
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA RECOMANA EQUIPARAR L’ALÇADA MÍNIMA 

DELS ASPIRANTS A LA GUÀRDIA URBANA A LA D’ALTRES COSSOS 

POLICIALS 

Barcelona, 29 de març del 2019 – Com ja va fer als anys 2014 i 2017, i davant la nova 

convocatòria d’oposició de 293 places de Guàrdia Urbana, la Síndica de Barcelona ha 

recordat la recomanació d’equiparar l’alçada mínima exigida per accedir a la Guàrdia 

Urbana (1,70 m) a la d’altres cossos policials, com poden ser els Mossos d’Esquadra, 

Cuerpo Nacional de Policía, Guàrdia Civil o Ertzaina (1,65 m).  

L’Ajuntament de Barcelona, en la seva darrera convocatòria, torna a exigir una alçada 

mínima d’1,70 metres en el cas dels homes i d’1,60 metres en el cas de les dones. En el 

cas de les dones, l’alçada mínima exigible resulta coincident amb la demanada en les 

convocatòries per als cossos de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. En 

el cas dels homes, no coincideix amb l’alçada mínima exigible als aspirants a altres 

cossos, que és d’1,65 metres. 

Context  

El Ministeri de la Presidència, el 27 de març de 2007, ja va aprovar una ordre en la qual 

rebaixava la talla mínima d’estatura dels aspirants homes a l’accés al cos de la Guàrdia 

Civil. En l’Ordre es justificava que la majoria dels països de l’entorn requerien per a 

l’ingrés en els seus cossos policials uns requisits de talla que venien a situar-se, com a 

mitjana, en els 160 cm per a les dones i en 165 cm per als homes i, per tant, 

consideraven que per als homes es donava una situació de desigualtat  respecte dels 

seus col·legues europeus. A més referien, literalment  “(...) según ha ido demostrando 

la experiencia práctica, la estatura de 170 centímetros exigida actualmente a los 

varones impide el ingreso a un número apreciable de aspirantes que reúnen 

sobradamente el resto de los condicionantes exigidos y cuentan con un perfil 

adecuado para ello”.   

Més tard, l’any 2011, la policia autònoma catalana va situar l’alçada mínima en 1,65 

metres, i va justificar la mesura de la rebaixa, públicament, en la decisió d’equiparar 

l’alçada mínima per a ser agent dels Mossos a la que ja existeix en altres cossos com la 

Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’Erzaina. Igualment van assenyalar que la deducció 

de l’alçada mínima en cinc centímetres era compatible amb les funcions policials. 

 



El 3 de maig de 2016, la Direcció General d’Administració de Seguretat del 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en exercici de la seva 

competència de coordinació de l’activitat de les policies locals, va emetre una 

recomanació, en el sentit que “l’alçada mínima requerida ni superi 1,65 metres en el 

cas dels homes i 1,60 metres en el cas de les dones”. 

Certament, la determinació d’una alçada mínima d’1,70 metres per als aspirants 

homes  no és una pràctica irregular o que signifiqui discriminació en l’accés a 

l’ocupació laboral. L’Ajuntament argumenta el seu determini i aquest pot emparar-se 

en les excepcions previstes en la Directiva 2000/78/CE del Consell de la Unió Europea, 

de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat 

de tracte en l’ocupació, però sembla evident que per a funcions similars o idèntiques 

les característiques físiques haurien de ser homogènies entre els diferents cossos de 

seguretat i més quan s’utilitza el sistema de proveïment mitjançant mobilitat 

interadministrativa. Ara bé, l’Ajuntament de Barcelona es manté quasi com a única 

administració que exigeix l’alçada mínima d’1,70 metres per als aspirants homes. 

“Tot i que l’actuació municipal no resulta incorrecta i pot estar emparada per la 

normativa, seria aconsellable incorporar-se a les recomanacions d’homogeneïtzació 

dels requisits d’alçada mínima, com ja fan la gran majoria de la resta de cossos i 

forces de seguretat”, ha conclòs la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà.  

 

 

 


