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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
2871 Ordre ECD/405/2014, de 12 de març, per la qual s’estableix l’equivalència 

d’agent de l’escala bàsica dels cossos de policia local de Catalunya al títol de 
tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu.

La Constitució espanyola, a l’article 149.1.30a, atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva per a la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols 
acadèmics i professionals i normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la 
Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en 
aquesta matèria.

La Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, a l’article 164 regula la competència d’aquesta Comunitat Autònoma pel que fa 
a la institució policial de Catalunya.

D’altra banda, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, 
estableix la participació de les comunitats autònomes en el manteniment de la seguretat. 
Aquesta Llei es dicta com a desplegament dels articles 148.1.22a i 149.1.29a de la 
Constitució que preveien la creació, en la forma que establissin els seus estatuts, de 
cossos de policia en les comunitats autònomes, i es constitueix com el marc a què 
al·ludeix la Constitució i que determina les funcions, els principis bàsics d’actuació i els 
estatuts de les forces i cossos de seguretat. També és aplicable a aquests cossos el que 
disposa l’article 6 de la Llei esmentada, quant a la promoció professional, social i humana 
dels membres de les forces i els cossos de seguretat i a la possibilitat de convalidació pel 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports de la formació rebuda en els centres d’ensenyament 
dependent de les diferents administracions públiques.

Així mateix, aquesta Llei orgànica 2/1986 disposa, a l’article 6.2.b), que els estudis de 
formació i perfeccionament dels membres de les forces i els cossos de seguretat que es 
cursin en els centres d’ensenyament dependents de les diferents administracions 
públiques, poden ser objecte de convalidació pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, 
que, amb aquesta finalitat, ha de tenir en compte les titulacions exigides per a l’accés a 
cadascun d’aquests i la naturalesa i la durada dels estudis esmentats.

Amb anterioritat es va dictar la Llei 27/1985, de 27 de desembre, de l’Escola de Policia 
de Catalunya, substituïda recentment per la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, que respon a la necessitat de disposar d’uns serveis de 
policia cada cop més ben preparats professionalment, amb una formació establerta i 
regulada adequadament. Així, els articles 2.a) i 3.1 d’aquesta última Llei disposen que 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de proporcionar la formació corresponent 
per a la policia dels ajuntaments, de manera que capacitin per exercir, amb professionalitat 
i eficàcia, les funcions que se li encarreguen. D’altra banda, els requisits d’accés a 
aquesta categoria, la durada, la càrrega lectiva, el contingut i el nivell dels ensenyaments 
que regeixen per a l’ingrés permeten establir l’equivalència entre la categoria d’agent o 
policia i el títol de tècnic del sistema educatiu.

A més, a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, l’article 29.3 estableix: 
«És requisit indispensable, en tot cas, superar en l’oposició un curs selectiu a l’Escola de 
Policia de Catalunya».

D’altra banda, la Llei 10/2007, de 30 de juliol, a l’article 5.3, estableix que l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya ha de promoure, amb caràcter preferent, davant les 
autoritats educatives i universitàries, el reconeixement i la convalidació acadèmica de la 
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formació impartida als cossos de policia i de bombers de les institucions públiques de 
Catalunya, a l’efecte d’impulsar la seva carrera professional.

En el procés d’elaboració d’aquesta Ordre s’han consultat la Generalitat de Catalunya, 
el Ministeri de l’Interior, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Consell 
Escolar de l’Estat.

En virtut de tot això, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte determinar l’equivalència de la categoria d’agent de 
l’escala bàsica dels cossos de policia local de la Comunitat Autònoma de Catalunya al 
títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu general.

Article 2. Equivalència amb el títol de tècnic.

L’obtenció del nomenament de la categoria d’agent de l’escala bàsica dels cossos de 
policia local per part dels alumnes seleccionats suposa la superació del procés selectiu 
convocat a aquest efecte i que inclou la realització del curs de formació teoricopràctic. 
Finalitzat aquest procés i validada la seva superació per l’organisme corresponent, els 
alumnes seleccionats que estiguin en possessió del títol de graduat en educació 
secundària obligatòria han de tenir l’equivalència genèrica de nivell acadèmic amb el títol 
de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu als efectes d’accés 
a llocs de treball públics i privats i els altres que puguin correspondre d’acord amb la 
legislació vigent.

Disposició addicional única. Habilitació per a l’aplicació.

S’autoritza el director general de Formació Professional en l’àmbit de les seves 
competències per adoptar les mesures i dictar les instruccions necessàries per a 
l’aplicació d’aquesta Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

L’Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30a de la Constitució 
espanyola que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per a la regulació de les 
condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de març de 2014.–El ministre d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio 
Wert Ortega.
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