a
actuación será la Comunitat Valenciana
Emergencia CV
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Vistabella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
VI Convenio
actividades de adiestramiento de todo el
Colectivo
Villahermos
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
Brigadas de
a
actuación será la Comunitat Valenciana
Emergencia CV
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Vistabella

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
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54985

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

399

400

401

2

Subjefe/a

398

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
VI Convenio
responsable de la misma cuando esté
Colectivo
Villahermos
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Brigadas de
a
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Emergencia CV
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
VI Convenio
los que cubre. Asumir el mando de la
Colectivo
Villahermos
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Brigadas de
a
Unidad,el
Subjefe y el Correturnos. Las
Emergencia CV
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
VI Convenio
los que cubre. Asumir el mando de la
Colectivo
Villahermos
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Brigadas de
a
Unidad,el
Subjefe y el Correturnos. Las
Emergencia CV
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
VI Convenio
responsable de la misma cuando esté
Colectivo
Villahermos
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Brigadas de
a
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Emergencia CV
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54986

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

402

403

404

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Villahermos
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
a
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Villahermos
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
a
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Villahermos
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
a
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54987

4

Bombero/a
Forestal

407

2

4

Bombero/a
Forestal

406

408 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

405

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Montán

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Villahermos
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
a
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Villahermos
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
a
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
VI Convenio
otra función dirigida a la protección de
Colectivo
Villahermos
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
Brigadas de
a
ambiente. Por necesidades del Servicio
Emergencia CV
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54988

2

2

2

3

409 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

410

411

412

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Montán

Montán

Montán

Montán

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54989

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

413

414

415

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Montán

Montán

Montán

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54990

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

416

417

418

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Montán

Montán

Montán

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54991

2

Subjefe/a

Subjefe/a

422

423

2

2

421 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

420 Jefe/a de unidad

419

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Montán

Ayódar

Ayódar

Ayódar

Ayódar

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54992

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

424

425

426

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ayódar

Ayódar

Ayódar

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54993

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

427

428

429

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ayódar

Ayódar

Ayódar

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54994

4

4

2

2

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

430

431

432

433

15.229,64

15.229,64

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ayódar

Ayódar

Llucena

Llucena

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54995

2

2

4

4

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

434

435

436

437

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Llucena

Llucena

Llucena

Llucena

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54996

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

438

439

440

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Llucena

Llucena

Llucena

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54997

2

Subjefe/a

Subjefe/a

444

445

2

2

443 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

442 Jefe/a de unidad

441

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Llucena

Jérica

Jérica

Jérica

Jérica

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54998

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

446

447

448

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Jérica

Jérica

Jérica

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

54999

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

449

450

451

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Jérica

Jérica

Jérica

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55000

2

2

455 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

453

454 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

452

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Jérica

Jérica

Barracas

Barracas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55001

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

457

458

459

2

Subjefe/a

456

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Barracas

Barracas

Barracas

Barracas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55002

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

460

461

462

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Barracas

Barracas

Barracas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55003

4

Bombero/a
Forestal

465

2

4

Bombero/a
Forestal

464

466 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

463

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Barracas

Barracas

Barracas

Segorbe

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55004

2

2

2

3

467 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

468

469

470

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Segorbe

Segorbe

Segorbe

Segorbe

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55005

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

471

472

473

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Segorbe

Segorbe

Segorbe

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
CASTELLON Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Correturnos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales. Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55006

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

474

475

476

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Segorbe

Segorbe

Segorbe

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55007

4

2

2

2

2

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

477

478

479

480

481

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Segorbe

Altura

Altura

Altura

Altura

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
CASTELLON personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
CASTELLON ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55008

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

482

483

484

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Altura

Altura

Altura

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55009

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

485

486

487

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Altura

Altura

Altura

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
CASTELLON las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55010

-

-

-

-

Segundo
capataz

Segundo
capataz

Capataz de
brigada

Capataz de
brigada

488

489

490

491

35.163,77

35.163,77

32.253,66

32.253,66

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Castellón

Castellón

Castellón

Castellón

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
CASTELLON Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
CASTELLON Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

CASTELLON

CASTELLON

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55011

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

492

493

494

495

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Castellón

Castellón

Castellón

Castellón

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55012

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

496

497

498

499

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Castellón

Castellón

Castellón

Castellón

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55013

-

-

-

-

Especialista

Especialista
refuerzo

Segundo
capataz

Segundo
capataz

500

501

502

503

32.253,66

32.253,66

10.363,61

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Castellón

Castellón

Tirig

Tirig

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

ALICANTE

ALICANTE

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55014

-

Capataz de
brigada

Especialista

Especialista

505

506

507

-

-

-

Capataz de
brigada

504

30.778,25

30.778,25

35.163,77

35.163,77

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Tirig

Tirig

Tirig

Tirig

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
ALICANTE Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
ALICANTE Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55015

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

508

509

510

511

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Tirig

Tirig

Tirig

Tirig

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55016

-

-

-

-

Especialista

Segundo
capataz

Segundo
capataz

Capataz de
brigada

512

513

514

515

35.163,77

32.253,66

32.253,66

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Tirig

Enguera

Enguera

Enguera

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
VALENCIA Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

VALENCIA

VALENCIA

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
CASTELLON Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55017

Capataz de
brigada

Especialista

Especialista

Especialista

516

517

518

519

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

35.163,77

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Enguera

Enguera

Enguera

Enguera

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
VALENCIA Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55018

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

520

521

522

523

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Enguera

Enguera

Enguera

Enguera

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55019

-

-

-

Especialista

Especialista
refuerzo

Segundo
capataz

525

526

527

-

Especialista

524

32.253,66

10.363,61

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Enguera

Enguera

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Siete Aguas
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Enguera

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

VALENCIA

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55020

-

-

Capataz de
brigada

Capataz de
brigada

Especialista

529

530

531

-

-

Segundo
capataz

528

30.778,25

35.163,77

35.163,77

32.253,66

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Siete Aguas
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Siete Aguas
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Siete Aguas
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Siete Aguas
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
VALENCIA Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
VALENCIA Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

VALENCIA

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55021

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

532

533

534

535

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Siete Aguas
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Siete Aguas
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Siete Aguas
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Siete Aguas
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55022

-

-

-

Especialista

Segundo
capataz

Segundo
capataz

537

538

539

-

Especialista

536

32.253,66

32.253,66

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

ALICANTE

ALICANTE

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Mutxamell
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
VALENCIA Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Siete Aguas
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Siete Aguas
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Num. 9245 / 29.12.2021

55023

-

Capataz de
brigada

Especialista

Especialista

541

542

543

-

-

-

Capataz de
brigada

540

30.778,25

30.778,25

35.163,77

35.163,77

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Mutxamell
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
ALICANTE Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades
a realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
ALICANTE Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55024

Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

544

545

546

547

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Mutxamell
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
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55025

-

Especialista
refuerzo

Especialista

Especialista

549

550

551

-

-

-

Especialista

548

30.778,25

30.778,25

10.363,61

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Mutxamell
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Mutxamell
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Mutxamell
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
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55026

-

-

-

-

Segundo
capataz

Segundo
capataz

Capataz de
brigada

Capataz de
brigada

552

553

554

555

35.163,77

35.163,77

32.253,66

32.253,66

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Cocoll/Pego
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Funciones de Especialista, salvo en
ausencia del Capataz de brigada, en que
realizara las funciones de éste. Su área
de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades a
realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
ALICANTE Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico de gestión
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su brigada. Forestal y del medio natural o
equivalente.
Supervisar el uso adecuado de las
dotaciones individuales y colectivas en
relación con las diferentes actividades a
realizar. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
ALICANTE Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

ALICANTE

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Cocoll/Pego
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Cocoll/Pego
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

ALICANTE

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Cocoll/Pego
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
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Especialista

Especialista

Especialista

Especialista

556

557

558

559

-

-

-

-

30.778,25

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Cocoll/Pego
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Cocoll/Pego
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Cocoll/Pego
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Cocoll/Pego
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
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55028

Especialista

Especialista

561

562

563 Jefe/a de unidad

Especialista

560

2

-

-

-

30.459,29

30.778,25

30.778,25

30.778,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Bétera

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Cocoll/Pego
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
Cocoll/Pego
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Cocoll/Pego
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
Reglamento del servicio de Bombero/as
ALICANTE Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
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55029

2

2

2

3

564 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

565

566

567

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Bétera

Bétera

Bétera

Bétera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
VALENCIA ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener los vehículos todo
terreno con tracción a las cuatro ruedas.
Sustituir al Jefe de Unidad como
responsable de la misma cuando esté
VALENCIA ausente. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
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55030

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

568

569

570

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Bétera

Bétera

Bétera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales
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4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

571

572

573

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Bétera

Bétera

Bétera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55032

2

Subjefe/a

Subjefe/a

577

578

2

2

576 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

575 Jefe/a de unidad

574

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Bétera

La Vallesa

La Vallesa

La Vallesa

La Vallesa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55033

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

579

580

581

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
La Vallesa

La Vallesa

La Vallesa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55034

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

582

583

584

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
La Vallesa

La Vallesa

La Vallesa

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55035

2

2

588 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

586

587 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

585

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
La Vallesa

La Vallesa

Olocau

Olocau

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55036

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

590

591

592

2

Subjefe/a

589

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Olocau

Olocau

Olocau

Olocau

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55037

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

593

594

595

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Olocau

Olocau

Olocau

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55038

4

4

4

2

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

596

597

598

599

15.229,64

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Olocau

Olocau

Olocau

Pedralba

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55039

2

2

2

4

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

600

601

602

603

13.286,29

13.896,36

13.896,36

15.229,64

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Pedralba

Pedralba

Pedralba

Pedralba

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55040

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

604

605

606

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Pedralba

Pedralba

Pedralba

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55041

4

4

2

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

607

608

609

610

15.229,64

15.229,64

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Pedralba

Pedralba

Gilet

Gilet

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55042

2

2

4

4

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

611

612

613

614

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Gilet

Gilet

Gilet

Gilet

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55043

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

615

616

617

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Gilet

Gilet

Gilet

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55044

2

Subjefe/a

Subjefe/a

621

622

2

2

620 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

619 Jefe/a de unidad

618

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Gilet

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55045

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

623

624

625

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55046

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

626

627

628

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Xàtiva

Xàtiva

Xàtiva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55047

2

2

632 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

630

631 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

629

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Xàtiva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

Xàtiva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55048

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

634

635

636

2

Subjefe/a

633

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55049

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

637

638

639

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55050

4

Bombero/a
Forestal

642

2

4

Bombero/a
Forestal

641

643 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

640

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Ontinyent

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Castelló de
Brigadas de
Rugat
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55051

2

2

2

3

644 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

645

646

647

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55052

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

648

649

650

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55053

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

651

652

653

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ontinyent

Ontinyent

Ontinyent

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55054

4

2

2

2

2

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

654

655

656

657

658

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ontinyent

Alzira

Alzira

Alzira

Alzira

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55055

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

659

660

661

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Alzira

Alzira

Alzira

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55056

4

4

4

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

662

663

664

665

15.229,64

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Alzira

Alzira

Alzira

La Font de
la Figuera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55057

2

2

2

4

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

666

667

668

669

13.286,29

13.896,36

13.896,36

15.229,64

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Font de
la Figuera

La Font de
la Figuera

La Font de
la Figuera

La Font de
la Figuera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55058

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

670

671

672

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Font de
la Figuera

La Font de
la Figuera

La Font de
la Figuera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55059

4

4

2

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

673

674

675

676

15.229,64

15.229,64

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

La Font de
la Figuera

La Font de
la Figuera

Rótova

Rótova

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55060

2

2

4

4

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

677

678

679

680

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Rótova

Rótova

Rótova

Rótova

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55061

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

681

682

683

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Rótova

Rótova

Rótova

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55062

2

Subjefe/a

Subjefe/a

687

688

2

2

686 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

685 Jefe/a de unidad

684

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Rótova

Cortes

Cortes

Cortes

Cortes

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55063

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

689

690

691

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Cortes

Cortes

Cortes

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55064

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

692

693

694

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Cortes

Cortes

Cortes

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55065

2

2

698 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

696

697 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

695

30.459,29

30.459,29

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Cortes

Cortes

Ayora

Ayora

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55066

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

700

701

702

2

Subjefe/a

699

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ayora

Ayora

Ayora

Ayora

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55067

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

703

704

705

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ayora

Ayora

Ayora

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55068

4

Bombero/a
Forestal

708

2

4

Bombero/a
Forestal

707

709 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

706

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ayora

Ayora

Ayora

Navarrés

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55069

2

2

2

3

710 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

711

712

713

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Navarrés

Navarrés

Navarrés

Navarrés

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55070

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

714

715

716

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Navarrés

Navarrés

Navarrés

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55071

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

717

718

719

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Navarrés

Navarrés

Navarrés

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55072

4

2

2

2

2

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

720

721

722

723

724

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Navarrés

Zarra

Zarra

Zarra

Zarra

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55073

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

725

726

727

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Zarra

Zarra

Zarra

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55074

4

4

4

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

728

729

730

731

15.229,64

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Zarra

Zarra

Zarra

Enguera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55075

2

2

2

4

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

732

733

734

735

13.286,29

13.896,36

13.896,36

15.229,64

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Enguera

Enguera

Enguera

Enguera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55076

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

736

737

738

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Enguera

Enguera

Enguera

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55077

2

2

742 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

740

741 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

739

30.459,29

30.459,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Enguera

Enguera

Requena

Requena

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55078

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

744

745

746

2

Subjefe/a

743

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Requena

Requena

Requena

Requena

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55079

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

747

748

749

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Requena

Requena

Requena

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55080

4

Bombero/a
Forestal

752

2

4

Bombero/a
Forestal

751

753 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

750

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Requena

Requena

Requena

Yátova

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55081

2

2

2

3

754 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

755

756

757

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Yátova

Yátova

Yátova

Yátova

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55082

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

758

759

760

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Yátova

Yátova

Yátova

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad,el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55083

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

761

762

763

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Yátova

Yátova

Yátova

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55084

2

Subjefe/a

Subjefe/a

767

768

2

2

766 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

765 Jefe/a de unidad

764

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Yátova

Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55085

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

769

770

771

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55086

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

772

773

774

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Sinarcas

Sinarcas

Sinarcas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55087

4

4

2

2

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

775

776

777

778

15.229,64

15.229,64

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Sinarcas

Sinarcas

Buñol

Buñol

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55088

2

2

4

4

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

779

780

781

782

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Buñol

Buñol

Buñol

Buñol

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55089

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

783

784

785

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Buñol

Buñol

Buñol

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y emergencia
. Aquellas otras que le atribuya la
legislación vigente, en particular las
establecidas en el Reglamento de
Bombero/ as Forestales, y cualquiera
otra función dirigida a la protección de
VALENCIA las personas, los bienes y el medio
ambiente. Por necesidades del Servicio
se le podrá asignar la conducción del
vehículo. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55090

4

2

2

2

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

786

787

788

789

790

13.896,36

13.896,36

15.229,64

15.229,64

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Buñol

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55091

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

791

792

793

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55092

4

4

4

2

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

794

795

796

797

15.229,64

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Villargordo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55093

2

2

2

4

Jefe/a de unidad
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

798

799

800

801

13.286,29

13.896,36

13.896,36

15.229,64

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55094

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

802

803

804

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55095

2

2

808 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

806

807 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

805

30.459,29

30.459,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Chelva

Chelva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Los Isidros
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55096

2

3

3

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

810

811

812

2

Subjefe/a

809

27.618,25

11.047,30

27.792,74

27.792,74

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Chelva

Chelva

Chelva

Chelva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55097

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

813

814

815

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Chelva

Chelva

Chelva

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55098

4

Bombero/a
Forestal

818

2

4

Bombero/a
Forestal

817

819 Jefe/a de unidad

4

Bombero/a
Forestal

816

30.459,29

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Chelva

Chelva

Chelva

Titaguas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55099

2

2

2

3

820 Jefe/a de unidad

Subjefe/a

Subjefe/a

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

821

822

823

11.047,30

27.792,74

27.792,74

30.459,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Titaguas

Titaguas

Titaguas

Titaguas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Permiso conducir clase C
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55100

3

4

4

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

824

825

826

26.572,58

26.572,58

27.618,25

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Titaguas

Titaguas

Titaguas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55101

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

827

828

829

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Titaguas

Titaguas

Titaguas

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55102

2

Subjefe/a

Subjefe/a

833

834

2

2

832 Jefe/a de unidad

4

2

Bombero/a
Forestal

831 Jefe/a de unidad

830

27.792,74

27.792,74

30.459,29

30.459,29

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE
Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Titaguas

Ademuz

Ademuz

Ademuz

Ademuz

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55103

3

3

4

Sustituto/a
vacaciones
refuerzo

Sustituto/a
vacaciones

Bombero/a
Forestal

835

836

837

26.572,58

27.618,25

11.047,30

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ademuz

Ademuz

Ademuz

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Permiso conducir clase C
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
VALENCIA Unidad cuando estén ausentes el Jefe de
Unidad, el Subjefe y el Corretunos. Las
establecidas en el reglamento del
servicio de Bombero/as Forestales Su
área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55104

4

4

4

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

838

839

840

26.572,58

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ademuz

Ademuz

Ademuz

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55105

4

4

2

2

Bombero/a
Forestal

Bombero/a
Forestal

Jefe/a de unidad
refuerzo

Jefe/a de unidad
refuerzo

841

842

843

844

15.229,64

15.229,64

26.572,58

26.572,58

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Ademuz

Ademuz

Calles

Calles

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Funciones de Bombero/a Forestal.
Organizar, distribuir y controlar el
trabajo de los miembros de su Unidad.
Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todo el
VALENCIA personal a su cargo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55106

2

2

4

4

Subjefe/a
refuerzo

Subjefe/a
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

845

846

847

848

13.286,29

13.286,29

13.896,36

13.896,36

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Calles

Calles

Calles

Calles

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso conducir clase B

Funciones de Bombero/a Forestal.
Conducir y mantener de los vehículos
todo terreno con tracción a las cuatro
ruedas. Sustituir al Jefe de Unidad
como responsable de la misma cuando
VALENCIA esté ausente. Su área de actuación será
la Comunitat Valenciana si bien podrá
ser movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55107

4

4

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

Bombero/a
Forestal
refuerzo

849

850

851

13.286,29

13.286,29

13.286,29

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Calles

Calles

Calles

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55108

-

Coordinador/a
helitransportada

Correturnos

853

854

3

4

Bombero/a
Forestal
refuerzo

852

31.515,13

48.922,70

13.286,29

Salario Base

21.149,43

Salario Base

CPS CL CDC PE

27.773,27

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Alicante

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Calles

N/A

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título universitario oficial de Ingeniería
de Montes o equivalente o titulo
universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habiliten para el ejercicio de la
profesión regulada.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Coordinación del dispositivo de
Unidades Helitransportadas de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
ALICANTE si bien Podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Permiso conducir clase B
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Aquellas otras que le
atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
Reglamento de Bombero/ as Forestales,
y cualquiera otra función dirigida a la
VALENCIA protección de las personas, los bienes y
el medio ambiente. Por necesidades del
Servicio se le podrá asignar la
conducción del vehículo. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55109

Correturnos

Correturnos

Correturnos

855

856

857

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Alicante

Alicante

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55110

3

3

Correturnos

Correturnos
refuerzo

859

860

3

Correturnos

858

15.757,57

31.515,13

31.515,13

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Alicante

Alicante

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
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55111

3

3

-

Correturnos
refuerzo

Correturnos
refuerzo

Especialista
polivalente

861

862

863

32.542,80

15.757,57

15.757,57

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Alicante

Alicante

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
ALICANTE Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
ALICANTE de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
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55112

-

-

-

-

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

864

865

866

867

32.542,80

32.542,80

32.542,80

32.542,80

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Alicante

Alicante

Alicante

Alicante

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
ALICANTE Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
ALICANTE Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
ALICANTE Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
ALICANTE Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55113

-

Especialista
polivalente

Correturnos

869

870

3

-

Especialista
polivalente

868

31.515,13

32.542,80

32.542,80

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Alicante

Castellón

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Jefe/a de Servicio
de operativo

Alicante

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
ALICANTE Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
ALICANTE Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C
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55114

Correturnos

Correturnos

Correturnos

871

872

873

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Castellón

Castellón

Castellón

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55115

3

3

Correturnos

Correturnos
refuerzo

875

876

3

Correturnos

874

15.757,57

31.515,13

31.515,13

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Castellón

Castellón

Castellón

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55116

3

3

-

Correturnos
refuerzo

Correturnos
refuerzo

Especialista
polivalente

877

878

879

32.542,80

15.757,57

15.757,57

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Castellón

Castellón

Castellón

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
CASTELLON Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
CASTELLON de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55117

-

-

-

-

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

880

881

882

883

32.542,80

32.542,80

32.542,80

32.542,80

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
Castellón

Castellón

Castellón

Castellón

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
CASTELLON Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
CASTELLON Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
CASTELLON Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
CASTELLON Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55118

-

Especialista
polivalente

Correturnos

885

886

3

-

Especialista
polivalente

884

31.515,13

32.542,80

32.542,80

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL PE

CPS CL PE

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Castellón

L’Eliana

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Jefe/a de Servicio
de operativo

Castellón

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
CASTELLON Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar medios
personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
CASTELLON Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Num. 9245 / 29.12.2021

55119

Correturnos

Correturnos

Correturnos

887

888

889

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55120

Correturnos

Correturnos

Correturnos

890

891

892

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55121

Correturnos

Correturnos

Correturnos

893

894

895

3

3

3

31.515,13

31.515,13

31.515,13

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55122

3

3

3

Correturnos
refuerzo

Correturnos
refuerzo

Correturnos
refuerzo

896

897

898

15.757,57

15.757,57

15.757,57

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55123

3

3

3

Correturnos
refuerzo

Correturnos
refuerzo

Correturnos
refuerzo

899

900

901

15.757,57

15.757,57

15.757,57

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE

CPS CL CDC PE
Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición
LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales
Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55124

3

-

-

Correturnos
refuerzo

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

902

903

904

32.542,80

32.542,80

15.757,57

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL CDC PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV
L’Eliana

Extinción de incendios Forestales.
Acuerdo Laboral
Vigilancia y protección del medio
para regular las
natural en general, y del patrimonio
condiciones de
Forestal en particular. Coordinar de
trabajo del
medios personales y materiales. Cuantas
personal de
actuaciones se encomienden con motivo
Foresma, SA,
de situaciones de emergencia en el
adscrito al
medio rural. Las establecidas en el
Jefe/a de Servicio
Servicio de
VALENCIA VALENCIA Reglamento del servicio de Bombero/as
de operativo
Extinción de
Forestales. Su área de actuación será la
Incendios
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Forestales y
movilizado para participar en
Otras
emergencias que traspasen los límites
Actuaciones de
territoriales
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Acuerdo Laboral
Vigilancia y protección del medio
para regular las
natural en general, y del patrimonio
condiciones de
Forestal en particular. Coordinar de
trabajo del
medios personales y materiales. Cuantas
personal de
actuaciones se encomienden con motivo
Foresma, SA,
de situaciones de emergencia en el
adscrito al
medio rural. Las establecidas en el
Servicio de
Jefe/a de Servicio
VALENCIA VALENCIA Reglamento del servicio de Bombero/as
Extinción de
de operativo
Forestales. Su área de actuación será la
Incendios
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
Forestales y
movilizado para participar en
Otras
emergencias que traspasen los límites
Actuaciones de
territoriales
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Jefe/a de Servicio
de operativo

Extinción de incendios Forestales.
Intervenir en situaciones de emergencia
de origen meteorológico. Colaborar en
otras situaciones de riesgo y
emergencia. Cualquiera otra función
dirigida a la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente o
relacionada con los puestos de trabajo a
los que cubre. Asumir el mando de la
Unidad, cuando estén ausentes el Jefe
VALENCIA de Unidad y el Subjefe. Aquellas otras
que le atribuya la legislación vigente, en
particular las establecidas en el
reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes. Permiso de conducir clase
C

Num. 9245 / 29.12.2021

55125

-

-

-

-

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

Especialista
polivalente

905

906

907

908

32.542,80

32.542,80

32.542,80

32.542,80

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
València

València

València

València

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana
Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Jefe/a de Servicio
Servicio de
de operativo
Extinción de
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar de
medios personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
VALENCIA Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar de
medios personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
VALENCIA Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar de
medios personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
VALENCIA Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar de
medios personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
VALENCIA Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55126

-

-

-

-

-

Especialista
polivalente

Técnico/a base
helitransportada

Técnico/a base
helitransportada

Técnico/a base
helitransportada

Técnico/a base
helitransportada

909

910

911

912

913

41.730,83

41.730,83

41.730,83

41.730,83

32.542,80

15.787,60

15.787,60

15.787,60

15.787,60

Salario Base

25.943,23

25.943,23

25.943,23

25.943,23

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

N/A

N/A

N/A

N/A

Acuerdo Laboral
para regular las
condiciones de
trabajo del
personal de
Foresma, SA,
adscrito al
Servicio de
Jefe/a de Servicio
Extinción de
de operativo
Incendios
Forestales y
Otras
Actuaciones de
Emergencia en la
Comunidad
Valenciana

L’Eliana

Castellón

Castellón

Alicante

València

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada o título universitario
oficial de Ingeniería Técnica Agrícola o
equivalente o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigentes habilite para
el ejercicio de la profesión regulada.
Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada o título universitario
oficial de Ingeniería Técnica Agrícola o
equivalente o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigentes habilite para
el ejercicio de la profesión regulada.
Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada o título universitario
oficial de Ingeniería Técnica Agrícola o
equivalente o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigentes habilite para
el ejercicio de la profesión regulada.
Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada o título universitario
oficial de Ingeniería Técnica Agrícola o
equivalente o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigentes habilite para
el ejercicio de la profesión regulada.

Gestionar los recursos humanos y
materiales necesarios para que las
Unidades Helitransportadas de
Bombero/ as Forestales estén
operativas. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien Podrá ser
ALICANTE movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Gestionar los recursos humanos y
materiales necesarios para que las
Unidades Helitransportadas de
Bombero/ as Forestales estén
operativas. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien Podrá ser
CASTELLON movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Gestionar los recursos humanos y
materiales necesarios para que las
Unidades Helitransportadas de
Bombero/ as Forestales estén
operativas. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien Podrá ser
CASTELLON movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Gestionar los recursos humanos y
materiales necesarios para que las
Unidades Helitransportadas de
Bombero/ as Forestales estén
operativas. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien Podrá ser
VALENCIA movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Extinción de incendios Forestales.
Vigilancia y protección del medio
natural en general, y del patrimonio
Forestal en particular. Coordinar de
medios personales y materiales. Cuantas
actuaciones se encomienden con motivo
de situaciones de emergencia en el
medio rural. Las establecidas en el
VALENCIA Reglamento del servicio de Bombero/as
Forestales. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien podrá ser
movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55127

-

-

1

Técnico/a base
helitransportada

Técnico/a base
helitransportada

Jefe/a dotación
operativo

914

915

916

34.742,35

41.730,83

41.730,83

Salario Base

15.787,60

15.787,60

CPS CL PE

25.943,23

25.943,23

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Alicante

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

L’Eliana

N/A

N/A

Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada o título universitario
oficial de Ingeniería Técnica Agrícola o
equivalente o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigentes habilite para
el ejercicio de la profesión regulada.
Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada o título universitario
oficial de Ingeniería Técnica Agrícola o
equivalente o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigentes habilite para
el ejercicio de la profesión regulada.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Gestionar los recursos humanos y
materiales necesarios para que las
Unidades Helitransportadas de
Bombero/ as Forestales estén
operativas. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien Podrá ser
VALENCIA movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Gestionar los recursos humanos y
materiales necesarios para que las
Unidades Helitransportadas de
Bombero/ as Forestales estén
operativas. Su área de actuación será la
Comunitat Valenciana si bien Podrá ser
ALICANTE movilizado para participar en
emergencias que traspasen los límites
territoriales

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55128

1

1

1

Jefe/a dotación
operativo

Jefe/a dotación
operativo

Jefe/a dotación
operativo

917

918

919

34.742,35

34.742,35

34.742,35

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Alicante

Alicante

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
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1

1

1

Jefe/a dotación
operativo

Jefe/a dotación
operativo

Jefe/a dotación
operativo

920

921

922

34.742,35

34.742,35

34.742,35

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Alicante

Alicante

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
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1

1

1

1

1

Jefe/a dotación
operativo

Jefe/a dotación
Gerencia

Jefe/a dotación
Gerencia

Jefe/a dotación
Gerencia

Jefe/a dotación
Gerencia

923

924

925

926

927

34.742,35

34.742,35

34.742,35

34.742,35

34.742,35

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de operativo
Alicante

València

València

València

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Las establecidas en el reglamento
del servicio de Bombero/as Forestales.
VALENCIA Su área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales
Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Las establecidas en el reglamento
del servicio de Bombero/as Forestales.
VALENCIA Su área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales
Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Las establecidas en el reglamento
del servicio de Bombero/as Forestales.
ALICANTE Su área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Las establecidas en el reglamento
del servicio de Bombero/as Forestales.
VALENCIA Su área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Planificar, organizar y dirigir las
actividades de adiestramiento de todas
las unidades a su cargo. De acuerdo con
su titulación, cualquier otra
encomendada relacionada con la
prevención y extinción de incendios
Forestales. Dirigir las actuaciones que
se les encomiende a las unidades a su
ALICANTE cargo con motivo de situaciones de
emergencia en el medio rural.
Supervisar las prácticas que realicen las
unidades a su cargo. Las establecidas en
el reglamento del servicio de
Bombero/as Forestales. Su área de
actuación será la Comunitat Valenciana
si bien podrá ser movilizado para
participar en emergencias que traspasen
los límites territoriales
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-

-

Jefe/a de
Servicio de
operativo

Jefe/a de
Servicio de
Asuntos
Generales y
Contratación

933

934

Ingeniero/a
1N2
Técnico Forestal

931

-

1

Jefe/a dotación
Gerencia

930

Jefe/a de
Servicio de
Recursos
Humanos

1

Jefe/a dotación
Gerencia

929

932

1

Jefe/a dotación
Gerencia

928

52.744,21

52.744,21

52.744,21

26.045,71

34.742,35

34.742,35

34.742,35

15.928,94

15.928,94

15.928,94

Salario Base

Salario Base

Salario Base

Salario Base

36.815,27

36.815,27

36.815,27

CPS CL PE

CPS CL PE

CPS CL PE

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Libre
designación

Libre
designación

Libre
designación

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

Alicante

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de operativo

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Gerencia

Gerencia

Gerencia

N/A

N/A

N/A

Castellón

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Jefe/a de Servicio
de operativo

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Alicante

València

VI Convenio
Colectivo
Brigadas de
Emergencia CV

Jefe/a de Servicio
de operativo

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.
Título universitario oficial de Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título universitario oficial de grado que
de acuerdo con los planes de estudio
vigentes habilite para el ejercicio de la
profesión regulada .

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Las establecidas en el reglamento
del servicio de Bombero/as Forestales.
ALICANTE Su área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas tareas
relacionadas con la formación,
planificación, prevención y extinción de
ALICANTE
incendios Forestales, y otras
emergencias, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores.
Dirigir, programar, estudiar, proponer,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar, asesorar y, en general,
aquellas funciones de nivel superior
VALENCIA
asignadas por la Gerencia en materia de
recursos humanos. Dirigir y coordinar el
departamento
Dirigir, programar, estudiar, proponer,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar,asesorar y, en general,
aquellas funciones de nivel superior
asignadas por la Gerencia para el
VALENCIA cumplimiento de las instrucciones
operativas dictadas por el titular del
Servicio (AVSRE) en materia de
operatividad en situación de
emergencia. Dirigir y coordinar el
departamento
Dirigir, programar, estudiar, proponer,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar,asesorar y, en general,
aquellas funciones de nivel superior
VALENCIA
asignadas por la Gerencia en materia de
asuntos generales y contratación. Dirigir
y coordinar el departamento

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Las establecidas en el reglamento
del servicio de Bombero/as Forestales.
CASTELLON Su área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Título universitario oficial de Ingeniería
de Montes o equivalente o Ingeniería
Técnica Forestal o equivalente o bien
título oficial de grado que de acuerdo
con los planes de estudio vigentes
habilite para el ejercicio de la profesión
regulada.

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Título oficial de Técnico Superior en
Gestión Forestal y del Medio Natural o
título oficial de Técnico Superior en
Paisajismo y Medio Rural o título oficial
de Técnico o Técnico Superior en
Coordinación de Emergencias y
Protección Civil o título oficial de
Técnico Superior de rama Forestal o
equivalentes.

Gestionar, organizar, distribuir y
controlar el trabajo de las unidades a su
cargo. Las establecidas en el reglamento
del servicio de Bombero/as Forestales.
VALENCIA Su área de actuación será la Comunitat
Valenciana si bien podrá ser movilizado
para participar en emergencias que
traspasen los límites territoriales

Num. 9245 / 29.12.2021

55132

938

940

-

-

Jefe/a de
sección
informática

937

Técnico/a
prevención
riesgos laborales

-

Jefe/a de
sección
contratación

-

-

Auditor/a

936

Jefe/a de
939 sección recursos
humanos

-

Jefe/a de
Servicio de
Tecnologías de
935 la Información y
las
Telecomunicaci
ones

40.371,15

44.447,98

44.447,98

44.447,98

52.744,21

52.744,21

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

24.442,21

28.519,04

28.519,04

28.519,04

36.815,27

36.815,27

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Libre
designación

ConcursoOposición

N/A

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

LABORAL

LABORAL

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Consejo
administración

Gerencia

Jefe/a de Servicio
de Tecnologías de la
LABORAL
Información y las
Telecomunicaciones

LABORAL

LABORAL

LABORAL

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Título universitario oficial de
licenciatura en Derecho, en Ciencias
Económicas y Empresariales,
Administración y Dirección de
Empresas o equivalente o bien título
universitario oficial de grado que, de
acuerdo con los planes de estudio
vigentes, habiliten para ejercer las
actividades de carácter profesional
relacionadas con las funciones señaladas
para el puesto
Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Art. 9 del Decreto-ley 1/2011, de 30 de
septiembre, del Consell de medidas
urgentes de régimen económico, del
sector público empresarial y fundacional

VALENCIA

Título universitario oficial de doctor/a,
licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o
bien, título universitario oficial de grado
y master de Prevención de Riesgos
Laborales acreditado por una
universidad con el contenido referido en
el anexo VI del R.D. 39/1997 en alguna
de las especialidades de seguridad en el
trabajo, higiene industrial, y ergonomía
y psicosociología aplicada, o Certificado
de formación en Prevención de Riesgos
Laborales expedido según lo establecido
en la disposición transitoria tercera o la
adicional quinta del citado Real Decreto,
con las condiciones establecidas por la
adicional primera del R.D. 337/2010, de
19 de marzo.

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Programar, estudiar, proponer,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar y asesorar en materia de
VALENCIA recursos humanos

Las establecidas en la legislación
vigente en materia de prevención de
Riesgos Laborales

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Programar, estudiar, proponer,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar y asesorar en materia de
VALENCIA informática

Programar, estudiar, proponer,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar y asesorar en materia de
VALENCIA contratación

VALENCIA

Título universitario oficial de
Licenciado/a en Informática o Ingenieria
Informática o en Telecomunicaciones, o
equivalentes o bien título universitario
oficial de grado y master universitario
oficial que de acuerdo con los planes de
estudio vigentes se corresponda con las
areas profesionales o funcionales de las
ingenierias señaladas.

Dirigir, programar, estudiar, proponer,
coordinar, gestionar, controlar,
inspeccionar,asesorar y, en general,
aquellas funciones de nivel superior
VALENCIA asignadas por la Gerencia en materia de
asuntos generales y contratación. Dirigir
y coordinar el departamento
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-

-

-

-

-

-

Técnico/a
prevención
riesgos laborales

Técnico/a de
protección civil

Técnico/a de
protección civil

Técnico/a de
protección civil

Técnico/a de
protección civil

Técnico/a de
protección civil

941

942

943

944

945

946

38.449,17

38.449,17

40.371,15

40.371,15

40.371,15

40.371,15

14.006,96

14.006,96

15.928,94

15.928,94

15.928,94

15.928,94

24.442,21

24.442,21

24.442,21

24.442,21

24.442,21

24.442,21

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

ConcursoOposición

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

Concurso

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL

LABORAL
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

L’Eliana

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Título universitario oficial de Doctor/a,
licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o
bien título universitario oficial de grado
que de acuerdo con los planes de
estudio vigente habilite para el ejercicio
de las funciones del puesto.

Título universitario oficial de ingeniería
técnica o diplomatura universitaria o
título de arquitectura técnica o
equivalentes o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigente habilite para el
ejercicio de las funciones del puesto.

Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la participación del
Servicio de Bombero/as Forestales en el
VALENCIA marco de Planes y Procedimientos de
Emergencia, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la participación del
Servicio de Bombero/as Forestales en el
VALENCIA marco de Planes y Procedimientos de
Emergencia, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la participación del
Servicio de Bombero/as Forestales en el
VALENCIA marco de Planes y Procedimientos de
Emergencia, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores
Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la participación del
Servicio de Bombero/as Forestales en el
VALENCIA marco de Planes y Procedimientos de
Emergencia, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

Título universitario oficial de doctor/a,
licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o
bien, título universitario oficial de grado
y master de Prevención de Riesgos
Laborales acreditado por una
universidad con el contenido referido en
el anexo VI del R.D. 39/1997 en alguna
de las especialidades de seguridad en el
trabajo, higiene industrial, y ergonomía
y psicosociología aplicada, o Certificado
de formación en Prevención de Riesgos
Laborales expedido según lo establecido
en la disposición transitoria tercera o la
adicional quinta del citado Real Decreto,
con las condiciones establecidas por la
adicional primera del R.D. 337/2010, de
19 de marzo.

Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la participación del
Servicio de Bombero/as Forestales en el
VALENCIA marco de Planes y Procedimientos de
Emergencia, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores

VALENCIA

Las establecidas en la legislación
vigente en materia de prevención de
Riesgos Laborales
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4N2

Administrativo/
a

Gerente

Directivo/a

Directivo/a

948

-

-

-

-

-

-

17.906,46

38.449,17

CONTRATO
ALTA
DIRECCIÓN

Se sujetarán a lo
dispuesto en el
Decreto 95/2016, de
29 de julio, del
Consell, de
regulación, limitación
y transparencia del
régimen del personal
directivo del sector
público instrumental
de la Generalitat.

LABORAL

LABORAL

CONTRATO
ALTA
DIRECCIÓN

Concurso

Concurso

Se sujetarán a lo
dispuesto en el
Decreto 95/2016, de
29 de julio, del
Consell, de
regulación, limitación
y transparencia del
régimen del personal
directivo del sector
público instrumental
de la Generalitat.

ConcursoOposición

ConcursoOposición

CONTRATO
ALTA
DIRECCIÓN

24.442,21

Se sujetarán a lo
dispuesto en el
Decreto 95/2016, de
29 de julio, del
Consell, de
regulación, limitación
y transparencia del
régimen del personal
directivo del sector
público instrumental
de la Generalitat.

Salario Base

14.006,96

* Se reflejan las complementarias propias del puesto sin perjuicio de otros complementos salariales y retribuciones extrasalariales.
CPS. Complemento profesional del servicio.
CL. Complemento de localización.
PE. Pagas extraordinarias.
CDC. Complemento destino Correturnos.

-

-

-

-

Técnico/a de
protección civil

947

L’Eliana

XVII Convenio
colectivo de
Transformación
Agraria, SA

Jefe/a de Servicio
de Recursos
Humanos

L’ELIANA

L’ELIANA

L’ELIANA

L’Eliana

N/A

Jefe/a de Servicio
de Asuntos
Generales y
Contratación

Título universitario oficial de ingeniería
técnica o diplomatura universitaria o
título de arquitectura técnica o
equivalentes o bien título universitario
oficial de grado que de acuerdo con los
planes de estudio vigente habilite para el
ejercicio de las funciones del puesto.

Las establecidas en el Decreto 95/2016,
de 29 de julio, del Consell, de
regulación, limitación y transparencia
del régimen del personal directivo del
sector público instrumental de la
VALENCIA Generalitat

Las establecidas en el Decreto 95/2016,
de 29 de julio, del Consell, de
regulación, limitación y transparencia
del régimen del personal directivo del
sector público instrumental de la
VALENCIA Generalitat

VALENCIA

Las establecidas en los Estatutos de la
SGISE

Funciones básicas de trabajo de oficina: Título oficial de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente.
archivo, registro, fotocopias, atención
telefónica, correspondencia, fax,
elaboración de documentos y cálculos
sencillos con soporte ofimático, capturar
partes o datos en las aplicaciones
VALENCIA informáticas de la empresa, gestionar
envíos de documentación a otras
unidades o entidades. Aquellas
análogas o similares que pudieren
aparecer en el desarrollo de los distintos
procesos productivos..

Realizar funciones de apoyo técnico y
coordinación en las distintas labores
relacionadas con la participación del
Servicio de Bombero/as Forestales en el
VALENCIA marco de Planes y Procedimientos de
Emergencia, así como a las tareas de
difusión y otras complementarias a las
anteriores
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