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LA SÍNDICA PROPOSA IGUALAR L’ALÇADA DELS 

HOMES PER ACCEDIR A LA GUÀRDIA URBANA A LA 

QUE ES DEMANA ALS PRINCIPALS COSSOS POLICIALS 

 
Actualment, la talla mínima exigida a la policia local als aspirants masculins és 

d’1,70 metres, mentre que a Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Guàrdia Civil o Policia 

Nacional, el requisit és d’1,65 metres  

 

La defensora planteja revisar la condició per no incórrer en una vulneració del dret 

constitucional dels ciutadans a accedir a l’exercici de les funcions públiques en 

condicions d’igualtat 

 

Si s’imposen requisits que limiten la participació és necessari que existeixi una 

justificació objectiva i raonable per tal que no esdevingui una mesura 

discriminatòria 

         

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha proposat abaixar l’alçada 

mínima d’accés dels homes a la Guàrdia Urbana i igualar-la a la que es demana per 

entrar als principals cossos policials de l’Estat. Actualment, els aspirants masculins a la 

policia local de Barcelona han de fer com a mínim 1,70 metres, mentre que en altres 

cossos policials, com Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Guàrdia Civil o Policia Nacional, la 

talla mínima exigida és d’1,65 metres. Vilà ha emès aquesta resolució després d’estudiar 

queixes d’aspirants que opinen que la condició pot vulnerar el principi constitucional de no 

discriminació. En el cas de les dones, la talla mínima exigida és d’1,60 metres en tots els 

cossos citats. 

 

En el seu informe, Vilà ha conclòs que mentre que l’Ajuntament de Barcelona no ofereixi 

raonaments prou objectius per justificar el diferent tracte dels aspirants al cos de seguretat 

municipal vers els opositors a entrar en d’altres cossos policials de l’Estat, la condició 

exigida pel consistori barceloní podria ser considerada discriminatòria. 
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La defensora opina que, en properes convocatòries, o bé el consistori fonamenta la 

limitació de participació de forma objectiva per la funció a fer o haurà de revisar el requisit 

d’alçada mínima i adequar-lo a l’exigit per altres administracions per no incórrer en una 

vulneració del dret constitucional dels ciutadans a accedir a l’exercici de les funcions 

públiques en condicions d’igualtat. 

 

L’Ajuntament només justifica el requisit o condició física en la visibilitat dels agents de 

l’autoritat i en la major corpulència i força de les persones de talla superior atesa la funció 

que tenen encomanada, entre altres tasques de més proximitat i seguretat ciutadana, i 

considera que la rebaixa de l’alçada mínima d’accés dels homes als Mossos d’Esquadra 

és pel propi dimensionament del cos. 

 

La Llei de la Policia de la Generalitat diferencia entre funcions de policia de seguretat 

ciutadana i funcions de policia administrativa i, per tant, permet una policia més 

especialitzada. Ara bé, l’exigència de la talla mínima és la mateixa per a tot el cos, amb 

independència de la naturalesa de les tasques a desenvolupar. 

 

La defensora ha acabat donant la raó a les persones reclamants perquè creu que les 

argumentacions municipals per defensar el requisit no són prou objectives. L’Ajuntament 

té potestat per a establir determinats requisits per a seleccionar el personal, però la 

potestat municipal per a establir criteris de participació a les convocatòries d’oferta pública 

no és absoluta. Si s’imposen requisits que limiten la participació és necessari que existeixi 

una justificació objectiva i raonable per tal que no esdevingui una mesura discriminatòria. 

 

En termes generals, es considera que una disposició reglamentària pot ser vàlida quan 

col·labora amb la Llei per complementar o particularitzar determinats aspectes, però no 

pot introduir nous requisits que limiten l’accés a determinats ciutadans si aquests no són 

objectius i raonables i si no compten amb la necessària habilitació legislativa. És a dir, el 

reglament no pot excloure el gaudiment d’un dret a aquells a qui la Llei no exclou. Fer-ho 

pot ser discriminatori.  

 

Principis d’igualtat, mèrit i capacitat 

 

El marge de què disposa l’Ajuntament per a concretar els requisits no pot crear 

desigualtats arbitràries i incompatibles amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Així, 

es pot concloure, que la imposició de requisits per a participar en la selecció no seran 

discriminatoris quan aquesta característica constitueixi un requisit professional essencial i 

determinant, sempre que l’objecte sigui legítim i el requisit, proporcionat. 

 

El 27 de març de 2007, el Ministeri de la Presidència, va aprovar una ordre que rebaixava 

la talla mínima dels aspirants homes al cos de la Guàrdia Civil. L’ordre explicava que en 

diferents països de l’entorn, el requisit de talla mínima per a l’ingrés en un cos policial era 

d’1,60 metres per a les dones, i d’1,65 metres, per als homes. I subratllava que, demanant 
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1,70 metres, es produïa una situació de desigualtat dels homes respecte als seus 

col·legues europeus. 

 

L’any 2011, els Mossos d’Esquadra van situar l’alçada mínima dels homes per entrar al 

cos en 1,65 metres. La mesura es va justificar per equiparar l’alçada mínima per ser 

mosso a la que s’exigia en d’altres cossos. Per a la policia autonòmica, la rebaixa de cinc 

centímetres era compatible amb les funcions policials. 

 

Tot just fa un parell de dies, la Gerència de Recursos Humans de l’Ajuntament ha respost 

a la síndica que la recomanació plantejada requereix una anàlisi en profunditat per veure 

les implicacions tècniques i de seguretat que des d’una perspectiva policial implicaria en el 

cos. Un cop s’hagi fet aquesta anàlisi, el consistori diu que donarà resposta a la petició.      

 

L’any passat, l’Ajuntament de Barcelona ja va acceptar la recomanació feta per la síndica 

d’eliminar el requisit d’edat màxima per entrar a la Guàrdia Urbana. Vilà va considerar que 

no poder tenir més de 35 anys per accedir a la policia local era una mesura 

discriminatòria. 


