
LA SÍNDICA RECOMANA ELIMINAR EL REQUISIT D’EDAT 

MÀXIMA PER ACCEDIR A LA GUÀRDIA URBANA 

 
Maria Assumpció Vilà diu que es tracta d’una exigència discriminatòria i considera 

que les proves psicofísiques i mèdiques que passen els aspirants garanteixen la 

idoneïtat per prestar el servei amb independència de l’edat que es tingui 

 

Dues sentències del Tribunal Suprem van declarar nul el requisit de límit d’edat per 

accedir al Cuerpo Nacional de Policía, i el Govern de la Generalitat té sobre la taula 

una proposta del Parlament per suprimir aquest aspecte per entrar als Mossos 

 

Actualment, un ciutadà que es vulgui presentar a unes oposicions per accedir a la 

policia local no pot tenir més de 35 anys 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

que elimini el requisit d’edat màxima per accedir a la Guàrdia Urbana. Segons la 

defensora, es tracta d’una condició discriminatòria que no s’aplica al Cuerpo Nacional de 

Policía (CNP), ja que dues sentències del Tribunal Suprem van declarar nul aquest 

requisit l’any passat. D’altra banda, el Govern de la Generalitat té sobre la taula una 

proposta del Parlament de Catalunya per deixar sense efecte l’exigència d’una edat 

màxima per entrar als Mossos d’Esquadra. En alguns cossos de bombers, com els de la 

Generalitat o l’Ajuntament de Barcelona, tampoc no s’aplica cap discriminació per raons 

d’edat.  

 

Actualment, l’accés al cos de la Guàrdia Urbana està regulat per la Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, de les policies locals, i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. En concret, sobre el requisit 

de l’edat, l’article 29 no determina cap edat màxima per accedir a un cos de policia local i 

diu que l’edat mínima i màxima vénen marcades pel reglament del cos o la convocatòria 

corresponent, abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds. Això és així per la 

modificació introduïda en la Llei 5/2000, de 5 de juny. Abans d’aquesta modificació, el límit 

d’edat màxima era els 30 anys. 

 



En el seu informe, l’Ajuntament diu que en aquesta matèria es limita a seguir la normativa 

vigent i que quan se suprimeixi el requisit relatiu a l’edat màxima per a l’accés als cossos 

de policia de Catalunya, el consistori s’ajustarà al que es determini. Ara per ara, 

prossegueix l’informe que el consistori ha fet arribar a la defensora, per ingressar a la 

Guàrdia Urbana s’estableix com un dels requisits no haver complert 35 anys en la data de 

finalització del termini de presentació de sol·licituds, igual que en el cas dels Mossos 

d’Esquadra. 

 

Actuació d’ofici 

La síndica va decidir obrir una actuació d’ofici el passat octubre després de rebre la 

queixa d’una ciutadana pel greuge que suposava, en la seva opinió, l’existència d’un límit 

d’edat per entrar al cos de la policia local barcelonina. L’objectiu de l’actuació ha estat 

comprovar si l’existència d’un límit màxim d’edat xoca amb el dret fonamental a la no-

discriminació reconegut en la Constitució espanyola, en la Carta de la Unió Europea i en 

les diferents normatives estatals i autonòmiques.  

 

En la seva resolució, la defensora ha donat la raó a la denunciant i considera que 

l’Ajuntament ja podria eliminar el requisit d’edat màxima. Com es mencionava amb 

anterioritat, la Llei establia en 30 anys l’accés al cos, però aquest aspecte va ser modificat 

i actualment la llei no determina cap edat màxima. Aquesta condició ve fixada pel 

reglament del cos o la convocatòria corresponent. 

  

La legislació vigent, doncs, ja ha suprimit el requisit de l’edat màxima dels aspirants al cos 

de la policia local i, tenint en compte que en el cas de la Guàrdia Urbana no existeix cap 

reglament del cos que fixi aquest requisit, la convocatòria del procés selectiu per a la 

provisió de places és la norma on l’Ajuntament estableix aquesta exigència. El consistori, 

per tant, ja pot suprimir directament aquest límit d’edat màxima en les convocatòries i no 

escudar-se en l’argument que aquesta edat màxima de 35 anys es fixa també en les 

convocatòries d’accés al Mossos d’Esquadra. 

 

La síndica considera que el límit d’edat per accedir a la Guàrdia Urbana és discriminatori i 

s’hauria d’eliminar, tal com s’indica en la Resolució 195/IX del Parlament per accedir als 

Mossos d’Esquadra. També existeixen dues sentències del Tribunal Suprem (en concret 

les sentències 2185/2011 i 2187/2011) que declaren nul el límit d’edat establert en el 

Reglament dels processos selectius i de formació del Cuerpo Nacional de Policía. 

Ambdues, a més, reconeixen el dret dels aspirants a no ser exclosos per aquest motiu. 

Amb anterioritat, la Sentència 269/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu de Sevilla ja 

va declarar nul aquest requisit per accedir a la policia local sevillana. 

 

El límit d’edat màxima només es pot justificar quan l’edat és un impediment per 

desenvolupar amb eficàcia el servei. En el cas dels cossos de policia, les proves 

psicofísiques i mèdiques que passen els aspirants en garanteixen la idoneïtat, amb 

independència de l’edat que tinguin els candidats. Segons les valoracions de la defensora, 

l’edat no es pot considerar un requisit essencial i determinant per exercir la professió, ni la 



imposició d’un límit d’edat màxima per a l’ingrés una mesura necessària per a l’objectiu 

legítim de mantenir el caràcter operatiu dels serveis. 

 

Amb el límit d’edat, prossegueix Vilà en la seva resolució, es pot donar el cas de 

discriminar una persona amb millors condicions físiques i mentals que un altre aspirant de 

menor edat. També s’ha de tenir en compte que una persona de més edat en igualtat de 

condicions físiques té una major experiència de vida i amb els seus coneixements pot 

aportar una visió més global i ponderada de la societat. 

 

Tot i que es tracten de cossos diferents i les funcions de la policia i els bombers varien, la 

síndica recorda que per accedir als bombers de la Generalitat ja no es pot establir una 

limitació en l’edat màxima d’ingrés d’acord amb la Llei 9/2010, de 7 de maig, de regulació 

dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Una situació 

semblant es produeix en el cos de bombers de l’Ajuntament de Barcelona. Des de l’any 

2010, l’Ajuntament ja no aplica el requisit d’edat màxima per accedir-hi. En la convocatòria 

d’aquell any es va posar com a límit no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

 

La defensora conclou que no troba arguments objectius que sustentin el límit d’edat per a 

l’accés al cos de la policia local quan aquesta limitació no s’aplica per accedir a la Policia 

Nacional ni a altres cossos de seguretat, i ha fet arribar a l’Ajuntament la recomanació que 

suprimeixi el requisit de l’edat màxima de les convocatòries d’accés a la Guàrdia Urbana 

atenent el principi constitucional que tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que 

pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió o qualsevol 

altra condició o circumstància personal o social. 

 


