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L’AJUNTAMENT ACCEPTA LA RECOMANACIÓ DE LA 

SÍNDICA D’ELIMINAR EL REQUISIT D’EDAT MÀXIMA PER 

ENTRAR A LA GUÀRDIA URBANA 
 

El Butlletí Oficial de la Província va publicar el 18 d’abril les bases per la nova 

convocatòria a la policia local de Barcelona on s’estableix que no es podrà superar 

l’edat de jubilació forçosa 

 
En una resolució emesa l’any passat, la defensora va considerar que no poder 

superar els 35 anys per presentar-se era una exigència discriminatòria i que les 

proves psicofísiques i mèdiques que passen els aspirants garantien la idoneïtat per 

prestar el servei 

  

L’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana han acceptat la recomanació feta per la 

síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, d’eliminar el requisit d’edat màxima per entrar 

a la Guàrdia Urbana. En una resolució emesa l’any passat, Vilà va considerar que la 

condició de no poder tenir més de 35 anys per accedir a la policia local era discriminatòria. 

 

El Butlletí Oficial de la Província va publicar, el 18 d’abril de 2013, les bases específiques 

per la nova convocatòria, en aquest cas per a cobrir 113 places d’agents de la Guàrdia 

Urbana. En una de les bases s’estableix que els aspirants han de ser majors de 18 anys i 

no superar el límit d’edat de jubilació forçosa. 

  

La síndica va decidir obrir una actuació d’ofici l’octubre de 2011 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. Amb posterioritat, Vilà va atendre 

altres reclamacions ciutadanes per la mateixa qüestió.  

 

L’objectiu de l’actuació va ser comprovar si l’existència d’un límit màxim d’edat xocava 

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.  
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En la seva resolució, emesa el 2 de maig de 2012, la defensora va donar la raó a la 

denunciant i va considerar que l’Ajuntament ja podia eliminar el requisit d’edat màxima en 

base a que la normativa vigent --Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i  

Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i 

mobilitat de les policies locals-- 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. 

 

Tenint en compte que la legislació vigent ja ha suprimit el requisit de l’edat màxima dels 

aspirants al cos d’una policia local i, en el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona no 

existeix cap reglament del cos que fixi aquest requisit --indicava la síndica en el seu 

informe--, el consistori ja podia suprimir el límit d’edat màxima en les convocatòries i no 

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

convocatòries d’accés al Mossos.  

 

En la seva resolució, la defensora va argumentar que el límit d’edat màxima només es 

podia justificar quan l’edat era 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 que va fer la defensora, l’edat no es podia considerar 

un requisit essencial i determinant per exercir la professió. 

 

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

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

menor edat. La defensora creia que també s’havia 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 va recordar en la seva resolució 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 als bombers. En la convocatòria d’aquell any es va posar com a límit no excedir 

de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

 

La defensora va concloure el seu informe afirmant que no trobava arguments objectius 

que sustentessin el límit d’edat per a l’accés al cos de la policia local quan aquesta 

limitació ja no s’aplicava per accedir a la Policia Nacional ni a altres cossos de seguretat, i 

va fer arribar, la primavera de l’any passat, una recomanació a l’Ajuntament perquè  

suprimís 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 



 3 

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

altra condició o circumstància personal o social. 

 

 


