CONSELLERIA
ADMINISTRACIONS
PÚLIQUES I
MODERNITZACIÓ

SISTEMA D’ACCÉS A LA POLICIA LOCAL DE
LES ILLES BALEARS

Què és la policia local?
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Els policies locals són professionals de la seguretat: són membres de les
forces i cossos de seguretat dels municipis i, en l’exercici de les seves
funcions, agents de l’autoritat.
Els cossos de la policia local són:
A. Instituts armats de naturalesa civil.
B. Amb estructura i organització jerarquitzada sota la prefectura
superior i dependència directa del batle o batlessa respectiu.
C. El seu àmbit d’actuació es limita al seu terme municipal.
Les seves principals funcions són:
- Informatives.
- Preventives.
- Assistencials.
- Repressives.
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Com accedir a la policia local?
Són els ajuntaments qui tenen la competència de convocar els
processos selectius per a l’ingrés a la policia local:
Publicació
places vacants OEP
(BOIB i BOE)

Convocatòria
ajuntaments

BOIB i web ajuntament

Proves selectives

Període de pràctiques

Curs bàsic EBAP
(800 hores / 6 mesos)

Pràctiques ajuntaments
(de 6 mesos a 1 any)

Funcionari de
carrera

Requisits d’accés
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1. Tenir nacionalitat espanyola.
2. Tenir 18 anys complits.
3. Posseir el títol acadèmic de batxiller o equivalent (grau mitjà).
4. No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi exercir o
desenvolupar correctament les funcions de policia.
5. No haver estat separat del servei de l’Administració pública.
6. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
7. Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.
8. Comprometre’s a dur armes i, si s’escau, a utilitzar-les, mitjançant
declaració jurada.
9. Acreditar el nivell de coneixements de català exigit (mínim B2).

Quines proves s’han de realitzar?
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1. Prova d’aptitud física.
1.1 Circuit d’agilitat i flexibilitat.
1.2 Força flexora de les extremitats superiors.
1.3 Resistència 1.000 metres.
1.4 Aptitud en el medi aquàtic (natació 50 m estil lliure).
2. Prova de coneixements tipus test (30 temes; de 50 a 100 preguntes).
3. Prova de desenvolupament (cal desenvolupar dos temes diferents del
temari, els quals s’elegeixen per sorteig).
4. Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat.
Nota: S’ha de tenir en compte que per accedir a la PL s’han d’evitar exhibir
tatuatges o altres adornaments que puguin menyscabar la imatge d’un agent
uniformat, així com elements que es puguin enganxar com són pírcing,
collars, polseres o similars.

Mesures de foment de la igualtat
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Les proves físiques tenen barems diferenciats per homes i per dones.
Els ajuntaments poden reservar places per dones amb les
característiques que fixa la llei per tal d’aconseguir una composició
equilibrada de les plantilles.

Funcions de la policia local
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A. Protegir les autoritats municipals i custodiar els seus edificis.
B. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit de vehicles en els cascs urbans.
C. Instruir atestats de trànsit en el casc urbà.
D. Policia administrativa (bans, OM i altres disposicions municipals).
E. Exercir com a policia judicial, segons la legislació específica.
F. Prestació d’auxili en casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública.
G. Efectuar diligències de prevenció i prevenir delictes.
H. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les FCS de l’Estat.
I. Cooperar amb la resolució de conflictes privats, si són requerits.

Creació d’unitats específiques
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Els ajuntaments podran crear unitats dins la policia local per treballar
matèries específiques com són:
-

Servei de policia tutor.
Servei d’educació viària.
Servei de medi ambient.
Servei de vigilància de platges.
Serveis administratius i tramitació d’atestats policials.
Policia de barri.
Ocupacions de la via pública.
Altres.

Per a més informació:
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Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears.
Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

