
Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior 
Direcció General de la Policia 

CO CAPORAL/A 

PREVISIÓ DE CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA PER PROMOCIÓ INTERNA, 
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER COBRIR 218 PLACES DE LA CATEGORIA DE 

CAPORAL/A (número de registre 49/20) 

08/09/2020 Publicació de les bases de la convocatòria al DOGC 

09/09/2020 Inici del termini de presentació de sol·licituds (20 dies hàbils) 

08/10/2020 Fi del termini de presentació de sol·licituds 

17/11/2020 
Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses 
i exemptes de català 

18/11/2020 Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional 

01/12/2020 Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional 

29/12/2020 

Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses i 
exemptes de català i la llista de persones convocades a la 1a prova: prova de 
coneixements 

31/01/2021 
Realització de la 1a prova: prova de coneixements. Qüestionari tipus test / 
coneixements de la llengua catalana 

16/02/2021 
Publicació de la llista de resultats de la 1a prova: prova de coneixements, la llista de 
persones convocades a la 2a prova: prova física 

19/02/2021 Publicació de la llista provisional de mèrits 

22/02/2021 Inici del termini d’esmenes a la llista provisional de mèrits 

25/02/2021 
i 

26/02/2021 
Realització de la 2a prova: prova física 

05/03/2021 Fi del termini d’esmenes de la llista provisional de mèrits 

10/03/2021 
Publicació de la llista de resultats de la 2a prova: prova física, la llista de persones 
convocades a la 3a prova: prova psicotècnica 

27/03/2021 Realització del test psicotècnic de la 3a prova: prova psicotècnica 

25/05/2021 Publicació de la llista definitiva de mèrits 

17/05/2021 
al 

07/07/2021 
Realització entrevistes de la 3a prova: prova psicotècnica 

16/07/2021 
Publicació  de la llista de resultats de la 3a prova: prova psicotècnica, la llista amb la 
puntuació global del concurs-oposició i la llista de persones convocades al curs de 
capacitació 

04/10/2021 Inici curs capacitació 

12/11/2021 Fi curs capacitació 

29/11/2021 Inici fase de pràctiques 

28/03/2022 fi fase de pràctiques 

Data d’actualització: 23 de novembre de 2021 




