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1. JUSTIFICACIÓ DE L’INFORME I
METODOLOGIA EMPRADA
En tots els països del món, els cossos
policials han estat creats exclusivament i
conformats majoritàriament per homes.
Policies i bombers són exemples de
professions estereotipades per raó de
gènere, que han estat considerades un
treball d’homes, de manera que les aptituds
i les qualitats de ser un “bon policia” van
associades a la idea de masculinitat
dominant. Davant d’aquests estereotips
que perjudiquen les dones i altres col·lectius
que no encaixen en aquest patró, cal que
les institucions erradiquin las pràctiques
institucionals discriminatòries i les
actuacions cegues al gènere que perpetuen
aquestes discriminacions.
Aquest informe parteix de l’imperatiu
−expressat en la normativa internacional de
drets humans (vegeu la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona, a partir d’ara,
CEDAW)− d’adoptar polítiques de seguretat
que incorporin la igualtat de gènere de
forma transversal en totes les seves
dimensions. I això s’ha entès com una lluita
contra la invisibilitat de les dones i a favor
del seu empoderament en un doble sentit:
en un primer sentit, que les polítiques de
seguretat no siguin cegues al gènere, és a dir,
que incloguin les qüestions de seguretat i la
percepció dels riscos que impliquen, com
ara la violència cap a les dones. Aquest
darrer és un exemple de la ceguesa
esmentada, ja que les violències masclistes
han estat considerades conflictes propis dels
espais de domini privat i, fruit d’aquesta
realitat, no han estat susceptibles de
qualificar-se com a delictes.

mandat democràtic i raons d’eficiència en
la prestació del servei.
Mitjançant la posada en pràctica d’aquestes
polítiques es vol reforçar l’equitat de gènere
i l’empoderament de les dones i promoure’n
la participació en organitzacions fortament
masculinitzades, com les policials o les de
bombers, en les quals històricament les
dones no podien accedir i on encara avui
dia es mantenen situacions discriminatòries
i clars biaixos de gènere en la configuració
i el funcionament.
A primer cop d’ull, els motius de la
persistent infrarepresentació de les dones
en les forces i els cossos de seguretat, si no
s’incorpora la perspectiva de gènere ni
l’anàlisi estadística, poden atribuir-se a
una decisió purament personal de les
dones i no política, atès que el marc jurídic
es troba exempt de discriminacions
directes que prohibeixin a les dones
accedir-hi o desenvolupar una carrera
professional (igualtat formal). Però sota
aquesta aparença neutra s’amaguen
obstacles que impossibiliten o limiten la
igualtat efectiva, tant en l’accés de les
dones en aquests cossos com en el seu
desenvolupament professional.
Així, si no s’inicia un canvi en la cultura
organitzacional dels diferents cossos, si no
s’adopten mesures d’acció positiva per
afavorir la incorporació del talent de les
dones i si no s’eliminen algunes barreres
que de vegades són invisibles i d’altres
visibles, les dones seguiran excloent-se de
forma inconscient dels cossos mencionats.

En un segon sentit −vinculat a aquest
informe−, el repte dels poders públics és
que les dones participin activament en el
disseny i en l’aplicació de les polítiques de
seguretat, aspecte que inclou les forces
policials i de protecció civil.

Un exemple d’aquesta falsa neutralitat, que
dona lloc a discriminacions directes, és el
d’algunes malalties que no invaliden per a la
prestació del servei però que estan
configurades com un motiu d’exclusió per a
l’ingrés.

Fomentar la major presència de les dones
en els cossos policials és un objectiu que és
present en les polítiques d’igualtat
d’oportunitats de la majoria dels estats
democràtics. I aquesta major presència en
els cossos policials i de bombers es justifica
per tres grans motius: l’equitat de gènere, el

L’altre fonament que justifica la major
presència de les dones rau en el mandat
democràtic: els cossos policials i de
bombers han de reflectir la diversitat de la
societat a la qual serveixen, incloses a les
dones, que són la meitat de la població. I
finalment, la incorporació de les dones
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enriqueix la visió policial, amb una cultura
organitzativa més diversa.
En tot cas, la qüestió de la paritat o l’equitat
de gènere no es resol només de manera
quantitativa, mitjançant l’objectiu numèric
d’incrementar el nombre de dones, sinó que
implica millorar la seva capacitat d’incidència, la seva situació professional i donar visibilitat a les seves aportacions i necessitats.
En l’informe es defensa que, per avançar en
la igualtat i la no-discriminació de les dones
en un determinat sector o branca professional, cal incidir en el reconeixement dels seus
drets i en l’eliminació dels estereotips sexistes presents en la cultura organitzativa.
Alhora, aquest objectiu ha d’anar lligat a un
canvi del model actualment vigent de seguretat pública.
De fet, el model establert en la Llei 4/2003, de
7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública a Catalunya, es troba arrelat de
forma exclusiva a les funcions de policia, i es
trasllada també a l’estructura del sistema de
seguretat pública (Martínez, 2012).
Aquest informe està basat en l’estudi
elaborat per al Síndic de Greuges per les
professores de Dret del Treball Núria Pumar
(UB) i Aída Ruiz (UPF), amb la col·laboració
en el tractament de dades d’Àlex Sanz i

Miquel A. Ibáñez. La metodologia emprada
ha consistit en una revisió qualitativa de la
bibliografia especialitzada, juntament amb
una anàlisi amb perspectiva de gènere del
marc jurídic multinivell del sistema policial
espanyol i català i de les estadístiques
analitzades sobre la Policia de la Generalitat
- Mossos d’Esquadra (a partir d’ara, PG-ME),
la policia local i els cossos de bombers de
Catalunya. Aquest treball, que complementa
altres informes publicats recentment sobre
la situació de les dones als cossos policials i
de bombers a Catalunya, posa l’accent sobre
el model de seguretat pública, les polítiques
d’igualtat efectiva −analitzant sobretot les
darreres novetats sobre acció positiva− i hi
incorpora un estudi sobre les policies locals.
Tenint en compte que es tracta d’un estudi
centrat en les dificultats de l’accés de les
dones a aquests cossos, fortament
masculinitzats, seria necessari que les
administracions responsables ampliessin
l’anàlisi i el diagnòstic sobre altres aspectes
professionals, i aprofundissin en la causalitat
de les discriminacions i dels desequilibris
per raó de gènere presents en les
organitzacions. En aquest sentit, seria del tot
convenient incorporar altres instruments
d’anàlisi de dades primàries, com ara les
enquestes i les entrevistes grupals i
individuals, en els col·lectius implicats.
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2. MARC NORMATIU COMÚ DEL
SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE
CATALUNYA
Les funcions clàssiques dels cossos policials
s’associen a l’aplicació de la llei, i tenen la
potestat de l’ús de la coacció estatal, o, com
s’ha dit, “el monopoli estatal de l’ús de la
força” (Guillén, 2015). La policia actua com a
garant de l’ordre públic i del control social,
de manera que la seva actuació s’adreça a
mantenir els sistemes polítics vigents. En
l’actualitat, cal analitzar qualsevol model
policial dins del nostre sistema polític
democràtic, d’Estat de dret i amb separació
de poders (Guillén, 2015; Barcelona Llop,
2006). El funcionament democràtic i
transparent dels cossos policials i la
preservació dels drets col·lectius i sindicals
de les persones que els integren són valors
que cal associar a aquestes organitzacions,
independentment del model policial que
s’adopti.
Dit això, el sistema policial espanyol, per
raons polítiques, històriques i culturals, en la
relació que manté amb la ciutadania s’apropa
més al model governatiu de policia: els cossos
policials depenen fortament del Govern amb
una ordenació centralitzada i jeràrquica. A
grans trets, la creació i configuració del
sistema policial espanyol va prendre com a
referència el model francès, fortament
centralitzat i d’inspiració militar, davant del
model anglès, més descentralitzat i dependent
del poder judicial. Aquests models han anat
evolucionant amb l’arribada de les societats
democràtiques. A Espanya, la Constitució (CE)
va voler trencar amb el pes històric de la
dictadura −fortament marcada pel caràcter
repressiu dels cossos policials−, tot remarcant
la funció policial de preservació dels drets i

les llibertats de la ciutadania i fent servir el
terme seguretat en lloc del més tradicional
d’ordre públic (Aguado, 2006).
En el debat sobre el model policial i la seva
forma d’actuació, es parla de la necessitat de
reforçar una policia de proximitat amb un
caràcter més comunitari i preventiu
(Agirreazkuenaga y Aurtenetxe, 2000). Així,
el model policial típicament anglosaxó es
troba fortament descentralitzat. Aquí també
es podria parlar d’una altra cultura en la
forma de seleccionar i gestionar els empleats
públics.
Els tres cossos estudiats formen part del
sistema de seguretat pública de Catalunya.
Aquest marc deriva de l’article 149.1.29a CE,
que reserva la competència exclusiva en
matèria de seguretat pública a l’Estat, i en
preveu la distribució competencial segons
el que s’estableixi en cada estatut
d’autonomia. Cal posar de manifest que
Catalunya, juntament amb Navarra i el País
Basc, ha exercit la facultat de crear cossos
de policia propis, per mitjà del seu Estatut
d’autonomia.
El concepte de seguretat pública, entès com
l’activitat dirigida a la protecció de persones
i béns i al manteniment de la tranquil·litat i
l’ordre, s’ha establert en un marc jurídic
multinivell, d’acord amb el nivell
competencial de cada administració pública
(Estat, comunitats autònomes i municipis).
El marc jurídic d’aquest sistema multinivell
està integrat per les normes que s’indiquen
en la taula següent:
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Taula 1. Marc jurídic del sistema de seguretat pública de Catalunya
RÈGIM JURÍDIC
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
RÈGIM ESTATUTARI
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat
REGULACIÓ DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT - MOSSOS D’ESQUADRA
Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de
treball del cos de Mossos d’Esquadra
Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari del
cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels
membres del cos de Mossos d’Esquadra
Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i
vacances de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra
Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial
de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra
REGULACIÓ DEL COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de
salvaments de Catalunya
Decret 10/2021, de 16 de febrer, sobre jornada i horaris del personal del cos de Bombers
de la Generalitat de Catalunya (substitueix el Decret 74/2014)
Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del
personal al servei del cos de Bombers de la Generalitat
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REGULACIÓ DE POLICIES LOCALS
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que ha estat modificada per les lleis
25/1998, 5/2000 i 4/2003
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d'accés, promoció i
mobilitat de les policies locals
Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim
disciplinari aplicable als cossos de policia local de Catalunya

Font: Pumar/Ruiz

La norma que desenvolupa el règim jurídic
del conjunt de forces i cossos de seguretat
és la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
forces i cossos de seguretat (LOFCS) i la seva
voluntat ha estat la de regular un sostre
mínim i comú amb caràcter bàsic per als
diferents cossos. De fet, el mateix article
104.2 CE estableix la necessitat de crear un
marc estatutari per a tots els cossos, amb
independència de l’administració que els
creï, per compartir els principis bàsics
d’actuació i les funcions que han d’exercir.
Dins d’aquest sostre mínim es troba el
respecte als principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, i l’adscripció1 als llocs de servei
d’acord amb els principis de mèrit, capacitat
i antiguitat. El principi d’antiguitat queda
reservat per accedir a categories superiors,
mitjançant el sistema de promoció interna,
amb l’obligació d’haver estat dos anys en la
categoria
immediatament
inferior
respectiva.2

D’altra banda, la LOFCS preveu que, en el
supòsit que la norma institucional bàsica de
cada comunitat autònoma hagi regulat
competències en matèria de seguretat pública
i d’ordenació dels cossos de policia local, i en
matèria de coordinació, la comunitat té la
possibilitat de dur a terme el seu desplegament
normatiu. Cal recordar que l’article 164 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)
atribueix competències a la Generalitat en
matèria de seguretat pública, i també li
atribueix la regulació del sistema de seguretat
pública de Catalunya i l’ordenació de les
policies locals, inclosa la coordinació sobre
l’actuació d’aquestes policies.3
Així, la norma distingeix entre els cossos de
seguretat i les forces armades, i atribueix
funcions a cadascun d’ells. Malgrat aquesta
diferenciació, la norma preveu els mateixos
principis administratius per a ambdós cossos,
i opta per la coordinació i la cooperació entre
tots ells.

S’ha de precisar que la forma de proveir els llocs de treball forma part del règim estatutari bàsic
d’empleats públics, tenint en compte que el model de funció pública descansa sobre “el lloc de treball”,
entès com una peça fonamental de l’inici i el desenvolupament de la carrera administrativa del personal
funcionari i que el mateix Estatut bàsic de l’empleat públic situa com un dret del personal funcionari.
2
Els diferents cossos han previst per accedir al procés de promoció l’acreditació d’una antiguitat mínima
de dos anys en la categoria immediatament inferior respectiva (art. 24 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol,
de la policia de la Generalitat; arts. 18 i 23 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, i arts. 30 i 31 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les policies locals).
3
Així s’ha pronunciat la Sentència del Tribunal Superior de Justícia (STSJ) de Catalunya 4783/2016, de 10
de maig, sobre un recurs d’apel·lació relatiu a l’expedient disciplinari incoat a un agent de policia local, en
determinar que la regulació de les policies locals per part de les comunitats autònomes no altera el sostre
competencial previst en el text constitucional si el mateix Estatut d’autonomia, en el marc del seu àmbit
competencial, ha previst la matèria de seguretat i de policies locals.
1
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Entrant ja en l’ordenació de les competències
pròpies de la Generalitat de Catalunya
establertes per l’EAC, cal precisar que el
desplegament competencial es fa mitjançant
la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya.
L’objectiu de la norma és, d’una banda,
l’ordenació de competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria de
seguretat pública, especialment les de
policia i, de l’altra, l’articulació de la
protecció de persones i la garantia del lliure
exercici dels drets fonamentals del conjunt
de la ciutadania.
Aquest sistema català de seguretat pública
articula el nivell competencial al voltant de:
 Seguretat ciutadana. El cos de Mossos
d’Esquadra té encomanada la responsabilitat
de vetllar per la seguretat ciutadana i de
coordinar-se amb els diferents cossos de
policia local.
 Emergències, mitjançant el cos de
Bombers de la Generalitat.

Aquest marc ha suposat un canvi en la
concepció de la policia com a únic actor de
les funcions de seguretat en incorporar en
el seu exercici altres cossos, bombers i
policies locals. A aquest canvi de concepció
també hi ha contribuït el pas del concepte
estricte d’ordre públic al de seguretat
pública.
La seguretat pública està enfocada a la
protecció de persones i béns, sense oblidar-se
de vetllar per la tranquil·litat de la ciutadania.
Per contra, l’ordre públic es dirigeix a una
acció de prevenció dels possibles riscos que
atempten contra la convivència, enfocats a
la tranquil·litat al carrer.
A aquesta diferenciació entre la protecció de
les persones i els béns i la vigilància sobre
l’ordre públic hi ha contribuït el Tribunal
Constitucional (TC)4 amb la inclusió de la
protecció civil dins del concepte d’ordre
públic.
La Llei 4/2003 organitza i articula el sistema
de seguretat de Catalunya al voltant de:
 Autoritats de seguretat

 Protecció civil. S’ha de precisar que
aquesta competència és compartida entre
la Generalitat, que s’encarrega de la
protecció de persones, béns, infraestructures,
medi ambient i el funcionament del serveis
essencials, i les administracions locals, que
desenvolupen una funció de caire preventiu,
arrelada al municipi.
 Seguretat viària. El Servei Català de
Trànsit n’és l’òrgan competent.
D’aquesta manera, les forces i els cossos de
seguretat a Catalunya actuen, d’acord amb
el marc institucional de coordinació i
col·laboració establert per la Llei 4/2003, on
la Generalitat i els municipis exerceixen
competències de seguretat de manera
coordinada, seguint el full de ruta previst a
l’EAC.

 Cossos policials
 Òrgans de coordinació i participació. La
Junta de Seguretat de Catalunya n’és l’òrgan
superior.
La protecció de béns i de persones constitueix
el nucli de la seguretat pública, que
s’estructura a partir del binomi prevenció –
repressió. Tanmateix, queda en un segon
pla5 el desenvolupament d’altres serveis
públics fonamentals en el model de seguretat
pública de Catalunya, com ara les
emergències i les catàstrofes naturals –que
formen part de protecció civil–, on les dones
poden tenir un paper decisiu.6
Des dels seus inicis, aquest model de
seguretat pública descansa sobre una

Vegeu la Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 123/1984, de 18 de novembre.
Malgrat que per donar compliment a l’article 30 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema
de seguretat pública de Catalunya, es crea un centre integrat i permanent d’atenció a les demandes
en matèria d’emergències i protecció civil, policia i urgències sanitàries a través del número de telèfon
unificat 112.
6
El servei de protecció civil ha anat canviant des que es va crear. Inicialment, donava resposta a les
situacions de risc en què es podia trobar la població, calamitats públiques o catàstrofes extraordinàries.
Amb el temps, s’hi ha integrat la seguretat de les persones i béns en les situacions d’emergència de
caràcter més ordinari.
4
5
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organització rígida, formal i essencialment
jerarquitzada, inspirada pels principis de
jerarquia, disciplina i autoritat.
I és en aquest model organitzatiu on es
troben les primeres arrels dels desequilibris
actuals. En aquest sentit, la pretensió
d’integrar i projectar la perspectiva de gènere
en les organitzacions no és un mecanisme
que pugui accionar-se de forma automàtica;
al contrari: està íntimament connectada
amb la cultura organitzativa i l’assignació
que es fa dels recursos.
Fins ara, l’abordatge de la integració de la
perspectiva de gènere en les polítiques de
seguretat s’ha fet de forma externa, des dels
serveis públics prestats, però l’assignatura
pendent segueix sent integrar aquesta
perspectiva en el cor de les polítiques de
recursos
humans
del
conjunt
d’administracions que tenen competències
de seguretat, amb la finalitat d’aconseguir
una igualtat efectiva i real.
Aquest dèficit arrossegat en la cultura
institucional encara existeix després de
disset anys de vida de la Llei d’ordenació del
sistema de seguretat pública a Catalunya,
després de catorze anys des de l’aprovació
de l’EAC i després de tretze anys des de
l’entrada en vigor de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (EBEP) i de la Llei orgànica
per la igualtat efectiva de dones i homes
(LOIEDH).
A les administracions públiques amb
competències en polítiques de seguretat
–Generalitat de Catalunya i administracions
locals–, de la mateixa manera que succeeix
en el sector privat, s’hi troben interioritzats
conceptes
estereotipats
sobre
els
comportaments adequats de dones i homes.
Aquests estereotips es troben instal·lats en
la cultura corporativa, que encara es mostra
androcèntrica amb exemples sobre el
concepte de bon policia i la creença assumida
respecte a quines competències són
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necessàries per assolir amb professionalitat
les tasques o les funcions pròpies del cos.
Davant d’aquest escenari, la qüestió que es
planeja és si les administracions públiques
amb competències en seguretat pública però
que encara tenen un dèficit en polítiques
d’igualtat efectives en la seva funció pública,
poden promoure de forma externa, cap a la
ciutadania, el desenvolupament de polítiques
d’igualtat.
Aquesta afirmació ha de ser matisada, atès
que, com es veurà al llarg d’aquest informe i
a les conclusions, no tots els cossos es
troben en el mateix punt. Aquesta diferència
s’observa perquè en algun d’ells, com és el
cas dels Mossos d’Esquadra, es va iniciar
abans el posicionament en les agendes
polítiques d’igualtat, tant de caire intern
com extern. I aquest posicionament ha
impactat en la cultura institucional, que ha
començat a ser permeable, i s’han traslladat
polítiques d’igualtat a codis i valors,
mitjançant el disseny d’estratègies, objectius
i accions.
Els altres dos cossos examinats, Bombers de
la Generalitat i policies locals, es troben en
punts diferents, tant en clau interna com
externa.
I és que les policies locals, malgrat la seva
complementarietat en el model de seguretat
pública amb la Generalitat de Catalunya,
tenen una idiosincràsia pròpia, fruit del
model propi de funció pública establert en la
legislació local i atès el caràcter bifront del
règim local, que es projecta en una dispersió
de la seva legislació sectorial.
Un exemple d’aquesta idiosincràsia pròpia
el trobem en la possibilitat que els municipis
limítrofs signin convenis de col·laboració de
manera temporal per actuar conjuntament
en situacions de necessitat, amb l’autorització
prèvia de la conselleria competent.7 Aquesta
possibilitat, atès el seu caràcter temporal, no

Vegeu la disposició addicional cinquena de la LOFCS, introduïda per l’article únic de la Llei orgànica
16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei pel desenvolupament sostenible del medi rural,
que, sota la rúbrica de “col·laboració per a la prestació de serveis de policia local”, estableix que “en els
casos en què dos o més municipis limítrofs, pertanyents a una mateixa comunitat autònoma, no disposin
separadament de recursos suficients per a la prestació dels serveis de policia local, es poden associar
per a l’execució de les funcions assignades a les esmentades policies en aquesta Llei. En tot cas, l’acord
de col·laboració per a la prestació de serveis pels cossos de policia local que depenen dels respectius
municipis ha de respectar les condicions que determini el Ministeri de l’Interior i ha de comptar amb
l’autorització d’aquest o, si s’escau, de la comunitat autònoma corresponent d’acord amb el que disposi el
seu respectiu estatut d’autonomia”.
7
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obre la porta a la creació de policies locals
d’àmbit supramunicipal.
Davant d’aquestes diferències en el contingut
de les agendes polítiques i en la manera
d’implementar-les, la Generalitat de
Catalunya no ha estat capaç de vertebrar i
iniciar un canvi de rumb integral en el model
de cultura organitzacional dels diferents
cossos i escales, entenent com un tot únic les
policies locals i els serveis de prevenció i
extinció d’incendis, encara que disposa d’una
eina jurídica com és la Llei de seguretat, que

li atorga la facultat de coordinació. Aquesta
facultat, unida a la competència en matèria
de funció pública que el mateix EAC li
confereix, permet establir un model propi
d’ocupació pública amb perspectiva de gènere
per al conjunt d’administracions catalanes.
Aquest model propi de funció pública pot ser
reforçat amb el paper fonamental que els
agents socials tenen assignat a través de la
negociació col·lectiva, gràcies als pactes i
acords de condicions de treball i als plans
d’igualtat negociats per les comissions
d’igualtat del conjunt de les plantilles.
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3. DIFICULTATS I BARRERES QUE
TROBEN LES DONES EN L’ACCÉS I EN
LA PROMOCIÓ: MARC TEÒRIC
3.1. COSSOS POLICIALS
En molts països europeus, la incorporació de
les primeres dones als cossos policials va
tenir lloc a partir de là dècada de 1950 (Vallès,
Candé i Bande, 2013). La presència femenina
va començar a ser significativa a partir dels
anys setanta, tot coincidint amb les primeres
lleis d’igualtat entre dones i homes (Ward i
Prenzler, 2016), les quals van iniciar un camí
lent cap a la normalització, encara no
aconseguida.
A Espanya, la incorporació de les dones als
cossos policials va ser més tardana que en
altres països de l’entorn, a causa del llarg
període dictatorial. En una primera etapa, les
dones s’hi incorporaven de forma excepcional
i mitjançant unitats especials de dones, que
tenien assignades funcions concretes,8 com
ara escorcollar altres dones.9 A la dècada de
1970, quan es van incorporar les primeres
dones a les policies locals d’algunes ciutats
grans, no s’hi trobaven en condicions
d’igualtat jurídica, ja que se’ls demanava el
compliment de requisits específics com, per
exemple, romandre solteres (Cobler, 2014).
Amb l’arribada de la Constitució i la
democratització dels cossos policials, es van
eliminar les discriminacions més flagrants i
es va avançar cap a la igualtat formal en
l’accés i en les condicions de treball. En
l’actualitat, queda molt per aconseguir una
igualtat efectiva entre dones i homes, i encara
hi ha bretxes o desequilibris o, si més no,
discriminacions indirectes, generadores d’un
impacte negatiu sobre les dones. I això es fa
visible clarament en l’escassetat de dones
que ocupen les posicions de comandament.
La literatura especialitzada ha identificat
diferents barreres que dificulten la presència
de les dones en els cossos policials i que, amb
més o menys intensitat, segons el context

sociocultural i polític de cada país o regió, són
trets comuns compartits en tots els cossos
policials estudiats.
En síntesi, la doctrina ha destacat quatre
grans àmbits que suposen barreres en l’accés
de les dones als cossos policials (Cordner,
2011): l’existència d’una cultura masculina
amb valors androcèntrics, l’impacte dels
processos selectius, la falta de polítiques de
conciliació de la vida laboral amb la familiar i
l’existència de situacions d’assetjament
sexual o per raó de sexe. Tot i així, en els
cossos policials amb polítiques i contextos
socials més avançats en matèria d’igualtat,
algunes d’aquestes barreres poden tenir un
paper menys rellevant –com poden ser
l’impacte dels processos selectius o fins i tot
les qüestions d’assetjament sexual– i, en
canvi, persisteixen els obstacles de la
inexistència de referents femenins en els
cossos, i també la manca de visibilitat de les
tasques i aportacions de les dones dins del
cos.
En tot cas, la clau que explicaria les principals
desigualtats i desequilibris per raó de gènere
seria el fet que les professions de policia i de
bomber són professions creades i pensades
només per als homes i que es basen en valors
masculins
i
androcèntrics,
que
tradicionalment s’han exaltat i associat a l’ús
de les armes, l’autoritat jeràrquica, la valentia,
la fortalesa i l’ús de la violència (Brown, 1998).
Els estereotips de gènere són patrons
socioculturals associats a la condició de ser
dona o home, i són discriminatoris quan es
basen en la idea de la inferioritat o la
superioritat de qualsevol dels dos sexes (art. 5
CEDAW). Consisteixen en creences o idees
preconcebudes, per les quals s’assignen a les

Aquesta forma d’integrar les primeres dones policia en unitats especials amb competències limitades i
amb una manca clara de professionalització va ser un tret apreciable en la majoria de països analitzats.
A les dones se’ls atribuïen tasques de control de dones i menors. En expressió de Heidensohn, eren
treballadores socials amb uniforme. Cf. Heidensohn, F. (1998), “Comparative models of policing and the role
of women officers”, International Journal of Police Science & Management, 1 (3), pàg. 215-226.
9
Un exemple d’això va ser la creació del cos de matrones de la Guàrdia Civil l’any 1948, que “auxiliaven
els policies homes quan calia escorcollar les dones” (Capell, 2011; Jar Couselo, 1992) i que no tenien
reconeixement de funcionàries del cos.
8
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dones atributs o qualitats que les infravaloren
o les limiten en les seves opcions vitals i
professionals.
En l’àmbit professional, són exemples
d’estereotips discriminatoris la sobrevaloració
de certs atributs, presents principalment en
els homes, o l’assignació a les dones de
funcions o tasques considerades apropiades
per a elles –i la seva condició de dones–, que
suposen una infravaloració de les seves
competències i una limitació de les seves
feines, decisions que poden afectar la seva
carrera professional, de cara a l’accés o a la
valoració de la feina.
Aquests valors i aptituds estereotipats van
configurar l’estructura de les organitzacions
policials i la concepció del model de seguretat.
I amb el temps han anat evolucionant i
canviant, quan situem els cossos policials
moderns en societats democràtiques
complexes, amb cultures més igualitàries i
diverses i on s’apliquen normatives d’igualtat
de gènere que, com veurem, han avançat
davant de situacions discriminatòries.
Tanmateix, encara es detecten normes no
escrites, clarament androcèntriques, en les
cultures organitzatives policials, de manera
que s’invisibilitzen les aportacions fetes per
les dones o, fins i tot, es penalitzen les
persones que no s’ajusten a aquesta
heteronormativitat o a una visió de la
masculinitat
determinada.
Aquesta
masculinitat dominant, expressada en xarxes
informals entre col·legues, pot comportar
dinàmiques d’exclusió de les dones o altres
minories no hegemòniques. De fet, molts
homes i dones homosexuals o persones
transsexuals solen amagar la seva orientació
o identitat sexual per evitar ser assenyalats o
exclosos d’aquestes relacions de fraternitat o
camaraderia.
Part de tot aquest engranatge rau en una visió
estereotipada del que significa ser policia, en
què l’ús de la força física encara es considera
un element determinant de la professió,
qualitat que ha estat negada a les dones
socialment (Calandrón, S.; Galeano, D. 2013).
Els motius pels quals poques dones en
proporció als homes escullen la professió de
policia i bombera poden ser molt variats, però
els estereotips de gènere hi tenen un pes
rellevant. Una pista sobre això ens la dona
una enquesta feta a dones i homes policies

dels Estats Units sobre quines eren les
qüestions que més els amoïnaven quan van
entrar al cos (Clinckinbeard et al., 2021).
Majoritàriament, les dones expressaven la
inquietud de no ser preses seriosament pels
companys de feina o la possibilitat de ser
discriminades per estereotips de gènere, com
l’ús de la força física. Caldria, doncs, fer front
a aquestes formes de pensar, per atreure més
dones i evitar l’efecte d’autoexclusió.
A més, un cop són dins del cos, la divisió de
tasques encara es mostra de manera molt
clara en el si dels cossos policials: les dones
fan les tasques més properes al paper que
socialment tenen assignat. Els primers
estudis sobre les dones policia, elaborats als
Estats Units, ja observaven que els eren
encomanades tasques socialment atribuïdes
a les dones: essencialment administratives,
orientades cap a la comunitat i molts cops
adreçades a determinats grups de població en
situació de vulnerabilitat (joves, dones
maltractades, etc.) (Schuck, A. M.; RabeHemp, C., 2005). Aquesta separació en les
tasques policials, en funció del gènere,
continua sent una realitat molt evident en els
cossos policials dels diferents països (Prenzler,
T.; Sinclair, G., 2013).
Així, hi ha menys dones a les patrulles del
carrer i en operacions policials, o també en
determinades unitats especialitzades –per
exemple, antiavalots o trànsit– i d’elit (serveis
d’escorta o operacions especials). En general,
les dones fan les tasques que són menys
visibles i menys valorades pels comandaments
i per la mateixa organització.
En moltes ocasions, a banda de les preferències
individuals, aquestes asimetries són el
resultat de discriminacions subtils, fruit de
conductes paternalistes i sobreprotectores
dels comandaments homes. I, fins i tot, ja es
manifesten en la fase inicial de les pràctiques.
Com assenyala Figueroa-Saavedra (2008, pàg.
170), aquestes assignacions de tasques de
forma restringida “no responen a necessitats
objectives ni a les capacitats i habilitats
demostrades per les aspirants en pràctiques,
sinó a criteris de segregació sexual que
reafirmen una visió de la dona com a subjecte
vulnerable i passiu”.
Aquestes conductes porten moltes dones a
autoexcloure’s de certes tasques perquè no
s’hi veuen capacitades. De fet, moltes dones
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són relegades a funcions secundàries i poc
valorades i tenen poques oportunitats de
promoció.

dones de mitjana triguen més que els homes,
sobretot en els trams superiors de l’escalafó
(Gálvez, 2015).

I si ens fixem en les dades globals de presència
femenina als cossos policials, veiem que fins
i tot en moltes democràcies avançades el
nombre de dones policia és inusualment
baix.10

A banda, diversos estudis reporten que
l’exposició de les dones policia a conductes
d’assetjament sexual o per raó de sexe és
elevada i respon a una cultura organitzativa
que ha interioritzat els valors androcèntrics i
pròpia també d’ambients de treball molt
masculinitzats (Brown, 1998; Haas et al., 2010).
Així, són abundants els estudis, portats a
terme en diferents països, en què les dones
manifesten haver patit assetjament en les
seves diferents expressions, ja sigui de caire
més greu, com els tocaments o propostes
sexuals no desitjades, ja siguin bromes
sexistes o comentaris sobre l’aparença física.
Aquestes conductes tenen repercussions en
la salut de les persones i en el desenvolupament
de la seva feina.

Diversos estudis constaten que, en matèria
d’ascensos, les experiències i percepcions
són diferents en dones i homes. En major
mesura que els homes, les dones expressaven
en les enquestes “la falta de suport rebut pels
superiors directes i la sensació de quedar
excloses d’una mena de xarxa d’amiguisme”
(Alison, 2014). També les dones tendeixen a
esperar a reunir totes les habilitats necessàries
per ascendir i solen experimentar menys
confiança en si mateixes que els homes
(Alison, 2014).
L’altre factor essencial que dificulta la
presència de les dones en la presa de decisions
i l’accés al dret a la promoció consisteix en la
dificultat de conciliar la feina amb les
responsabilitats familiars, que recauen
majoritàriament en les dones. De fet, la
proporció de persones solteres o sense fills
dins dels cossos policials sol ser més elevada
entre les dones que entre els homes (Gálvez
et al., 2015). Els règims de treball a torns i la
possibilitat de trasllat per raó de servei
condicionen la possibilitat de tenir cura de
fills o familiars. Alhora, són les dones les que
agafen els permisos i les reduccions de
jornada per cura de fills o familiars. Com
assenyala Capell, “la majoria d’homes no es
veuen condicionats per la seva responsabilitat
familiar i, en sentit contrari, les dones opten
amb més freqüència per renunciar als
diferents processos selectius (tant de
promoció com de provisió) ajornant-los per
més endavant” (Capell, 2011, pàg. 245).
En models de carrera tradicional, basats en
l’antiguitat i en la disponibilitat, aquests
parèntesis temporals penalitzen les carreres
professionals de les dones (Fischbach i
Lichtenhaler, 2014). Per obtenir un ascens, les

3.2. COSSOS DE BOMBERS
La literatura sobre la presència de les dones
en els cossos de bombers mostra l’existència
de barreres semblants a les ja descrites en els
cossos policials, pròpies d’ocupacions amb
cultures i valors molt masculinitzats i en què
la fortalesa i la condició física són atributs
que es consideren centrals per a l’acompliment
de la feina.
Els cossos de bombers en tots els països del
món
continuen
estant
fortament
masculinitzats i l’ofici de bomber encara es
considera un ofici propi d’homes. La presència
de dones és pràcticament testimonial en la
majoria de cossos de bombers en tots els
països del món. Als EUA, per exemple, les
dones es van incorporar a diferents cossos de
bombers durant la dècada de 1970, tot i que la
mitjana és d’un 4% de dones bomberes
professionals (2020).11 Des de fa dècades,
moltes ciutats grans dels EUA, com Los
Angeles, tenen previstes accions positives per
incorporar més dones i més diversitat racial a
les seves plantilles, tot i que la progressió per
assolir aquests objectius és lenta i troba
resistències. La ciutat de San Francisco

Aquest és el cas d’un país pioner com els EUA on, malgrat la disparitat de les dades segons els diferents
departaments i cossos policials, la xifra global de dones policia era de l’11,8% el 2010. Prenzler, T.; Sinclair,
G., op. cit., p. 127.
11
Cf. National Fire Protection Association (2020), US Fire Department Profile 2018.
10
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destaca especialment pel grau d’incorporació
de les dones al seu departament de bombers,
les quals representen un 17% de la plantilla.
Va ser a l’any 1982 quan les poques dones que
formaven part d’aquest cos, menys de 200,
van organitzar-se12 per estar en contacte
entre elles i donar-se suport, en no trobar-lo
a ni en l’Administració dels EUA ni en el
mateix cos.
A Europa, el cas més exitós és el de la London
Fire Brigade, que té un 7% de dones a la
plantilla, principalment gràcies a la realització
de campanyes inclusives i a un procés selectiu
dissenyat per ser neutre des de la perspectiva
de gènere.
A Espanya, les dones bomberes s’han
organitzat al voltant de l’Asociación Nacional
para la Visibilidad de la Mujer en Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (Ser
Bombera).
Aquesta associació, atesa la inexistència de
fonts estadístiques, ha fet un recompte i a
finals del 2017 havia comptabilitzat només
168 dones d’un total de 20.041 persones que
conformen la plantilla en l’escala operativa.
La feina dels bombers comporta la protecció
del medi ambient, les persones i els béns,
arriscant, en algunes ocasions, la pròpia vida
davant de situacions de perill. Al segle XIX,
quan es van crear la majoria de cossos de
bombers a Espanya i a la resta de països
occidentals, la força física era determinant
per dur a terme aquestes tasques i la majoria
d’intervencions dels bombers s’adreçaven a
extingir incendis que es produïen a les ciutats.
Les necessitats i demandes de la societat han
canviat molt amb el temps, de manera que,
per exemple, el vessant preventiu d’evitar
riscos ocupa un lloc molt rellevant en les
funcions del cos. També els avenços
tecnològics, les condicions de treball i la
mateixa normativa de salut laboral han
transformat la professió i la forma de prestar
els serveis, tal com era concebuda en els seus

inicis. Òbviament, sobretot en les tasques
operatives, encara cal tenir unes qualitats
físiques determinades i alhora poder manejar
maquinària pesant (camions, equips i estris
d’extinció, equipaments, etc.).
Els estereotips de gènere en l’ofici són clars,
ja que “el bon bomber” ha de reunir una sèrie
de virtuts i qualitats que es pressuposen en
els homes: coratge, valor, resistència i força
física, equilibri emocional, capacitat de
lideratge, etc. Totes aquestes idees
preconcebudes a l’ofici de bomber, per les
quals se sobrevaloren determinades aptituds
o qualitats assignades socialment als homes,
poden provocar entre les dones un efecte
d’autoexclusió en l’elecció d’aquesta
professió.
A banda de biaixos discriminatoris encara
existents en diferents processos de selecció i
promoció, els diversos estudis sobre les dones
bomberes parlen d’una cultura organitzativa
clarament androcèntrica. En aquest tipus de
professions substancialment masculinitzades,
s’observen amb més freqüència situacions de
tractament diferenciat cap a les dones, les
quals poden sentir-se excloses o bé
sobreprotegides per un cert paternalisme. De
fet, alguns estudis de camp fets mitjançant
enquestes o entrevistes a dones bomberes als
Estats Units assenyalen que un percentatge
important de dones s’han sentit discriminades
per raó de gènere o han patit alguna mena
d’assetjament.13
Tal com s’ha comentat en els cossos policials,
el sostre de vidre és una realitat per a les
dones en els cossos de bombers, ja que
conforme s’ascendeix en l’escalafó, va
minvant el nombre de dones amb càrrecs i
responsabilitats. Igualment, es pot parlar
d’una divisió sexual en les feines, ja que les
dones solen prestar serveis de suport, més
que intervenir en operacions. Molts cops
aquesta elecció té caràcter voluntari i en
altres casos no és així. Caldria, com s’ha
comentat, evitar recórrer a patrons

Inicialment, l’associació Women in Fire agrupava només dones bomberes dels EUA. Ara, després de
trenta-set anys, les bomberes d’altres països com el Canadà, la Gran Bretanya, Alemanya, els Països Baixos,
Suècia, el Japó, Colòmbia, Panamà, Austràlia, Nova Zelanda i Sud-Àfrica s’han unit a la xarxa i participen
en les conferències que s’organitzen de forma anual.
13
Per exemple, en una macroenquesta feta a dones bomberes dels Estats Units, la meitat va declarar haver
patit algun tipus d’incident per raó de gènere, i les xifres també eren molt altes en relació amb conductes
d’assetjament verbal (42%) o amb la recepció de propostes sexuals (31%). Cf. Hulett, D.M.; Bendick, M.;
Thomas, S.Y.; Moccio, F. (2008). A national report card on women in firefighting. International Association of
Women in Fire and Emergency Services.
12
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organitzatius o biaixos paternalistes en
aquests processos i decisions que posen en
dubte les qualitats de les dones per fer certes
tasques o limitar les seves opcions de carrera
professional.
D’altra banda, mentre no hi hagi una mínima
massa crítica de dones en aquests cossos,
serà molt difícil canviar, no només la cultura
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esmentada, sinó també les normes i una
organització androcèntrica, clarament
pensada només per als homes. Sovint, un
exemple molt visual d’això és la falta
d’adequació de les instal·lacions dels parcs de
bombers per les necessitats d’intimitat i
higiene de les dones, i també la manca
d’adaptació a la morfologia femenina dels
uniformes i de la resta d’equipaments.
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4. LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT
EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES EN
EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA
DE CATALUNYA
4.1. BREU RECORREGUT NORMATIU
DESPLEGAMENT INSTITUCIONAL

I

La normativa europea ha proveït els estats
membres d’un marc jurídic antidiscriminatori
ampli per avançar en el dret fonamental a la
igualtat entre dones i homes. En una fase
actual de maduresa legislativa, les normes
d’igualtat i no-discriminació aspiren a
erradicar les bretxes i la desigualtat que
encara existeixen de facto, i alhora tenen un
vessant promocional.

professional, en les condicions de treball i en
la retribució, i també garantir que les dones
no siguin discriminades per motiu d’embaràs
o de maternitat. D’altra banda, els poders
públics han d’aplicar la transversalitat de la
perspectiva de gènere en les polítiques
públiques i afrontar integralment totes les
formes de violència contra les dones i els
actes discriminatoris i de caràcter sexista.

Es tracta d’un conjunt de normes que té
caràcter multinivell, atès que s’aproven en
diferents esglaons territorials i en el si de les
empreses i organitzacions. Aquestes normes
van des de la normativa internacional i
europea, passant per la Constitució espanyola,
les lleis estatals i les autonòmiques, fins als
convenis col·lectius i els plans d’igualtat en el
si de les empreses i les institucions. Aquests
darrers, els convenis i els plans, atès que són
més propers a les realitats laborals, faciliten
la detecció de les situacions de discriminació
i poden contribuir a erradicar patrons de
discriminació si s’apliquen amb compromís i
amb el seguiment i l’avaluació dels resultats
(López, 2019).

Les lleis catalanes en matèria d’igualtat i nodiscriminació,14 en un esglaó normatiu
ulterior, aprofundeixen en els motius i les
nocions de la discriminació, i també en els
principis generals d’actuació, l’entramat
institucional i les tuteles i polítiques adreçades
a erradicar les desigualtats. La Llei 17/2015
preveu una sèrie de principis d’actuació, de
mecanismes i de polítiques per fomentar
l’equitat de gènere i garantir “la integració de
la perspectiva de gènere en les polítiques
públiques”. Les principals estratègies i
principis de les actuacions dels poders públics
per assolir la igualtat efectiva entre dones i
homes es basen en la transversalitat, la
interseccionalitat –tenint en compte les
situacions de discriminació múltiple–,
l’equitat de gènere, la democràcia i la
representació paritària o equilibrada, i també
en la previsió d’accions positives per corregir
les discriminacions, la formació en igualtat
dels empleats públics i l’avaluació dels
impactes de gènere de les polítiques.

La LOIEDH va aprovar-se amb la finalitat
d’avançar cap a una igualtat efectiva, en
aplicació dels mandats constitucionals dels
articles 14 i 9.2 CE. I entre els diferents
principis que declara aquesta llei, destaquen,
pel que fa als poders públics, els de
transversalitat, representació equilibrada,
foment de la conciliació de la vida personal i
familiar o erradicació de les violències de
gènere.
L’EAC (2006) assenyala com a objectiu dels
poders públics garantir els principis d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en l’accés
a l’ocupació, en la formació, en la promoció

Igualment, diversos instruments previstos en
la llei permeten implementar els principis de
transversalitat i d’avaluació de l’impacte en
les polítiques públiques: els plans estratègics
d’igualtat, els plans d’igualtat d’actuació
transversal i els plans aplicables al personal
del sector públic, els informes d’impacte de
gènere, els pressupostos amb perspectiva de

Fins ara i per ordre cronològic, hi ha quatre lleis catalanes en matèria d’igualtat i no-discriminació: la
Llei 5/2008, de 24 d’octubre, del dret a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes, i la més recent, la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte
i no-discriminació.
14
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gènere, estudis i informes sobre les situacions
de les dones, la informació segregada per
sexe, les clàusules socials en la contractació,
les bases de les subvencions, beques i
qualsevol ajut públic, la comunicació
inclusiva i campanyes de sensibilització i,
finalment, l’aplicació d’infraccions i
sancions.
A més, es regulen les competències de la
Generalitat i dels ens locals per portar a
terme aquestes polítiques: l’aprovació de
plans estratègics i de normatives, el disseny
i l’avaluació continuada de programes per
integrar la perspectiva de gènere en totes
les actuacions públiques, l’impuls de la
col·laboració entre les administracions i la
formació i capacitació del personal al seu
servei, entre d’altres (arts. 5 i 6 de la Llei
17/2015).
És important recordar que aquesta llei
obliga a fer el desplegament institucional
d’organismes competents i de professionals
responsables en els diferents òrgans de
govern, departaments i organismes de la
Generalitat per portar a terme aquestes
polítiques de forma coordinada (arts. 7, 8 i 9
de la Llei 17/2015).
Òbviament, l’aplicació d’aquesta llei s’ha de
fer conjuntament amb la resta de la
legislació catalana en matèria d’igualtat: la
relativa a la lluita contra la violència
masclista, la dels drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i,
finalment, la Llei 19/2020, que estableix un
marc ampli de protecció per la igualtat i
contra la discriminació, sobretot dels
col·lectius infrarepresentats, que pateixen
discriminació estructural.
Quant a l’ocupació pública, el Govern de la
Generalitat ha de garantir la igualtat efectiva
entre dones i homes a la funció pública en
totes les administracions catalanes. A més
de l’aprovació dels plans d’igualtat pel
personal de l’Administració, la Generalitat
ha de revisar les convocatòries d’accés i ha
d’incorporar els continguts en matèria
d’igualtat als temaris, i promoure la
composició paritària dels tribunals i els
òrgans de selecció (art. 16 de la Llei 17/2015).
En matèria de seguretat, la Llei 17/2015,
d’igualtat de dones i homes, parla d’introduir
la perspectiva de gènere en totes les fases i

nivells de les polítiques de seguretat, tot
incorporant-hi les perspectives de les dones.
Alhora, la Llei 19/2020, determina que les
forces i els cossos de seguretat han d’adoptar
accions positives per fomentar la igualtat
entre dones i homes (art. 27 de la Llei
19/2020).
S’ha d’indicar que la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat
pública, té prevista en l’article 15 l’obligació
del Govern d’elaborar un pla general de
seguretat amb una periodicitat quadriennal,
a fi de garantir la seguretat de les persones,
els béns i el medi ambient. El període de
l’últim pla ha estat de 2016 a 2019, període
en què ja era vigent el mandat de la Llei
17/2015, consistent a “tenir en compte la
diferent percepció de la seguretat de dones
i homes i incloure la perspectiva de gènere
en les enquestes de victimització, en
l’anàlisi de la realitat de la seguretat a
Catalunya, en les diagnosis de seguretat
dels espais públics, i també en la definició
de les polítiques i en l’adopció de mesures
de prevenció i de protecció relacionades
amb l’autonomia personal i l’ús dels espais,
tant públics com privats” (art. 55.1.a).
Malgrat aquesta obligació, de l’anàlisi del
Pla general de seguretat actual se’n desprèn
la falta d’incorporació de la perspectiva de
gènere en el desenvolupament de les
polítiques preventives i en la definició dels
problemes de seguretat, essent aquesta
última diferent per a dones i homes. Més
concretament, en l’àmbit de la seguretat
ciutadana, la proporció de delictes contra la
propietat entre homes i dones pot ser
desigual.
L’altra peça prevista en la Llei 4/2003 se
situa en l’àmbit local, i són els plans locals
de seguretat els que han de ser impulsats
per la junta local de seguretat i amb el
lideratge de l’alcalde o l’alcaldessa
corresponent.
L’any 2013, després de set anys de l’aprovació
de l’EAC i de sis de la promulgació de la
LOIEDH, el Departament d’interior va
publicar la Guia per a l’elaboració de plans
locals de seguretat. A la Guia no hi ha cap
referència a la integració de la perspectiva
de gènere com a metodologia per a
l’elaboració i la implementació d’aquests
plans.
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Aquest dèficit té una rellevància especial
perquè els plans locals de seguretat són una
eina estratègica per millorar la seguretat
pública en l’àmbit local.
El Canadà va ser el primer país que va fer un
pas endavant en la incorporació de la
perspectiva de gènere en les polítiques de
seguretat ciutadana, a finals de la dècada de
1980. L’Agrupació Quebequesa de Centres
d’Assistència i Lluita contra les Agressions
de Caràcter Sexual (CALACS) va organitzar
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una gran mobilització, que va ser seguida a
més de 30 ciutats i que tenia per lema “Al
carrer, de nit, les dones sense por”.
En vista d’aquest escenari, i fruit de les
últimes dades del 2020 que s’exposen a
continuació sobre les violències masclistes,
resulta força rellevant que les administracions
locals encara no garanteixin la seguretat de
la població en igualtat de condicions, en
deixar fora d’aquesta protecció la meitat de
les persones, les dones.

Taula 2. Dones assassinades per violències masclistes el 2020 a Catalunya
Delicte
Dones assassinades per violències
masclistes

Parella

Familiar

8

2

Taula 3. Denúncies per violències masclistes en l’àmbit de la parella i en l’àmbit familiar
el 2020 a Catalunya
Delicte

Parella

Familiar

Denúncies per violències masclistes en
l’àmbit de la parella i en l’àmbit familiar

22.783

5.200

Taula 4. Ordres de protecció resoltes el 2020 a Catalunya
Delicte
Ordres de protecció resoltes a Catalunya

Adoptades

Denegades

22.783

5.200

Taula 5. Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals el 2020 a Catalunya
Delicte
Contra la llibertat i la indemnitat sexuals15

Número
1.170

Segons el Dossier Estadístic de Violències Masclistes de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, “el 2020 s’han
ampliat les franges d’edat de les menors per donar visibilitat a la violència sexual que pateixen. Fins al
tercer trimestre del 2020, la franja d’edat més freqüent de les víctimes ha estat la de les menors d’edat
(35,3%), seguit de les víctimes de 18 a 25 anys (28%). Pel que fa a l’edat dels agressors, la franja d’edat més
freqüent al tercer trimestre del 2020 ha estat la de 18 a 25 anys, amb el 22,2% dels casos, seguida de l’edat
de 41 a 50 anys, amb un 19,2%”.
15
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Taula 6. Casos de mutilacions genitals registrats a Catalunya el 2020
Delicte

Número

Mutilacions genitals femenines

7

Taula 7. Casos de matrimonis forçats registrats a Catalunya el 2020
Delicte

Número

Matrimonis forçats
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG).

Segons Naredo Molero (2010), les dades
mostrades no reflecteixen totes les formes
d’agressions:
“Las estadísticas muestran que en el espacio
público los hombres sufren agresiones
violentas en mayor proporción que las
mujeres. Sin embargo, las mujeres son más a
menudo víctimas de ofensas y actitudes
machistas en el espacio público y en el laboral
o comunitario. Se trata de todo un arsenal de
conductas que no están tipificadas como
delito pero que constituyen ofensas cotidianas
fundamentales en el mantenimiento de las
relaciones de poder entre hombres y mujeres
y que inciden en el sentimiento de las mujeres
de que su espacio personal está
permanentemente sujeto a posible invasión
masculina.”
Malgrat aquest dèficit en la incorporació de la
perspectiva de gènere,16 en el full de ruta
emès per la Generalitat, el municipi de Mataró
va iniciar el 2005 el disseny del Pla local de
seguretat amb perspectiva de gènere. El Pla
aborda totes les competències en matèria de
seguretat: protecció civil, policia local,
urbanisme i sanitat.
El 2022, municipis com el Prat de Llobregat,
Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Dalt tenen
previst que en l’elaboració del seu Pla local de
seguretat s’hi incorpori la perspectiva de
gènere.17

16
17

Però cal precisar que per abordar la perspectiva
de gènere en els plans locals de seguretat és
necessari que les juntes locals de seguretat
comptin amb formació permanent en matèria
d’igualtat i no-discriminació i en violències
masclistes, tenint en compte que són l’òrgan
superior en matèria de seguretat als municipis.
Sense aquesta formació permanent, el disseny
de la seguretat per a les persones i béns, la
seguretat viària, la protecció civil, la seguretat
sanitària, la seguretat urbanística, la seguretat
mediambiental i la seguretat en l’àmbit digital
quedarà incompleta.
Aquest abordatge de la perspectiva de gènere
ha d’anar acompanyat de la composició
paritària de les persones que integren les
juntes locals de seguretat. Cal recordar que
l’article 6.1 de la Llei 17/2015 fa una crida a
fomentar la presència de dones en els òrgans
de participació i en els espais de presa de
decisions, entre els quals es troben aquestes
juntes.
Es preveu oferir formació obligatòria i contínua
en matèria d’igualtat i no-discriminació (arts.
30.3 i 32 de la Llei 19/2020) i en violències
masclistes (art. 19 de la Llei 5/2008).
El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de
gènere de la Generalitat de Catalunya (20192022) preveu una sèrie mesures per aplicar la
perspectiva de gènere en les polítiques de
seguretat i reforçar la prevenció de les

Pla local de seguretat a Mataró.
Comença a elaborar-se el Pla local de seguretat del Prat amb perspectiva de gènere. Llobregat Digital.
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violències masclistes en les diferents
administracions catalanes. El pla pretén
incorporar i visibilitzar els problemes de
seguretat que afecten les dones, especialment
en els usos de l’espai públic i en la mobilitat.
Entre les seves prioritats, l’eix de participació
política i social de les dones destaca que cal
incrementar la presència de dones en els
àmbits més masculinitzats, com els cossos de
bombers, de policia i d’agents rurals. Els
objectius marcats en el Pla són incentivar que
més dones es presentin als processos, a les
proves d’accés, a les promocions i a les
especialitzacions d’aquests cossos, a fi
d’augmentar el nombre de dones als
comandaments. Com s’ha apuntat, una eina
fonamental respecte a la seguretat de les
persones com és el Pla de seguretat no ha
incorporat la perspectiva de gènere. Aquesta
realitat posa de manifest que l’eix 6 del Pla
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere,
referent a la transversalitat, no s’ha aplicat en
les polítiques de seguretat.

conjunt ordenat de mesures (art. 46 LOIEDH)
per avançar en la igualtat real i aplicar el
principi transversalitat de gènere en el seu
funcionament. Tenen com a objectius
principals identificar i remoure les barreres o
les discriminacions existents en les institucions
i assolir un canvi en les cultures organitzatives
i en les seves formes de funcionament que
evitin un ordre marcat de gènere i eliminin els
estereotips o les fórmules androcèntriques
que penalitzen les dones.

El desplegament de les polítiques d’igualtat en
el sistema de seguretat pública de Catalunya
requereix institucions i instruments específics
i especialitzats que permetin avançar en
aquesta direcció, i una coordinació i un
assessorament d’organismes competents en
matèria d’igualtat, com són el Departament
d’Igualtat i Feminismes i l’Institut Català de les
Dones (ICD). En aquest sentit, mereix una
valoració positiva la creació el 2019 de la
Comissió d’Igualtat i Equitat de la PG-ME, i la
creació el 2020 de la Comissió d’Igualtat de
Gènere de la Direcció General de la Policia.

Uns anys després, amb la reforma del 2019 i el
seu desplegament reglamentari posterior, s’ha
volgut reforçar l’eficàcia d’aquests instruments
regulant-ne amb detall els continguts
obligatoris, tant en la fase de diagnosi i de
desenvolupament com en les fases de
seguiment i avaluació. Aquesta normativa
remarca la importància d’elaborar un
diagnòstic complet i negociat i que l’eficàcia
de les mesures i les accions previstes en el pla
puguin ser avaluades.

Quant als plans d’igualtat, com s’explica a
continuació, el 2022 s’ha aprovat el del cos de
Mossos d’Esquadra, i en el moment de
presentar aquest informe s’està elaborant el
del cos de Bombers de la Generalitat. En el cas
dels cossos de policia local, i a banda de les
polítiques d’igualtat que siguin aplicables des
de la Generalitat, són aplicables els plans
d’igualtat aprovats en els ajuntaments
respectius.
4.2. PLANS D’IGUALTAT
Els plans d’igualtat de les empreses, un cop
diagnosticada la situació, consisteixen en un

Es tracta de normes vinculants, negociades
entre les entitats proveïdores d’ocupació
laboral i la representació dels treballadors, que
han de ser aprovades obligatòriament a les
empreses amb plantilles de 50 o més
treballadors (art. 45 i disposició transitòria
onzena LOIEDH, modificats pel Reial decret llei
6/2019). En el cas de les administracions
públiques, totes estan obligades a elaborar un
pla d’igualtat, independentment del seu volum
(disposició addicional setena de l’EBEP).

L’article 15 de la Llei 17/2015 estableix que el
Pla d’igualtat de la Generalitat ha de preveure
mesures específiques per adaptar-se als cossos
de bombers i a les forces i els cossos de
seguretat. En el cas de les policies locals, les
polítiques d’igualtat es preveuen en els plans
d’igualtat de l’ajuntament o en els pactes de
condicions o acords, fruit de la negociació
col·lectiva.
Finalment, en virtut dels principis de publicitat,
transparència i bon govern, caldria mantenir
l’obligació de registrar tots el plans d’igualtat
–o com a mínim de donar-hi publicitat– en el
Registre de Plans d’Igualtat de Departament
del Treball, previst per la Llei 17/2015 (art.
36.5).18 Amb aquest registre es facilita l’accés
de la ciutadania a aquesta informació pública

En la pàgina web del Departament de Treball s’explica que el Registre ha deixat de ser operatiu des de
l’entrada en vigor del Reial decret 901/2020.
18
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i el seguiment i la revisió dels plans aprovats
a Catalunya, entre altres funcions. I aquest
mandat, pel que fa almenys a la publicació,
seria compatible amb l’obligació –prevista
en el Reial decret 901/2020– de registrar i
publicar tots plans d’igualtat en el Registre
de Convenis Col·lectius, adscrit al Ministeri
de Treball.
El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones
i homes de la PG-ME
El Pla d’igualtat de la PG-ME, impulsat per la
Unitat d’Igualtat i Equitat d’aquest cos,
preveu mesures en els àmbits de la cultura
organitzativa, l’accés, les condicions
laborals, la promoció i formació, la
conciliació de la vida personal i laboral, les
retribucions, la comunicació interna i
externa, la salut laboral i la prevenció
davant de l’assetjament sexual i per raó de
sexe. A continuació s’analitzen les mesures
del Pla que es consideren més rellevants i
transformadores.
El Pla expressa la voluntat d’introduir canvis
en la cultura organitzativa del cos i fa
referència a un compromís, tant per part de
l’autoritat
governativa
com
dels
comandaments policials, d’incorporar la
perspectiva de gènere en les seves
actuacions i de vetllar pel compliment del
Pla d’igualtat. En aquest sentit, cal emmarcar
el Pla d’igualtat en el Pla estratègic de
polítiques d’igualtat (2019-2022), dissenyat
per la Generalitat, tenint en compte la
creació, en el si de la Direcció General de la
Policia, de la Comissió d’Igualtat de Gènere,
ja esmentada.
La Direcció General de la Policia és
competent per dissenyar un pla formatiu i
de sensibilització sobre la igualtat de gènere
de la PG-ME, per introduir la variable de
gènere en totes les dades i registres, per
revisar el diccionari de competències i llocs
de treball amb perspectiva de gènere, per
vetllar per la representació equilibrada en
els diferents òrgans de decisió i grups de
treball o, per exemple, per desplegar agents
d’igualtat per cada regió policial o comissaria
general.
En matèria d’accés i promoció, es vol revisar
els processos selectius per eliminar
qualsevol discriminació, formar en temes

d’igualtat les persones que integren els
tribunals i els òrgans de selecció i fixar la
composició equilibrada d’aquests tribunals
i òrgans. En aquest darrer punt, s’hi afegeix
un element qualitatiu addicional, ja que es
demana la presència equilibrada de dones i
homes entre els professionals policials que
formen part d’aquestes comissions.
També es preveuen canvis significatius en
el processos selectius, com la revisió de les
proves físiques que puguin tenir un impacte
més negatiu en les dones i tinguin una
puntuació d’apte o no apte. Es preveu alhora
la revisió dels perfils competencials en les
proves psicotècniques per reforçar la
pluralitat en una policia “més moderna i
igualitària”. Es parla de proveir mesures
“raonables i adients” que permetin a les
dones embarassades o en període
d’alletament de participar en els processos
selectius. Amb la finalitat d’atreure més
dones a la PG-ME, es vol promoure la
professió policial lliure d’estereotips entre
les dones i la realització de campanyes
informatives
de
les
convocatòries,
mitjançant una comunicació inclusiva i no
estereotipada i mitjançant sessions
informatives i campanyes de reclutament
arreu el territori adreçades a les dones,
entre d’altres.
Pel que fa a la promoció, a més de les
previsions assenyalades per a l’accés en
relació amb els tribunals i els processos,
s’incideix també en l’avaluació amb
perspectiva de gènere de les competències
exigides en els cursos d’ascens o de
l’impacte de gènere en les fases de concurs.
Es proposen canvis concrets en relació amb
l’exigència actual de mobilitat territorial i
funcional de les persones que han aprovat
les promocions: per exemple, que els
concursos d’ascens puguin circumscriure’s
a les regions policials, que es publiqui la
relació de places lliures abans d’iniciar el
concurs oposició o bé que les persones
aprovades puguin renunciar finalment a
una plaça no desitjada. Precisament,
l’article 21.3 de la Llei 2/2021, de 29 de
desembre –que modifica la Llei 10/1994–
obre la porta perquè el Govern reguli opcions
a places de promoció seguint criteris de
territorialitat i especialitat:
“Les convocatòries de promoció interna a
les categories de caporal o caporala, sergent
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o sergenta, sotsinspector o sotsinspectora,
inspector o inspectora i intendent o
intendenta poden preveure mecanismes
per a optar a les places segons els criteris
territorials i d’especialitat que es determinin
per acord del Govern.”
Alhora, es preveu la revisió de la puntuació
de mèrits pel que fa a les recompenses i
distincions rebudes o introduir com a mèrit
en fase de concurs tenir fills o filles menors
o persones vulnerables a càrrec, i també la
formació en matèria d’igualtat i violència
de gènere. Resulta també d’interès la
previsió de formació en lideratge per a
dones comandaments o les mentories a les
dones que ascendeixen.
Quant a l’organització de treball, es parla de
promoure les reunions dins de l’horari de
feina i preferentment virtuals, o bé d’afavorir
el treball en línia per evitar els trasllats i la
presencialitat. Alhora, es preveu el disseny
de plans per fer formació en matèria
d’igualtat de gènere a les persones
formadores de l’Escola de Policia de
Catalunya o la inclusió d’aquestes matèries
dins dels cursos de capacitació i ascens de
l’Escola.
En matèria de salut, a més de la necessària
avaluació dels riscos professionals amb
perspectiva de gènere, el Pla proposa
dissenyar amb perspectiva de gènere els
espais de treball, les eines, els uniformes i
els equips de protecció individual. Per a les
dones en situació d’embaràs i durant el
període de lactància cal avaluar les
situacions de risc i, a més, adaptar els
uniformes, evitar situacions de perill i estrès
durant l’alletament i habilitar espais per a
l’extracció de la llet materna. La mesura
consistent en l’ajornament de les proves
físiques d’accés per a les dones que tinguin
un diagnòstic de dismenorrea coincident en
el temps amb les proves s’havia previst
inicialment, però no es va incorporar al Pla
d’igualtat. Tenint en compte que es tracta
d’un problema de salut freqüent en les
dones però que no les inhabilita per dur a
terme les funcions policials, caldria
recuperar la proposta i incorporar-la en les
futures convocatòries.
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Altres accions consisteixen en estudis o
avaluacions per detectar la causalitat o
l’impacte de les bretxes de gènere existents,
com ara estudiar l’escassa participació de
les dones mosses en els processos de
promoció, la infrarepresentació de les dones
en determinades destinacions i unitats, la
bretxa salarial, les hores extraordinàries,
l’ús de les mesures de conciliació per part
de dones i homes, etc.
4.3. PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE
SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL, PER
RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL I
IDENTITAT SEXUAL
Les conductes d’assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe són
manifestacions de discriminació per raó de
gènere, en tant que reprodueixen els
estereotips socials i culturals assignats a
homes i dones que identifiquen “el masculí
amb el poder i el femení amb la submissió”
(Pérez del Río, 2009). Així s’ha reconegut tant
en el dret de la Unió Europea com en el dret
supranacional –conductes tipificades en la
Directiva 2006/54/CE i en el Conveni europeu
d’Istanbul, ratificat per Espanya–, amb el
reconeixement de l’assetjament sexual com
una forma de violència de gènere que vulnera
els drets fonamentals bàsics de les dones.
La LOIEDH ha previst obligacions específiques
per als empresaris i representants dels
treballadors en matèria d’assetjament sexual
i assetjament per raó de sexe (art. 48 LOIEDH).
En el cas dels empresaris, aquests tenen
l’obligació de promoure condicions de treball
que evitin l’assetjament sexual o per raó de
sexe i d’arbitrar procediments específics per
prevenir-lo.19
Un enfocament apropiat per prevenir
l’assetjament sexual en el si de les empreses
és el que transcendeix les relacions laborals
individuals i les característiques de les
persones implicades per situar-se en un
plànol més ampli que pren en consideració
els aspectes de l’entorn laboral. Les polítiques
davant de l’assetjament sexual són una peça
més de les polítiques igualitàries que han de
dur a terme les empreses. De fet, diversos

Totes les empreses tenen l’obligació de prevenir aquests tipus de conductes. En el cas de les empreses
de 50 treballadors o més, la prevenció d’assetjament s’ha d’incloure en el diagnòstic del pla d’igualtat (art.
46.2 de la LOIEDH).
19
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estudis assenyalen que principalment hi ha
dos elements predictors de les situacions
d’assetjament en les empreses: que siguin
els homes els que majoritàriament ocupen
els càrrecs de responsabilitat i comandament
i que a l’empresa hi hagi una tolerància
generalitzada cap a aquest tipus de conductes
(National Academies of Sciences, Engineering
and Medicine, 2018).
Una política efectiva per erradicar aquestes
conductes exigeix adoptar una diversitat de
mesures preventives de salut laboral,
específiques per als riscos psicosocials, fer
activitats formatives, campanyes de
sensibilització,
enquestes,
etc.
La
conscienciació ha d’involucrar tots els
treballadors i directius de l’empresa, de
manera que tots participin en les activitats
formatives i de divulgació previstes.
Els procediments de resolució de queixes o
denúncies
–normalment
denominats
protocols o codis de conducta– han de ser
negociats amb els representants laborals i,
posteriorment, elaborats i difosos entre el
personal de l’empresa. És important la
implicació dels treballadors i oferir una
proposta de consens; per aquest motiu, la
direcció de l’empresa ha de negociar els
continguts amb els representants laborals.
Els protocols, a més d’un mecanisme intern
de resolució d’aquest tipus de conflictes,
tenen un paper important en la prevenció i
en la visibilitat de l’assetjament en
l’organització i en l’empresa. Han de preveure
vies de resposta ràpides i eficaces que
atenguin la persona que planteja la queixa o
denúncia, de manera que es prevegin
mesures cautelars, una reparació efectiva i
que se li garanteixi la immunitat davant de
possibles represàlies. A més, tot el
procediment ha d’estar regit pels principis
de confidencialitat, imparcialitat i agilitat
del procés, i també pel principi de presumpció
d’innocència.
L’article 18 de la Llei 17/2015 preveu
l’aprovació per part de les institucions, els
organismes públics i l’Administració de la
Generalitat d’un protocol de prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe. El

mateix any es va aprovar el Protocol
d’assetjament de la Generalitat,20 fruit de
l’acord de la Mesa General, que vincula tots
els empleats públics, excepte els cossos i les
forces de seguretat. És important que el
Departament d’Interior i les direccions
generals competents dissenyin, executin i
vigilin l’aplicació de les polítiques i els
instruments per prevenir i resoldre les
situacions d’assetjament en el sistema de
seguretat pública de Catalunya. En el cas de
les policies locals, els són aplicables els
plans d’igualtat i els protocols vigents en els
municipis als quals pertanyen. En el cas del
cos de Bombers, caldria que es dotés d’un
protocol específic, adaptat a les particularitats
del cos.
Pel que fa a la PG-ME, el 2020 es va aprovar el
Protocol per a la prevenció, la detecció,
l’actuació i la resolució de situacions
d’assetjament sexual, per raó del sexe, de
l’orientació sexual i/o de la identitat sexual
de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra, que en substituïa un d’anterior,
del 2012. El nou protocol s’adapta a les
previsions de la Llei 17/2015 i té com a
referent el protocol de la Generalitat, ja citat.
Seguint l’esquema del Protocol d’assetjament
de la Generalitat, el Protocol de la PG-ME
recull els objectius, les definicions de les
conductes i dels tipus d’assetjament, el seu
àmbit d’aplicació, els principis d’actuació,
les competències i les responsabilitats,
juntament amb una sèrie d’accions
preventives i d’actuació. Així, en matèria
preventiva, el Protocol preveu mesures de
sensibilització i d’informació adreçades a
tota la plantilla, l’elaboració d’estudis i
informes que ajudin a identificar factors
determinants i els impactes en la salut i
altres instruments per facilitar la detecció
precoç. Alhora, el protocol es regeix per
principis d’actuació presents en aquests
tipus de procediments: d’assessorament i de
protecció a les persones afectades, de
confidencialitat, d’imparcialitat, de celeritat,
de protecció davant de represàlies, etc.
El Protocol assigna i distribueix les diferents
tasques, responsabilitats i competències
entre les unitats implicades i regula la

Departament de Governació i Relacions Institucionals (2015), “Protocol per a la prevenció, la detecció,
l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la
identitat sexual”.
20
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coordinació en l’actuació entre els diferents
organismes implicats, sobretot de la Unitat
d’Equitat i Igualtat i del Comitè de Seguretat
i Salut. Es preveu que una comissió
específica, la Comissió de la Valoració de
l’Assetjament Sexual (COVAS), s’encarregui
de la investigació i d’emetre una proposta
de resolució. En la finalització del procés
s’expliquen les opcions possibles en la
decisió final que ha d’adoptar la Direcció
General de la Policia: arxivar, si no s’aprecia
assetjament; derivar les actuacions a altres
protocols o òrgans de resolució, si es tracta
d’assetjaments laborals o conflictes
personals; i finalment, adoptar, en cas de
constatar l’assetjament, les mesures
cautelars i correctores o encarregar la
investigació al Departament d’Afers
Interns, si les conductes són constitutives
d’infraccions penals o administratives.
És positiu que, igual que el protocol
d’assetjament de la Generalitat, els
supòsits d’assetjament en què s’hagin
constatat danys a la salut de la persona
afectada siguin qualificats com a accidents
de treball. L’element de l’agilitat és un
principi clau per garantir l’eficiència i
alhora evitar la revictimització. En l’àmbit
de l’Administració pública, cal tenir en
compte que el protocol no substitueix
l’expedient administratiu sancionador
aplicable als empleats públics. De fet,
l’expedient administratiu s’ha d’activar
quan finalitzi el procediment del Protocol i
s’observi l’existència de responsabilitats.
Caldria, en aquest sentit, evitar sotmetre la
persona afectada a diverses entrevistes o
declaracions i considerar les evidències del
Protocol a l’hora d’instruir l’expedient
administratiu.
En matèria disciplinària, l’article 1 del
Decret llei 14/2021, de 22 de juny, ha
modificat l’article 68.1 de la Llei 10/1994 i
ha tipificat com a infraccions les conductes
d’assetjament discriminatori, incloent-hi
l’assetjament sexual i per raó de sexe i les
conductes que vulnerin els drets LGTBI. En
aquest sentit, amb la introducció de l’incís
b.bis), s’inclou com a falta molt greu
“l’assetjament per raó d’origen racial o
ètnic, religió o conviccions, discapacitat,
edat i l’assetjament moral, sexual i per raó
de sexe, orientació sexual o identitat de
gènere.”
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4.4. MESURES D’ACCIÓ POSITIVA
Significació i tipologia de les mesures
d’acció positiva
Les accions positives van sorgir a la dècada
de 1960 als Estats Units com a part de les
polítiques del govern federal per lluitar
contra la discriminació racial (Ballestrero,
1996; Barrère, 2003). Posteriorment, aquest
tipus de polítiques –aplicades tant en el
sector públic com en el privat– s’han estès a
altres àrees com l’educació o l’ocupació i
s’han aplicat a altres grups discriminats
(minories ètniques o religioses, o persones
amb discapacitat, per exemple), reconeixent
situacions de discriminació múltiple.
En essència, es tracta de mesures que
reconeixen drets, beneficis o avantatges a
determinats grups per compensar o corregir
les situacions de discriminació que pateixen
a la societat. Tot i que les persones
beneficiàries ho són a títol individual,
aquestes accions tenen una clara dimensió
col·lectiva, ja que el factor diferencial és el
de la pertinença de les persones a un grup
afectat per desigualtats estructurals.
Aquestes polítiques troben la seva legitimitat
en fórmules constitucionals contemporànies
d’estat social i democràtic i en el mandat
–present de manera explícita o implícita en
les constitucions europees– d’aconseguir
una major igualtat real i efectiva per a grups
tradicionalment discriminats. Es tracta del
vessant promocional de la igualtat, que
obliga els estats a aplicar polítiques socials
sobre educació, salut, serveis socials, etc.
Segons la classificació ja clàssica de
McCrudden (1986), les accions positives
responen essencialment a tres propòsits: el
de compensar per desavantatges passats –ja
que si no haguessin experimentat barreres i
discriminacions aquestes persones haurien
tingut un millor estatus socioeconòmic–, el
de facilitar la distribució d’oportunitats entre
diferents grups socials i, finalment, el
d’aconseguir utilitats socials addicionals,
com ara la consecució d’una major pluralitat
o diversitat en la composició de les plantilles.
Quan es tracta d’accions positives de les
dones en l’àmbit de l’ocupació, la Unió
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Europea, en la seva Recomanació 84/635/CEE,
del Consell, va aclarir quins són els dos
propòsits bàsics que cal assolir: d’una banda,
el d’eliminar o compensar els efectes
perjudicials resultants per a les dones,
derivats de la distribució tradicional de les
funcions socials entre homes i dones; i, de
l’altra, el d’estimular la participació de les
dones en les diferents activitats dels sectors
de la vida professional en què es troben
actualment infrarepresentades, en particular
en els sectors del futur i en els nivells més
alts de responsabilitat.
Quan es tracta de promoure les dones en
treballs masculinitzats, resulten de molt
interès les argumentacions esgrimides pel
Tribunal Suprem del Canadà21 a favor de la
legitimitat de les accions positives. El Tribunal
va considerar legítim un programa d’equitat
en l’ocupació que implementaria la
Companyia
Nacional
Canadenca
de
Ferrocarrils, el qual reservava a les dones un
lloc de treball de cada quatre dels convocats
per ocupar oficis manuals, fins arribar a una
presència del 13% de dones. Per al Tribunal,
aquestes mesures, més que compensar les
dones per discriminacions passades,
pretenien sobretot prevenir discriminacions
futures, atesos els patrons de discriminació
sistèmica que patien les dones en l’accés al
mercat de treball i, especialment, a certes
professions masculinitzades. Precisament en
aquestes professions, aquestes quotes
contribuïen a trencar estereotips sobre les
habilitats i capacitats de les dones per
desenvolupar certes professions i actuaven
com a referents per a futures candidates. Un
argument addicional, clarament el més
original de tots, és que el fet d’aconseguir una
presència significativa de dones o una massa
crítica ajudaria a superar certes dinàmiques i
formes de pensament, segons les quals es
consideraven les dones com a impostores en
aquestes feines, i aquestes resultaven més
exposades a l’assetjament o a patir un cert
paternalisme discriminatori, atès que no es
valoraven totes les seves aportacions ni les
seves capacitats. A més, aquesta presència
significativa de dones facilitaria que
tinguessin més veu i participació en els
assumptes de l’empresa, de manera que les
seves peticions fossin ateses.

Encara que la tipologia de les accions
positives és més àmplia, normalment
aquestes s’associen a les quotes, que són
les mesures més incisives i controvertides,
ja que concedeixen preferència en
l’atorgament d’un bé escàs i indivisible (una
plaça formativa o un lloc de treball), cosa
que no succeeix quan es tracta de polítiques
de promoció, en la concessió d’ajuts, etc.
Així, les accions positives poden consistir
en mesures de conscienciació o també
d’incentivació dirigides a certs col·lectius:
en serien exemples la realització d’una
campanya informativa o bé la convocatòria
de beques per a dones en sectors en què es
troben infrarepresentades. Quan es tracta
de l’adjudicació d’un bé escàs i indivisible,
es poden apreciar dos grans tipus de
mesures: les que atorguen preferència a les
persones del col·lectiu seleccionat –per
exemple, les clàssiques mesures de
desempat– o bé les anomenades quotes, que
reserven places per adjudicar. Altres
variables rellevants consisteixen a apreciar
si són més o menys flexibles o si aquestes
mesures s’han de concedir durant el procés
de selecció o bé en el moment de l’assignació
de les places.
Les mesures de preferència en el moment
de l’assignació de la plaça desempaten a
favor de la persona pertanyent al col·lectiu
menys nombrós si hi ha una certa
equivalència o igualtat en les qualificacions
o en els mèrits. Quant a les quotes o
reserves, poden ser variades segons el grau
de flexibilitat observat en la seva formulació.
Per exemple, les més flexibles poden
consistir a fixar un objectiu numèric,
mitjançant un percentatge de presència
equilibrada per assolir en un determinat
temps. La reserva de places o quotes es pot
fer demanant una certa equivalència
d’aptituds o bé, de manera més contundent,
proveint de forma automàtica la plaça pel
fet que la persona pertany al col·lectiu que
es vol promocionar. Un exemple d’aquest
darrer cas serien les quotes d’ocupació per
a les persones amb discapacitat, tot i que a
l’ocupació pública es demana que aquestes
persones hagin superat prèviament el
procés de selecció.

Assumpte Action Travail des Femmes vs. Canadian National Railway Co, de 14 de juny de 1987, sentència
citada per Fredman, 2017, p. 133.
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La legitimitat de les accions positives en la
normativa i la jurisprudència
La Convenció contra totes les formes de
discriminació de la dona (1979) proclama
que els estats poden adoptar “mesures
especials de caràcter temporal encaminades
a accelerar la igualtat de facto entre l’home i
la dona” sempre que no comportin el
manteniment de “mesures desiguals o
separades” (art. 4 CEDAW). La normativa sol
considerar les accions positives com a
excepcions al principi d’igualtat i les qualifica
de mesures especials que s’apliquen
provisionalment en el temps, mentre no
s’aconsegueixi la igualtat efectiva.
Les accions positives són reconegudes pels
tractats constitutius de la Unió Europea, ja
que l’article 157 del Tractat de funcionament
de la Unió Europea (TFUE)22 autoritza els
estats membres, amb la finalitat d’aconseguir
la plena igualtat, a adoptar mesures que
ofereixin avantatges professionals a les
persones del sexe menys representat, a fi
d’“evitar o compensar desavantatges en les
seves carreres professionals”. Al seu torn, la
Carta dels drets fonamentals de la Unió
Europea (CDFUE) reconeix que el principi
d’igualtat no impedeix el manteniment o
l’adopció de mesures que suposin “avantatges
concrets en favor del sexe menys representat”
(art. 23 CDFUE). En termes semblants, la
Directiva 2006/54/CE23 permet que els estats
membres adoptin accions positives amb
l’objectiu de garantir “la igualtat plena entre
dones i homes en la vida laboral” (art. 3 de la
Directiva).
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE), a partir de la seva jurisprudència
iniciada amb l’assumpte Kalanke, ha anat
perfilant l’extensió i els límits de les accions
positives en l’ocupació (assumptes Kalanke,
Marschall, Badeck i Abrahamsson).24 És
paradigmàtic l’assumpte Badeck, en què el
TJUE va considerar compatible amb el dret

europeu la normativa alemanya que
autoritzava atorgar preferència a les
candidates femenines en sectors de la funció
pública
en
què
estiguessin
infrarepresentades, d’acord amb objectius
fixats en els plans de promoció de les
dones. Per al TJUE, aquestes accions
positives eren prou flexibles, ja que la regla
de preferència podia ser ignorada si
concorrien interessos legislatius superiors
–per exemple, la preferència de les persones
amb discapacitat– i perquè la norma
garantia la valoració objectiva de “les
situacions particulars de naturalesa
personal de tots els candidats”.
En general, el TJUE ha legitimat aquest
tipus de mesures, però les sotmet a un
escrutini de proporcionalitat estricte, és a
dir, la mesura de preferència establerta ha
de ser proporcional a la finalitat pretesa per
la normativa. Així, quan ha jutjat mesures
de preferència en l’accés a un lloc de treball
a favor de la persona del sexe menys
representat, ha considerat que aquestes
són legítimes si respecten dues condicions
en la valoració dels mèrits de les persones
candidates:
 Que no donin preferència automàtica a
les persones candidates del sexe menys
representat, de manera que es pugui inclinar
la balança a favor del candidat masculí si
concorren un o diversos criteris al seu favor
(el que s’anomena clàusules d’obertura).
 Que hi hagi certa equivalència en els
mèrits de les persones candidates; és a dir,
que no cal exigir igualtat en els mèrits, però
tampoc no hi pot haver una diferència
considerable de mèrits entre les persones
candidates.
Aquesta jurisprudència pot qualificar-se
d’excessivament formalista, atès que el TJUE
no ha pres en consideració ni el context en
què s’aplica la norma –normalment sectors

Arran de la famosa Sentència Kalanke, que posava en dubte la legitimitat de les anomenades quotes, el
Tractat d’Amsterdam va modificar l’article 119 de l’antic Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica
Europea, tot autoritzant els estats membres a mantenir o adoptar aquest tipus de mesures.
23
Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol, d’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en
assumptes d’ocupació.
24
Així, el TJUE ha jutjat en quatre ocasions normatives de desempat a favor de la persona del sexe
infrarepresentat per l’accés a una plaça o lloc de treball: Sentència del TJUE de 17 d’octubre de 1995
(assumpte Kalanke); Sentència del TJUE d’11 de novembre de 1997 (assumpte Marschall); Sentència del
TJUE de 28 de març del 2000 (assumpte Badeck) i Sentència del TJUE de 6 de juliol del 2000 (assumpte
Abrahamsson).
22
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professionals masculinitzats– ni la finalitat
que es pretén aconseguir amb aquestes
accions.
En l’ordenament espanyol, les accions
positives troben el seu fonament en la
Constitució, i més concretament en
l’obligació dels poders públics de remoure
els obstacles i de promoure les condicions
perquè tothom participi en la vida política,
econòmica, cultural i social (arts. 14 i 9.2 CE).
Les accions positives a favor de les dones25
es regulen en la LOIEDH, quan estableix que
“els poders públics adoptaran mesures
específiques a favor de les dones per corregir
situacions patents de desigualtat de fet
respecte dels homes” i que “aquestes
mesures, que són aplicables mentre
subsisteixin aquestes situacions, han de ser
raonables i proporcionades en relació amb
l’objectiu perseguit en cada cas” (art. 11).
Accions positives en l’accés als cossos
policials i de bombers de la Generalitat
En aquest apartat s’analitzaran, seguint un
ordre cronològic, les mesures d’acció positiva
aprovades recentment a Catalunya,
consistents en reserves d’ocupació per a les
dones en l’accés als cossos policials i de
bombers de la Generalitat.
Així, la Llei de policies locals de Catalunya,26
amb efectes des del gener del 2020, ha
previst una nova mesura per equilibrar la
presència de dones i homes en el cossos
policials i de bombers, consistent a reservar
per a les dones un percentatge de les places
convocades en totes les convocatòries
d’accés a les diferents categories. Es fixa un
percentatge mínim del 25% de les places
convocades sempre que es convoquin més
de tres places, i un percentatge màxim del
40%. Seran els plans d’igualtat dels
ajuntaments els que fixin els percentatges,
quan finalment els regulin. Aquestes
preferències s’han d’aplicar fins que, en les
categories objecte de la convocatòria, el
nombre de dones funcionàries iguali o superi

el 33% (disposició transitòria setena de la
Llei 10/1994). L’adjudicació de les places es fa
en un únic llistat entre les persones que
hagin superat el procés selectiu i seguint
l’ordre de puntuació i les regles habituals de
desempat. En cas de no aconseguir l’objectiu
numèric fixat, es dona preferència a les
candidates, encara que tinguin menys punts
que els candidats homes, sempre que
aquesta diferència no superi el 15%. Es
conclou amb una clàusula d’obertura:
aquesta reserva no és aplicable si les
persones candidates tenen altres motius
preferents de discriminació positiva, com
ara els “col·lectius amb especials dificultats
d’accés a l’ocupació”.
La formulació d’aquesta mesura és molt
semblant a la que preveuen la Llei de la
policia basca (2019) i la Llei valenciana de
coordinació de la policia local (2020). L’acció
prevista és una reserva d’ocupació, de
manera que una de cada quatre places és
ocupada per una dona. La mesura és aplicable
als processos d’accés en torn lliure i de
mobilitat horitzontal, encara que no sembla
aplicable al nomenament de persones
interines. Alhora, pot ser millorada
mitjançant els plans d’igualtat dels
ajuntaments i la negociació col·lectiva. De
fet, en algunes convocatòries del 2020, com
per exemple les de Barcelona o l’Hospitalet
de Llobregat, es va reservar a dones el 40%
de les places, de manera que es va optar pel
percentatge màxim permès. Un altre
exemple de bona pràctica s’ha portat a
terme a l’Ajuntament de Terrassa, en què
s’ha negociat amb les representacions
sindicals la reserva per a dones d’una plaça
de cada tres.
Tanmateix, en la majoria de municipis en
què les plantilles policials són petites, és
molt possible que el nombre de places
convocades no superi la xifra de tres i que
aquesta mesura no sigui aplicable. En l’accés
a places de promoció, també és menys
probable l’aplicació d’aquesta mesura pel
mateix motiu, i també perquè és possible
que no es presentin dones candidates o que

També es regulen les accions positives pel col·lectiu de persones amb discapacitat en els articles
67 i següents del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, sobre drets de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social.
26
Disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29
d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
25
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no arribin al 25%. En tot cas, independentment
que calgui fer una avaluació de l’impacte de
la mesura amb una perspectiva més llarga
del temps, és clar que es tracta d’una mesura
eficaç per aconseguir l’objectiu d’una
progressiva feminització del cos.

dones. De fet, si el procés selectiu fixa un
nombre màxim de candidatures per poder
passar a la prova següent “s’ha d’establir
quina part d’aquest màxim correspon a cada
torn, d’acord amb el percentatge de places
reservades a dones en la convocatòria”.

Posteriorment, el Decret llei 1/2021, de 12 de
gener, va modificar la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra, amb la introducció d’una mesura
per equilibrar la presència de dones i homes
en el cos. Aquesta previsió establia una
mesura de desempat: en cas que les persones
aspirants a accedir a una categoria del cos
haguessin obtingut la mateixa puntuació en
l’ordre de classificació, tindrien preferència
“les persones candidates del sexe menys
representat quan aquest no arribi al 40%
d’aquella categoria”. Segons el preàmbul de
la Llei, la previsió responia “a la necessitat
que la policia pugui desenvolupar les seves
funcions amb la màxima eficàcia, des de la
proximitat i amb vocació de servei a la
ciutadania i, alhora, sigui un fidel reflex i
exponent de la societat a la qual serveix”. Es
tractava, segons la Llei, d’una mesura
temporal i proporcionada que respectava el
principi de mèrit i capacitat, que seria
aplicable mentre no s’aprovés el pla d’igualtat
corresponent i sempre que les dones no
arribessin al 40% de la categoria implicada.
Aquesta previsió normativa es va
implementar a la convocatòria d’accés a
agent dels Mossos d’Esquadra del 2021
(convocatòria 46/2021). A diferència de la
previsió de la policia local, aquesta darrera
mesura no consistia en una reserva de places
per a les dones sinó en una mesura de
preferència, és a dir, d’arrodoniment o de
desempat, i, per tant, la seva incidència
directa era molt menys transcendent de cara
a l’objectiu de feminització de la plantilla.

Un cop finalitzades les fases d’oposició o de
concurs, les persones candidates per passar
la fase de formació s’ordenen per puntuació
en una llista final “d’acord amb el nombre
màxim de places reservades per torn”. La
diferència de puntuació entre les persones
d’un torn i un altre no pot superar el 20%
entre elles. S’introdueix, a més, un element
de flexibilitat: les places vacants reservades
per a cada torn passen a incrementar les
fixades per a l’altre torn fins a assolir el
nombre màxim de places convocades.
Finalment, la reserva de places previstes
deixa d’aplicar-se quan en la categoria
objecte de convocatòria hi hagi una presència
de dones funcionàries igual o superior al
40%.

En tot cas, aquesta fórmula ha estat poc
temps vigent perquè ha estat substituïda per
la prevista a la Llei 2/2021, de 29 de desembre.
Aquesta norma ha modificat les lleis que
regulen els cossos de Mossos, de Bombers de
la Generalitat i d’Agents Rurals, per permetre
que les convocatòries d’accés i promoció
interna incloguin una reserva d’ocupació per
a les dones d’un mínim del 25% de les places
i fins a un màxim del 40%. Quan s’apliqui
aquesta reserva, els processos selectius han
d’articular dos torns diferenciats de places:
les reservades i les no reservades a les

Arran d’aquesta normativa, el Departament
d’Interior va anunciar la seva voluntat de
reservar un 40% de les places per a dones en
els cossos de Mossos, Bombers i Agents
Rurals. Precisament, la convocatòria d’accés
al cos de Mossos del gener de 2022 ja ha
aplicat aquesta reserva del 40% i s’ha fet una
intensa campanya informativa en els mitjans
de comunicació i en les xarxes socials per
animar les dones a presentar-se al procés
selectiu. Alhora, en desplegament del Pla
d’igualtat, la Unitat d’Igualtat i Equitat dels
Mossos ha organitzat accions informatives
adreçades a encoratjar les dones a
presentar-s’hi.
Justificació i proporcionalitat d’aquest tipus
de mesures
Finalment, s’inclou una breu valoració sobre
si aquestes accions positives compleixen les
característiques i els condicionants de la
normativa i la jurisprudència, tal com exigeix
la interpretació de les normes europees i de
la Constitució espanyola.
Ja s’ha vist que les accions positives –i més
concretament les reserves d’ocupació– són
mesures legítimes, que troben la seva
fonamentació tant en la normativa europea
com en la Constitució, perquè s’adrecen a
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aconseguir la plena igualtat entre dones i
homes. Els poders públics no estan obligats,
però, a adoptar-les i, com s’examina a
continuació, la seva implementació ha
d’estar sotmesa a una sèrie de condicionants
exigits tant per la normativa com per la
jurisprudència: han de ser mesures
justificades, amb habilitació legal i raonables
i proporcionals a la finalitat que pretén la
normativa. En el cas de les reserves
d’ocupació favorables a les dones en l’accés
a l’ocupació pública, els drets constitucionals
que cal ponderar són dos drets fonamentals:
d’una banda, el dret a la igualtat i a la
no-discriminació, i de l’altra, el dret a la
igualtat en l’accés a l’ocupació pública,
conforme als principis de mèrit i capacitat
(arts. 23 i 103 CE).
La justificació d’aquest tipus de mesures en
cossos tradicionalment masculinitzats, com
els policials o els de bombers, es basa en la
presència minoritària de les dones en
professions fortament estereotipades per
raó de gènere i on han estat tradicionalment
discriminades, professions que es regeixen
encara per normes amb una forta orientació
androcèntrica. En aquest sentit, tant les lleis
catalanes sobre igualtat i no-discriminació
com el Pla estratègic de la Generalitat
justifiquen aquestes mesures en l’equitat de
gènere i en la voluntat d’erradicar els
sexismes i d’assolir un servei de seguretat i
de protecció civil més inclusiu i eficaç per
atendre la ciutadania. Segons la legislació
catalana,27 aquestes mesures responen “a la
necessitat que la policia pugui desenvolupar
les seves funcions amb la màxima eficàcia,
des de la proximitat i amb vocació de servei
a la ciutadania i, alhora, sigui un fidel reflex
i exponent de la societat a la qual serveix”.
En els cossos policials europeus hi ha
exemples d’autoritats nacionals o regionals
que han introduït mesures de preferència
per afavorir l’accés de les dones i altres
col·lectius preferents en la cerca de més
diversitat (Van Ewijk, 2011). Tot i així, malgrat
el seu caràcter transformador, el recurs a les
accions positives més contundents, com la
reserva d’ocupació, és una opció que ha anat
a la baixa en els darrers temps, tant als EUA
com a Europa. Una explicació a això la

trobem, segons Ward i Prenzler, en el fet que
davant de la controvèrsia i la litigiositat que
generaven les polítiques d’igualtat basades
en quotes, “han estat substituïdes per altres
formes més moderades d’accions positives,
com ara campanyes de contractació
focalitzades, classes de suport a les dones
per a presentar-se a les convocatòries o
programes de mentoria femenina” (Ward i
Prenzler, 2016).
Cal no oblidar que les accions positives més
incisives –de desempat o de reserva
d’ocupació– solen generar resistències i
litigiositat, especialment entre les persones
aspirants i entre els i les professionals que
integren aquests cossos.
Els arguments més habituals d’oposició a
aquest tipus de mesures són que vulneren
els principis de mèrit i capacitat i que poden
implicar un estigma per a les dones que són
al cos en relació amb la valoració de les
seves capacitats. En tot cas, per contrarestar
aquestes posicions, cal adoptar mesures
proporcionades i ben focalitzades que
respectin els principis de mèrit i capacitat.
Per fomentar-ne l’acceptació, també és
important que aquestes mesures siguin
negociades en el si de les organitzacions i
previstes en els plans d’igualtat, i alhora que
hi hagi un discurs i unes pràctiques coherents
per interioritzar els avantatges col·lectius
d’aquestes mesures, i en aquest sentit el
compromís en el desplegament del pla
d’igualtat és molt important.
Si s’examinen la resta de requisits, és clar
que les reserves d’ocupació estan previstes
per normes amb rang de llei i tenen una
duració temporal, fins que s’arribi a una
presència equilibrada de dones (40%) o bé,
en el cas de la policia local, a una presència
mínima significativa (33%).
L’exigència de raonabilitat queda preservada
quan els processos selectius garanteixin
que, amb independència del gènere, els nous
funcionaris i les noves funcionàries tinguin
les condicions, les aptituds i les habilitats
per dur a terme totes les tasques pròpies del
cos. En aquest sentit, les mesures són
raonables en tant que dones i homes

Preàmbul del Decret llei 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar la
presència de dones i homes.
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participants han de superar les mateixes
proves i passar per les mateixes fases del
procés selectiu.
El requisit de proporcionalitat es pondera
tant en relació amb l’exigència que hi hagi
una equivalència d’aptituds entre la persona
candidata preferida i la relegada, com en el
percentatge de places reservades. Com s’ha
dit, el TJUE conclou que no pot haver-hi una
diferència significativa de puntuació entre les
dues
persones
aspirants
(assumpte
Abrahamsson). Sobre aquesta qüestió, la
normativa examinada preveu que la diferència
de puntuació entre les persones candidates
no superi el 15%.
Quant al percentatge de reserva, s’ha fixat
per aconseguir una representació equilibrada
i més paritària. Per mesurar-lo de forma més
acurada
i
evitar
desequilibris,
la
infrarepresentació es pot fixar també tenint
en compte la possibilitat de potencials dones
candidates (assumpte Badeck). Així, és
important promoure i aspirar a assolir un
nombre més elevat de dones candidates. Per
tant, convé acompanyar aquestes mesures
d’accions que promoguin la participació d’un
major nombre de dones en les proves. En el
cas, per exemple, del procés d’accés als
Mossos d’Esquadra, amb requisits més
generalistes i amb les mesures de difusió
adoptades, aquest objectiu seria plenament
assumible. En canvi, en el de Bombers, on per
accedir al cos es requereix una certa
especialització en els estudis i en la conducció
de vehicles –a més de superar proves físiques
molt exigents i haver fet tasques prèvies en la
prevenció i l’extinció d’incendis–, arribar a un
nombre potencial de candidates del 40%
resulta, actualment, una fita més complicada.
En aquest punt és important aplicar criteris
flexibles, com ara la cobertura per part de
candidats homes de les places reservades per
a dones que no s’acabin cobrint.
També
és
important
examinar
la
constitucionalitat de l’establiment de torns i
llistes diferenciades dintre d’un mateix procés
de selecció, qüestió que no s’aplica a les
clàusules de la policia local, on la reserva es
fa sobre una llista final de persones
candidates, ja que totes les persones
candidates que aproven una prova passen a
la següent. Certament, el sistema de torns no
és una pràctica nova en el sistema d’accés
d’ocupació pública, ja que per accedir a certes
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categories, tant dels cossos policials com de
bombers, una part de les places es reserva per
al torn de promoció; encara que aquí hi
hauria una justificació basada en criteris de
mèrits i de drets professionals (l’experiència
de les persones de dintre del cos). En tot cas,
la segregació per raó de gènere en el si del
procés té caràcter flexible, ja que es fa servir
la tècnica de vasos comunicants esmentada
anteriorment.
Finalment, la jurisprudència europea
prohibeix l’automatisme en les reserves
d’ocupació: s’han de preveure clàusules
d’obertura de manera que es puguin tenir en
compte totes les circumstàncies personals de
les persones candidates. Aquesta exigència té
sentit sobretot en els processos consistents
en concursos de mèrits. Tot i així, la normativa
d’accés a la policia local compleix aquest
requisit, ja que preveu expressament que no
s’apliqui aquesta reserva si hi ha altres
persones candidates que siguin destinatàries
de mesures preferents.
Sigui com sigui, cal insistir que aquest tipus
de mesures han d’anar acompanyades
d’altres que fomentin la participació de les
dones en els processos d’accés i promoció, i
és ineludible una avaluació amb perspectiva
de gènere d’aquests processos, de manera
que els seus continguts concordin amb les
exigències actuals de l’exercici de les
professions de policies i bombers. I alhora,
haurien de ser integrades dintre d’un pla
d’acció més ampli, com és el pla d’igualtat.
4.5. FORMACIÓ EN MATÈRIA D’IGUALTAT
Les lleis catalanes estableixen que cal dotar el
personal de l’Administració de formació
especialitzada en matèria d’igualtat de
gènere, orientació sexual, identitat i expressió
de gènere, violències masclistes i, en general,
en matèria d’igualtat i no-discriminació. Tal
com assenyala l’article 16.4 de la Llei 17/2015,
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes:
“Els poders públics han d’adoptar mesures
per a una formació bàsica, progressiva i
permanent en matèria d’igualtat de dones i
homes, dirigida a tot el personal i impartida
per personal expert, amb la finalitat de fer
efectives les disposicions d’aquesta llei i de
garantir el coneixement pràctic suficient que
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permeti la integració efectiva de la perspectiva
de gènere en les actuacions públiques.”
Al seu torn, la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i
no-discriminació, estableix que cal “assegurar
la cooperació interadministrativa per a vetllar
per la formació especialitzada i la deguda
capacitació dels professionals en matèria
d’igualtat de tracte i no-discriminació” (art.
6.2.c de la Llei 19/2020), i assenyala
específicament les forces i els cossos de
seguretat com a destinataris de les accions de
sensibilització i formació, perquè percebin la
diversitat de la societat (art. 21.6 de la Llei
19/2020).
Dotar el personal de les administracions
catalanes de formació en aquestes matèries és
un pas previ necessari per aconseguir la
transversalitat de gènere en tots els àmbit
d’actuació i en tots els nivells de responsabilitat
de les polítiques públiques. El 2017, l’Institut
Català de les Dones (ICD) va aprovar el Pla
director de formació en equitat de gènere 20172020. Aquest pla preveu accions i programes
formatius en matèria d’igualtat impartits per
persones formadores expertes i organitzats per
l’ICD, en col·laboració amb l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya i altres
unitats d’igualtat dels departaments de la
Generalitat.
El Pla preveu la formació obligatòria de dos
col·lectius clau: alts càrrecs dels departaments
i persones expertes en matèries d’igualtat i en

violència de gènere de la Generalitat i de les
administracions locals. Esmenta també
l’objectiu de “definir canals de comunicació per
compartir els programes i eines de capacitació,
en matèria d’equitat de gènere i abordatge de la
violència masclista, per als col·lectius dels
àmbits específics de salut, policia, ensenyament,
justícia, col·legis professionals, professionals de
l’advocacia i altres sectors socials”.
Cal, en aquest sentit, avançar en la coordinació
amb els departaments involucrats i integrar
aquests col·lectius del sector públic en el pla
formatiu i, per extensió, també altres entitats i
àmbits del sector social, com els col·legis
professionals o els professionals de l’advocacia
social. En una futura revisió, el Pla hauria de
fixar objectius de formació i d’aprenentatge
concrets sobre les problemàtiques d’equitat i
violència de gènere entre col·lectius que presten
serveis de proximitat a la ciutadania, com ara
els cossos que integren la seguretat ciutadana
en sentit ampli. Dissenyar aquesta planificació
formativa integral i vetllar per la seva aplicació
evitaria un tractament desigual en la formació
dels diferents col·lectius, derivat en moltes
ocasions d’impulsos voluntaristes.
En relació amb l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya (ISPC), una primera dada que cal
tenir en compte és que la majoria dels professors
que imparteixen els cursos de formació bàsica,
capacitació i especialització –adreçats a policies
(mossos d’esquadra, policia local i policia
portuària) i a bombers– són homes.

Gràfic 1. Professorat del Curs de formació bàsica per a policies, 2019-2020 (desagregat per
sexe i edat)

Font: Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
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Si ens fixem en la dada qualitativa de la
procedència professional del professorat, les
diferències són més evidents entre el
professorat provinent del cossos policials i la
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resta de professorat (Vallès et al., 2020). En el
cas de l’Escola de Bombers i Protecció Civil,
els desequilibris segons el sexe del professorat
són més grans:

Gràfic 2. Professorat del Curs de formació bàsica per a bomber/a, 2019-2020 (desagregat
per sexe i edat)

Font: Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

El Pla d’igualtat de la PG-ME, aprovat el 2022,
inclou mesures de formació en matèria
d’igualtat de gènere i assetjament sexual,
d’orientació sexual, d’identitat i d’expressió
de gènere per a tot el seu personal, operatiu
i de suport, i en els diferents nivells de
decisió administrativa i policial. El Pla
esmenta la necessitat de fer una diagnosi
de les necessitats i demandes formatives,
tot elaborant un pla anual de formació
integral de l’Escola de Policia de Catalunya.
Les accions formatives previstes també
s’estenen a les persones formadores
internes de l’escola. Alhora, es preveu una
“formació de reciclatge” per a les persones
que es reincorporin després de permisos de
llarga durada, en exercici del dret de
conciliació.

S’analitzen, a continuació, els programes dels
cursos de formació bàsica que integren els
processos de selecció dels cossos policials i de
bombers. A l’Escola de Policia de Catalunya, el
currículum del curs de formació bàsica conté
assignatures en matèries vinculades a drets
fonamentals, i els seus continguts s’orienten a
tractar les discriminacions en les diferents
dimensions. En aquest sentit, no hi ha
assignatures o unitats específiques que tractin
les igualtats i discriminacions per raó de
gènere, identitat o expressió de gènere, sinó
que s’ha optat per una incorporació transversal
d’aquestes matèries en el currículum. Segons
l’Escola de Policia de Catalunya, les assignatures
del programa del curs de formació bàsica que
inclouen continguts sobre igualtat i
no-discriminació
en
els
objectius
d’aprenentatge són les següents:
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Taula 8. Curs de formació bàsica per a policies (2019-2020)
UNITATS FORMATIVES
Dret constitucional i estatutari (22 hores), amb l’objectiu de conèixer els drets i les
llibertats que tenen reconegudes les persones i que empara la Constitució.
Estructura social de Catalunya (20 hores), amb l’objectiu d’entendre la realitat social
de Catalunya en la seva diversitat –defugint de tòpics i estereotips–, tenir una actitud
sensible envers els grups socials exclosos, mostrar un tracte no discriminatori davant
les diferències i mostrar respecte, comprensió i acceptació de la diversitat en totes les
dimensions.
Diversitat, entorn, societat digital i policia (12 hores), es fa una sessió d’una hora en
format en línia sobre perspectiva de gènere. L’objectiu és sensibilitzar sobre la igualtat i
la perspectiva de gènere.
Dret penal i processal (75 hores), amb l’objectiu de conèixer els principis fonamentals
del dret penal i processal i els procediments penals per aplicar-los a la tasca policial. Es
tracten els delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
Comunicació policial (50 hores), entre altres objectius, l’alumnat ha de conèixer i saber
seleccionar els recursos i les estratègies per evitar la discriminació per raó de sexe, i ha
de trobar l’equilibri entre el respecte a la gramàtica i als principis de claredat i precisió i
una expressió de les idees i de la realitat més justa i equitativa.
Integració i desenvolupament de les competències clau (40 hores), l’alumnat integra els
valors professionals i les competències clau propis dels cossos policials en les funcions
i obligacions desenvolupades professionalment, tot aplicant els valors professionals,
inclòs el principi de no-discriminació, en els diferents contextos de l’àmbit formatiu.
Font: Escola de Policia de Catalunya.

Mereix una valoració positiva la integració
de la perspectiva de gènere en els objectius
d’aprenentatge de les diverses assignatures
o unitats formatives del programa dels
cursos de formació bàsica. Tanmateix, atesa
l’extenció del temari en algunes assignatures
i la limitació de les hores de docència
assignades, és probable que els temes
relatius a igualtat i no-discriminació no
s’acabin impartint i que el seu tractament
depengui en gran mesura de la sensibilitat
de la persona docent cap a aquestes
temàtiques. Per això caldria especificar els
mòduls o el temps dedicats a aquests
continguts dins dels programes de les unitats
formatives, com es fa en l’assignatura de
Diversitat, entorn, societat digital i policia.
No consten continguts amb perspectiva de
gènere en el programa de formació bàsica de
l’Escola de Bombers i de Protecció Civil, i

caldria, en aquest sentit, introduir aquestes
temàtiques en els cursos i les unitats
formatives impartits en aquesta escola. Tot i
així, per al curs 2021-2022 es preveu incloure
un seguit de tallers (6 h) en el mòdul d’atenció
psicològica “en què s’incorporaran aspectes
d’atenció psicològica de víctimes per raó de
gènere i/o identitat sexual”.
Seguint l’orientació marcada pel Pla
d’igualtat, caldria que l’ISPC fes un diagnòstic
de les necessitats formatives i de l’aplicació
de la perspectiva de gènere en cursos,
seminaris, graus i màsters impartits (això
inclou, per exemple, l’anàlisi dels materials
d’estudis, avaluacions, pràctiques, etc.) i
desenvolupar uns indicadors d’avaluació.28
Igualment, cal corregir els desequilibris de
paritat de gènere entre el professorat,
sobretot pel que fa al professorat de
procedència policial.

A aquest efecte, es podrien prendre com a referència les directrius de l’Agència de Qualitat Universitària
sobre la perspectiva de gènere a la docència universitària. AQU Catalunya (2018), Marc general per a la
incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, Generalitat de Catalunya.
28
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4.6. COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Totes les administracions i empreses han de
fer servir una comunicació inclusiva i un
llenguatge no sexista ni androcèntric. El
vessant de la comunicació està estretament
connectat amb l’estratègia i la cultura
organitzativa de les entitats, i implica que
“les administracions públiques estan
obligades
a
superar
l’enfocament
androcèntric i patriarcal en la seva
comunicació amb una mirada més àmplia
que incorpori les dones de manera efectiva
com a ciutadanes de ple dret i les seves
contribucions a la història i a la vida, i que
tingui en compte la diferent construcció
cultural de les diverses experiències i
identitats de gènere” (Baulies, 2020).
La informació –escrita, visual o oral–
facilitada als webs, les xarxes socials o els
mitjans de comunicació dels cossos policials
i de bombers perfila la imatge de les
institucions i dels models professionals.
Cal, doncs, que la comunicació institucional,
ja sigui interna o adreçada a la ciutadania,

37

reflecteixi la diversitat de la societat i que
estigui lliure d’estereotips sexistes. Així, els
plans d’igualtat (art. 15.4 de la Llei 17/2015;
Reial decret 901/2020) han d’incloure un
diagnòstic i han d’aplicar transversalment
la perspectiva de gènere en els plans, en les
estratègies i en les accions comunicatives
de les organitzacions. Es tracta d’una
auditoria comunicativa de gènere (Baulies,
2020) que corregeixi els biaixos dels
processos de comunicació, dels continguts i
el llenguatge, de manera que la comunicació
incorpori la igualtat d’oportunitat de dones
i homes.
A tall d’exemple, de l’anàlisi de la imatge
dels cossos de Mossos d’Esquadra i Bombers
de la Generalitat en el web i en les xarxes
socials (Vallès et al., 2020; ISPC, 2020), se’n
desprèn l’existència de biaixos de gènere, ja
que les imatges mostren les dones en
papers secundaris i/o estereotipats. En els
eixos adreçats a l’organització i a la cultura
organitzativa caldria –com fa el Pla d’igualtat
de la PG-ME– incloure un diagnòstic i
propostes en matèria de comunicació.
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5. LES DISCRIMINACIONS MÉS
HABITUALS EN ELS SISTEMES DE
SELECCIÓ DELS COSSOS DE SEGURETAT
I DE BOMBERS
El model d’accés a l’ocupació pública a
Espanya, en general, correspon a un model
burocràtic d’administració: tot i que respon a
un esquema igualitari, resulta poc àgil,
clarament uniformador i el pes de la formació
i la preparació recau sobre les persones
aspirants. En les oposicions als cossos
policials i de bombers s’observa que, malgrat
la diversitat de perfils i funcions que
requereixen els cossos, s’opta per una
oposició única i igual per a tothom, de manera
que les persones candidates han de reunir, en
el moment de l’accés, tots els requisits i les
habilitats considerades pròpies de la professió,
ja que l’especialització es fa en un moment
posterior. Això comporta una uniformització
del procés, que es pot considerar igualitari, en
certa manera, però que en moltes ocasions
comporta que les exigències i els requisits
establerts no es corresponguin amb les feines
que efectivament faran bona part de les
persones aspirants.
Alhora, el nombre de persones candidates
que es presenten a les proves d’accés als
cossos de seguretat i de bombers sol superar
amb escreix el nombre de places convocades
i les proves tenen un caràcter fortament
eliminatori. Com a norma general, només
passen les proves les persones que hagin
obtingut les puntuacions més altes en els
exercicis físics. Per tant, això suposa de fet
que les persones seleccionades tenen un
estat de forma física amb unes qualitats
atlètiques excepcionals.
L’altre fet característic d’aquest tipus de
processos és el baix nombre de dones que
participen en els processos. Per exemple, en
les convocatòries al cos de Mossos les dones
representaven al voltant del 25%, i en la del
cos de Bombers de la Generalitat, del 10%. Els
motius d’això, en contrast amb la forta
feminització de la resta de l’ocupació pública,
tenen a veure amb les barreres invisibles ja
esmentades.

Per això, cal examinar si les condicions
d’accés són esbiaixades per raó de gènere, és
a dir, si es demanen certs atributs o qualitats
que predominen estadísticament en els
homes i si aquesta exigència està justificada
en relació amb les feines reals que duen a
terme la policia o els bombers o bé si, al
contrari, tenen una clara orientació
androcèntrica. Aquest biaix és present en els
processos de selecció, per exemple, que
demanen
de
manera
exclusiva
o
preferentment requisits vinculats als
estereotips de masculinitat i de força física
(Gálvez et al., 2016; Figueroa-Saavedra, 2008).
Això succeeix quan es demanen condicions
físiques que predominen en els homes, com
la resistència física o la velocitat i, en canvi,
no es tenen en compte altres qualitats
igualment necessàries per desenvolupar les
tasques de bomber o bombera, com la
flexibilitat, la coordinació o l’agilitat. Cal
examinar, doncs, l’impacte de gènere en el
disseny de les proves per evitar discriminacions
per raó de sexe.
En aquest apartat es tractaran les situacions
de discriminació per raó de sexe més habituals
que s’han recollit en estudis sobre accés als
cossos policials i que han estat tractades per
la jurisprudència europea.29 Abans convé fer
un apunt sobre la diferent terminologia
emprada: en fer una anàlisi jurídica, en
aquest informe s’adopta l’expressió de la
normativa europea de discriminació per raó
de sexe, tot i que l’anàlisi que cal fer és més
àmplia i es refereix al gènere. Això té
implicacions pràctiques evidents més enllà
de les teories o els enfocaments teòrics
feministes: quan es parla de regles
androcèntriques o dels impactes negatius de
gènere, les conseqüències negatives d’això no
només les pateixen les dones sinó també els
homes que no responen als estereotips de
masculinitat predominant ni al prototip de
policia, associat a un home blanc, heterosexual
i de constitució atlètica.

Caldria matisar que s’esmentaran les discriminacions més habituals en sentit ampli, ja que no totes les
bretxes o desigualtats són discriminatòries en sentit jurídic, sinó que moltes d’aquestes discriminacions es
deuen a factors multicausals o desigualtats estructurals i cal adoptar polítiques d’igualtat per resoldre-les,
com ara les bretxes en el temps de cura o, fins i tot, les bretxes salarials en un sentit ampli.
29
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En totes les proves d’accés als cossos de
seguretat i de bombers, les proves físiques
tenen un paper central i les marques
demanades són més elevades que en altres
cossos amb proves físiques similars. En tot
cas, les persones candidates han de seguir un
entrenament físic continuat i d’alta intensitat,
de manera que aconseguir aquest estat físic
requereix una inversió de temps i de diners
rellevant. Aquests hàbits atlètics són més
freqüents en els homes que en les dones.
La discriminació es produeix tant quan es
dona un tracte diferent per raó de sexe com
quan es tracten com a iguals situacions que
no ho són. Això ocorre, per exemple, quan
s’invisibilitza el fet de la maternitat i aquesta
omissió perjudica les dones.
En general, el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea en la seva jurisprudència només
justifica les diferències per raó de sexe si
estan relacionades amb l’embaràs o la
maternitat biològica en sentit estricte.

5.1. DIFUSIÓ I
CONVOCATÒRIES

CONTINGUT

DE

LES

La difusió de les convocatòries d’accés a
cossos policials i de bombers es fa per
convocatòria pública en els diaris oficials.
Abans, aquest era el mitjà principal o l’únic
per transmetre la informació i arribava
bàsicament a un “públic” limitat: persones
interessades que ja s’estaven preparant per a
les oposicions o que tenien intenció de fer-ho.
Aquesta situació ha canviat de forma
substancial amb l’arribada d’internet i la
xarxes socials, de manera que la informació
s’apropa més a la gent potencialment
interessada. Tot i així, caldria fer més difusió
entre les persones potencialment interessades
i de manera més proactiva cap a les dones i els
col·lectius infrarepresentats, per exemple
mitjançant xerrades. És important que en
aquestes xerrades hi hagi dones policia i que
s’expliqui la diversitat de funcions i de perfils
policials, a fi de trencar amb les imatges
estereotipades de la professió.

Per discriminacions indirectes entenem
aquelles normatives o pràctiques que són
neutres aparentment, però que creen una
situació de desavantatge particularment
negatiu per a les dones. Això passa, per
exemple, si establim pitjors condicions per
qui treballa a temps parcial. Aquesta
normativa o pràctica podria ser legítima si
estigués justificada i obeís a una finalitat
legítima (art. 6.2 de la LOIEDH).

A més, el llenguatge i les imatges de difusió de
les convocatòries no solen ser inclusius i tenen
clars biaixos de gènere. Moltes convocatòries
encara fan servir un llenguatge sexista, amb
referències en masculí que invisibilitzen les
dones, les quals o bé no apareixen o ho fan en
un pla secundari, o bé les estereotipa.

En el cas de les diferències vinculades a
qüestions
biològiques,
quan
siguin
esbiaixades i perjudiquin les dones –perquè,
per exemple, sobrevaloren la força física–,
s’haurien de qualificar de discriminacions
directes, perquè afecten qualitats intrínseques
de les dones. En canvi, hi ha altres pràctiques
discriminatòries que no són fàcilment
constatables ni controlables per la llei. Es
tracta dels biaixos de gènere consistents en
l’existència de prejudicis, a vegades no
conscients, contra les persones per raó de
sexe, pertinença a una minoria ètnica, religió,
orientació i identitat sexual, etc.

És molt freqüent que no hi hagi una
composició equilibrada de dones i homes en
els tribunals de selecció, malgrat el mandat
de la LOIEDH. A més dels criteris quantitatius
caldria preservar altres qüestions qualitatives
per evitar les discriminacions, com ara que
les persones que conformen el tribunal rebin
la formació necessària en temes d’igualtat
per evitar els biaixos de gènere en el procés
de selecció. També seria rellevant que les
dones presents en els tribunals pertanyin als
cossos policials o de bombers i no, com
passa en moltes ocasions, a cossos
administratius.

A continuació s’expliquen els principals
obstacles o dificultats que poden trobar les
dones en el procés de selecció i que, tot
emparant-se en criteris aparentment
neutres, les poden perjudicar.

5.2. CONFORMACIÓ DELS TRIBUNALS

5.3. REQUISITS D’ACCÉS A LES PROFESSIONS
En els cossos policials d’àmbit estatal i
autonòmic es reconeixen actualment
diferents requisits d’accés entre dones i
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homes, tenint en compte les seves diferències
biològiques. Per això, les diferents
convocatòries demanen requisits d’alçada
diferents a homes i dones, i en les proves
físiques els barems exigibles també són
diferents.
Aquestes
distincions
són
necessàries però del tot insuficients, i fins i
tot poden considerar-se discriminatòries
quan ocasionen un impacte particularment
negatiu en les dones.
En diverses sentències, el TJUE ha valorat si
determinats requisits d’accés com l’edat
màxima o l’alçada mínima podrien
considerar-se discriminatoris conforme a la
normativa europea o bé si estan justificats,
en tant que són requisits necessaris i
determinants per a l’exercici de les
professions policials i de bombers. Així, en
l’assumpte Kalliris, el TJUE va declarar
discriminatòria vers les dones la normativa
grega que establia com a requisit d’accés a
l’ofici de policia una alçada mínima d’1,70 m,
igual per a homes i dones. Partint del fet que
aquest límit d’alçada perjudicava un nombre
desproporcionat de dones, el Tribunal va
considerar que aquest requisit no estava
justificat sobre la base de dos arguments: en
primer lloc, no totes les tasques assignades
a la policia exigien un esforç físic elevat i, en
segon lloc, l’alçada en si mateixa no era una
propietat que determinés l’existència d’una
aptitud física adequada.
A Espanya, encara que els requisits difereixen
en les diferents normatives autonòmiques i
locals, en general es demanen diferents
alçades per a dones i homes. Tot i així,
l’alçada mínima exigida a les dones
habitualment en aquests tipus de
convocatòries a Espanya (1,60 m) les
perjudica més que als homes, ja que
pràcticament coincideix amb la talla mitjana
de les dones espanyoles, mentre que la
mínima exigida als homes (1,65 m) està més
de cinc centímetres per sota de l’alçada
mitjana que tenen els homes (Del Arco,
2019).
En tot cas, l’alçada és un requisit que no
“afegeix cap valor d’eficàcia afegida en
l’acompliment de les tasques” i més aviat va
lligada a una imatge corporativa que projecta,
sobretot, la potència física i que cerca, en
última instància, l’element intimidatori i
uniformador (Figueroa-Saavedra, 2008). És
per això que es valora molt positivament
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que des del 2019 s’hagi suprimit el requisit
d’alçada mínima en les convocatòries de
Mossos d’Esquadra i en moltes convocatòries
de policies locals, en línia amb altres cossos
policials europeus (Vallès et al., 2020).
5.4. EL PRINCIPI DE DISCRECIONALITAT
TÈCNICA
Els tribunals qualificadors, en els processos
selectius d’accés a l’ocupació pública, tenen
atribucions i facultats per valorar les persones
aspirants, garantint els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat.
Aquests òrgans de selecció avaluen cada
aspirant tenint en compte les seves
circumstàncies, sota els paràmetres
d’especialització tècnica. I és aquí on el
tribunal qualificador pot tenir un paper
fonamental amb l’emissió d’un judici tècnic
respecte a la interpretació de les bases de la
convocatòria.
És en aquest judici on descansa el concepte de
discrecionalitat tècnica que atribueix una sèrie
de facultats als òrgans de selecció. Aquesta
discrecionalitat no pot ser substituïda per
altres òrgans administratius o judicials, a
excepció que s’hagi produït desviació de poder,
errada o arbitrarietat (STC 34/1995, de 6 de
febrer).
El principi de discrecionalitat tècnica ha estat
qüestionat reiteradament per la jurisprudència.
L’últim pronunciament que el qüestiona ha
estat de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Suprem (Sentència número
74/2022, de 27 de gener del 2022), que jutja el
disseny i la valoració del tribunal qualificador
de les proves psicotècniques de la convocatòria
per a la provisió mitjançant oposició de 37
places de Policia Foral.
El Tribunal Suprem (TS) proclama que en
aquest procés selectiu hi ha determinades
proves, concretament les psicoprofessionals i
l’entrevista, en les quals les persones aspirants
no són coneixedores dels criteris emprats per
valorar-les, i conclou que:
 Les persones que participen en un procés
selectiu han de ser coneixedores del sistema
de barem previst per fer la valoració de la
prova psicotècnica.
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 La declaració d’apte o no apte en la prova
psicotècnica que qualifica factors de
personalitat i aptituds ha d’estar motivada, i
aquesta motivació ha de ser transmesa i
publicada.
 S’han vulnerat els principis de publicitat i
transparència, atès que el contingut del
perfil professiogràfic no es trobava en les
bases de la convocatòria i tampoc no va ser
publicat.

Aquest pronunciament capgirarà la
configuració del disseny de les diferents
proves dels processos selectius en els
diferents cossos.
En la taula següent es mostra el grau de
transparència i publicitat de les convocatòries
dels processos selectius als cossos de Mossos
d’Esquadra i de Bombers.

Taula 9. Publicació dels criteris d’avaluació en la convocatòria d’accés a agents de la
PG-ME (INT/2786/2019)
Procés selectiu
Agents mossos d’esquadra
Int/2786/2019

Publicació criteris d’avaluació

Prova de coneixements

Publicats

Prova física

Publicats

Adequació psicoprofessional
entrevista

Publicats de forma parcial. La informació oferta a la
convocatòria només indica que s’avaluarà l'adequació de les
característiques de la persona participant en relació amb les
funcions a desenvolupar.

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les bases de la convocatòria.

Taula 10. Publicació dels criteris d’avaluació en la convocatòria d’accés a bombers
(INT/2726/2021)PG-ME (INT/2786/2019)
Procés selectiu
Cos bombers
Int/27226/2021

Publicació criteris d’avaluació

Prova de coneixements

Publicats

Prova d’avaluació psicològica
Personalitat

Publicats

Prova física

Publicats

Prova d’oficis

Publicats

Prova d’avaluació psicològica
competencial

Publicats

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les bases de la convocatòria.
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5.5. PROVES SELECTIVES
Abans d’analitzar les diferents proves que
conformen el procés de selecció, amb la
finalitat de valorar els principis constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat, cal precisar que
els diferents cossos demanen una sèrie de
coneixements que no estan relacionats
directament amb les funcions que hauran
d’exercir. En aquest sentit, el Tribunal Superior
de Justícia (TSJ) de Castella-la Manxa va
observar que al procés selectiu les preguntes
referides a cultura general estaven dirigides a
acreditar coneixements sobre geografia,
història, arqueologia o art regional o de
caràcter local, i va concloure que “no se puede
afirmar que sean conocimientos generales
sino más bien particulares, siendo exigible la
misma formulación con el apoyo de un temario
que oriente su previsión” (STSJ 79/2008, de 24
d’abril).
a. Proves físiques: La configuració de les proves
físiques d’accés és un obstacle que impacta
més negativament en les dones, i això
comporta que aprovin en un percentatge
inferior. Les proves d’accés fixen criteris de
valoració diferents per a homes i dones,
seguint els estàndards internacionals validats
per federacions i organismes internacionals
(Figueroa-Saavedra, 2008). Les proves més
comunes són els circuits de velocitat-agilitat,
la pressió de banc, l’aixecament de pesos,
natació i la cursa Navette o cursa de llançadora,
que mesura la capacitat aeròbica de l’aspirant.
S’observa que, en el conjunt de les proves,
tenen un pes predominant la resistència i la
força física, que són qualitats que prevalen en
els homes i que potencialment els beneficia.
No es valoren suficientment, en canvi, altres
qualitats físiques com ara la flexibilitat o la
coordinació motriu, en què les dones podrien
obtenir millors resultats.
A més, les proves físiques són concebudes
com un conjunt de proves atlètiques i
competitives, i aquest enfocament no està
justificat, ja que no tenen una vinculació clara
amb les aptituds i exigències físiques
requerides per a les tasques policials. D’altra
banda, aquesta pràctica d’exercicis d’alt
rendiment s’associa més amb els hàbits
socioculturals dels homes, que dediquen més
temps a la pràctica regular de l’esport
(Figueroa-Saavedra, 2008).
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Tot i que hi ha hagut una evolució en aquestes
proves d’accés, cal eliminar impactes adversos
que podrien comportar discriminacions
indirectes. En aquest sentit, convindria avançar
cap a un redisseny de les proves físiques, de
manera que vinculessin l’aptitud amb les
tasques policials efectivament realitzades i
exigibles (Birzer i Craig, 1996, pàg. 102).
b. Proves psicoprofessionals: Mitjançant les
proves psicotècniques s’avaluen les aptituds,
les competències i la personalitat exigibles en
les tasques policials i de bombers. Els tests
psicològics de selecció de personal s’elaboren
d’acord amb unes tècniques i uns criteris
estandarditzats que pretenen avaluar
determinats perfils i capacitats de les
persones candidates. Són nombrosos els
estudis i les recerques que han treballat
aquests tipus de test i prenen com a punt de
partida l’avaluació prèvia de les tasques. La
Generalitat va publicar els criteris d’avaluació
psicològica exigibles en els processos selectius
de la policia local. Però això té caràcter
excepcional i normalment no es publiquen
quins són aquests criteris ni quins són els
perfils que se cerquen per considerar aptes
les persones aspirants. Aquesta “opacitat”
determina una manca de transparència
necessària en els processos selectius, sobretot
d’ocupació pública (Figueroa-Saavedra, 2008).
En tot cas, és important revisar possibles
biaixos de gènere en els perfils policials exigits
i introduir la pluralitat de perfils
psicoprofessionals (Cobler, 2014).
Cal indicar que el TSJ de les Illes Canàries
(Sentència número 145/2007) va anul·lar el
resultat d’unes oposicions al cos de bombers.
Les bases de la convocatòria del procés
selectiu preveien que l’òrgan de selecció
contractaria un psicòleg en qualitat
d’assessor. Malgrat aquesta previsió, la
realitat va ser una altra, i es va fer un test de
personalitat situacional, elaborat i corregit
de manera mecanitzada per una empresa
privada. De fet, al contrari del que preveien
les bases, la funció de la psicòloga va quedar
reduïda a la validació dels resultats i a la
declaració de les persones no aptes i aptes.
El Tribunal va declarar que “l‘òrgan de
selecció es va limitar en la seva actuació en
la realització només d’un informe general i
anònim. Sense comptar amb la documentació
acreditativa de la valoració individualitzada de
cada aspirant”.

44

Les discriminacions més habituals en els sistemes de selecció

c. Entrevistes: Per evitar els biaixos de
gènere, cal exigir la presència equilibrada
de dones i homes entre les persones
examinadores, i que aquestes hagin rebut
una formació prèvia per evitar aquests
biaixos. Les entrevistes estan previstes en
l’EBEP (art. 61.5): “Per assegurar l’objectivitat
i la racionalitat dels processos selectius, les
proves es poden completar amb la superació
de cursos, de períodes de pràctiques, amb
l’exposició curricular pels candidats, amb
proves psicotècniques o amb la realització
d’entrevistes”.
L’entrevista ha estat criticada pel caràcter
subjectiu que amaga i per la inseguretat
jurídica que provoca, atès que les persones
aspirants no tenen coneixements sobre els
criteris de valoració. En aquest sentit, s’ha
apuntat que provoca inseguretat perquè no
hi ha una regulació mínima sobre les
entrevistes (Férez Fernández, 2007).
L’entrevista ha estat configurada com una
actuació secreta, excepte quan és d’accés
públic i lliure i en queda constància
mitjançant alguna eina audiovisual. Això
contribuiria a fer-la més objectiva (Pérez
Luque, 2001, pàg. 469).
El 2011, el TS va dictaminar, en un procés
selectiu del cos de bombers que “les proves
psicotècniques, orientades d’una banda a
avaluar les característiques de la persona
participant en relació amb l’exercici de
funcions i tasques pròpies de la categoria
de bomber, tenen una falta de concreció
sobre el seu contingut”. I és que aquesta
absència de concreció va provocar que el
mateix òrgan de selecció determinés els
criteris necessaris per aprovar la prova
psicològica, inclosa l’entrevista. El TS
afegeix que aquests criteris van ser fixats
amb posterioritat al desenvolupament de
les proves, contravenint el principi de
publicitat (Sentència de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem número
8434/2011, de 15 de desembre).
d. Proves mèdiques: Les proves mèdiques es
poden fer durant tot el procés de selecció i
donen lloc a l’exclusió de les persones
aspirants si la malaltia o els defectes físics
detectats estan tipificats en el quadre
d’exclusions per raons mèdiques, regulades
en cada convocatòria.

Caldria verificar si aquests criteris mèdics són
raonables i estan justificats per raó de les
capacitats exigibles actualment als cossos
policials. Certes exclusions no estan justificades si tenen un impacte de gènere clar, ja que
exclourien les dones purament per raons biològiques. Així, entre les causes d’exclusió
mèdica de la convocatòria de Mossos d’Esquadra del 2017 es va incloure l’endometriosi, tot
i que es va eliminar en convocatòries posteriors. Aquesta malaltia va lligada a l’etapa
reproductiva de les dones i té una simptomatologia molt àmplia i variada, de manera que
la pateix al voltant del 10% de la població
femenina, segons dades de l’Organització
Mundial de la Salut. El 2021, aquest trastorn
ginecològic s’ha inclòs en la convocatòria del
cos de Policia Nacional i també és causa d’exclusió en l’accés a la Guàrdia Civil i a l’exèrcit,
sempre que incapaciti per prestar el servei.
Seria convenient, doncs, analitzar amb una
perspectiva de gènere quines són les causes
que veritablement incapaciten per exercir les
tasques dels cossos de policia i de bombers.
5.6. PERÍODE DE FORMACIÓ I PRÀCTIQUES
En els períodes de formació dels processos
d’accés als cossos de seguretat i bombers,
molts cops no es tracten els continguts relatius a la igualtat i la no-discriminació. En
aquest punt seria necessari revisar la docència amb perspectiva de gènere, i en particular revisar l’impacte de gènere en les avaluacions –què s’avalua i com s’avalua– per
evitar possibles situacions discriminatòries.
D’altra banda, en el període de pràctiques
cal evitar l’assignació a les dones de determinades tasques estereotipades, que poden
ser la llavor de les carreres professionals
marcades pel gènere.
Els períodes de formació formen part de l’última fase del procés de selecció. Cal indicar que
l’informe de la Comissió d’Estudi de l’EBEP va
proposar que les proves de capacitat puguin ser
completades o substituïdes parcialment per
cursos selectius de formació en escoles o centres oficials. El TS va assenyalar que “la declaració de falta d’aptitud en el curs formatiu ha
d’anar acompanyada d’un rigorós nivell d’exigència i una detallada motivació que incorpori
les dades objectives on es fonamenta la coherència d’aquesta negativa amb la resta d’elements del procediment administratiu.”
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6. LA SITUACIÓ DE LES DONES A LA
POLICIA DE LA GENERALITAT - MOSSOS
D’ESQUADRA
6.1. LA PRESÈNCIA DE LES DONES
Tot i els seus precedents històrics, la creació
del cos de Mossos d’Esquadra com a policia
autonòmica se situa en l’etapa democràtica,
per la qual cosa es considera un cos “jove” en
comparació amb la resta de cossos policials
de l’Estat espanyol. Com ja s’ha dit, el cos de
Mossos d’Esquadra es concep com una policia
integral a Catalunya, que progressivament ha
anat assolint més competències en matèria
de seguretat i ha completat el seu
desplegament al territori. Tot i així, ha
d’operar necessàriament en coordinació amb
els cossos de la policia local i els altres cossos
estatals presents a Catalunya.

La primera promoció de dones va tenir lloc
l’any 1986, quan van entrar al cos 43 dones (el
18% del total de persones admeses).30 Han
passat més de trenta anys des de llavors, i el
2020 les dones representen només el 21,45%
del total de la plantilla del cos de Mossos
d’Esquadra. Si se situa la xifra en el context
europeu, s’observa que el percentatge de
dones a la PG-ME és superior a la de la Unió
Europea, en què la mitjana de presència
femenina és veritablement baixa (15%). La
xifra, en tot cas, queda lluny de les d’altres
països europeus com Suècia, els Països Baixos,
Estònia o Lituània (Eurostat, 2020; Vallès et al.,
2013), on les dones conformen del 30 al 40%
dels seus cossos policials i s’hi reflecteixen
presències més equilibrades.

Gràfic 3. Percentatge de dones policia (2017-2019)

Font: Eurostat, 2020.

Gubianes, R. (2020), Estudi de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a
de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra 46/002/19 i propostes de millora amb perspectiva de gènere, Treball
aplicat del Postgrau de Polítiques Públiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública.
30
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Des d’una visió sincrònica, l’evolució del
nombre de dones mosses en el darrers deu
anys (2010-2020) s’ha estancat, atès que el
percentatge només ha pujat un 1% (0,71%). I
aquest lleuger increment no ha estat motivat

pel fet que hagin accedit al cos més dones
que homes, sinó perquè en el període 20122016 no va haver-hi convocatòries i el nombre
d’homes va minvar per jubilacions, baixes,
etc. (Vallès et al., 2020).

Taula 11. Nombre d’agents de la PG-ME, per gènere i totals (2010-2020)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Homes

12.606

13.158

13.536

13.468

13.378

13.292

13.221

13.079

12.961

13.355

13.634

Dones

3.299

3.496

3.624

3.612

3.595

3.577

3.562

3.531

3.489

3.561

3.727

15.905

16.654

17.160

17.080

16.973

16.869

16.783

16.610

16.450

16.916

17.361

Total

Font: Vallès et al., (2020) i IDESCAT.

Gràfic 4. Percentatge de dones policia (2017-2019)

Font: Vallès et al., (2020) i IDESCAT.

Quant a la distribució de les dones en les
diferents escales i categories del cos,31 es
percep que la seva presència disminueix de
forma significativa en els escalafons superiors:
només hi ha un 10% de dones comissàries,
intendentes o inspectores, segons les dades
del 2020. Alhora, crida l’atenció que només hi
hagi un 6% de dones amb la categoria de
subinspectora, de l’escala intermèdia. Si

s’analitza l’evolució de la distribució de les
dones per escales, s’observa que en el període
del 2010 al 2018 el nombre dones a l’escala
superior no només s’ha estancat sinó que ha
disminuït (Vallès et al., 2020). Al marge dels
diferents factors concurrents que explicarien
aquesta tendència negativa, és evident que hi
ha un desequilibri molt clar pel que fa als
comandaments, que cal corregir. És per això

El cos de la PG-ME té quatre escales: l’escala superior, que comprèn les categories de major, comissari o
comissària i intendent o intendenta; l’escala executiva, que comprèn la categoria d’inspector o inspectora;
l’escala intermèdia, que comprèn les categories de subinspector o subinspectora i de sergent o sergenta, i,
finalment, l’escala bàsica, que comprèn les categories de caporal o caporala i de mosso o mossa.
31
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que pren rellevància el diagnòstic i les accions
previstes en el Pla d’igualtat, sobretot en els
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àmbits de la promoció i de la conciliació de la
vida personal i laboral.

Taula 12. Distribució dels efectius segons categories en data 31 de desembre de 2020
Categoria professional

Dones

Mosso - mossa

%

Homes

%

Total general

Escala

3.215

24,06

10.148

75,94

13.363

Caporal - caporala

371

14,65

2.162

85,35

2.533

Sergent - sergenta

92

10,35

797

89,65

889

Sotsinspector - sotsinspectora

21

6,29

313

93,71

334

Inspector - inspectora

17

10,69

142

89,31

159

Intendent - intendenta

6

10,34

52

89,66

58

Comissari - comissària

3

10,71

25

89,29

28

Major

0

0

1

100

1

3.725

21,45

13.640

78,55

17.365

Bàsica

Intermèdia

Total general

Executiva

Superior

Font: Unitat d’Igualtat i Equitat. Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació (CGRIPM), 2021.

La composició del cos per trams d’edat i sexe
el 2021 reflecteix que la presència de les
dones és d’aproximadament el 25% de la
plantilla en el tram d’edat entre els 26 i 45

anys. A partir dels 45 anys, en canvi, la
presència de dones mostra una clara
davallada, i a partir dels 50 anys les dones
representen només el 12% de la plantilla.

Taula 13. Plantilla de la PG-ME per trams d’edat (juliol 2021)
Trams d’edat (juliol 2021)

Dones

%

Homes

%

Total general

Entre 18 i 20 anys

0

0

2

100

2

Entre 21 i 25 anys

38

19,9

153

80,1

191

Entre 26 i 30 anys

135

25,57

393

74,43

528

Entre 31 i 35 anys

291

24,03

920

75,97

1.211

Entre 36 i 40 anys

763

26,54

2.112

73,46

2.875

Entre 41 i 45 anys

1.248

25,14

3.717

74,86

4.965

Entre 46 i 50 anys

880

20,23

3.470

79,77

4.350

Entre 51 i 55 anys

281

12,41

1.984

87,59

2.265

Entre 56 i 60 anys

64

9,48

611

90,52

675

Entre 61 i 65 anys

8

3,85

200

96,25

208

3.708

21,47

13.562

78,53

17.120

Total general
Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.
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Aquestes xifres tenen un clar paral·lelisme
amb les de l’antiguitat de la plantilla: a la
franja de 20-25 anys d’antiguitat, el nombre
de dones minva de manera significativa, ja
que només el 10% de les mosses porta aquest

temps en el cos, davant del 16% dels homes.
A partir dels 25 anys d’antiguitat, el nombre
de dones és pràcticament testimonial, ja que
només el 3% tenen una antiguitat d’entre 25 i
30 anys.

Taula 14. Plantilla actual per antiguitat i sexe
Franges antiguitat (juliol 2021)

Dones

%

Homes

%

Total general

00-05

302

1,75

845

4,89

1.147

05-10

535

3,1

1.505

8,71

2.040

10-15

1.486

8,6

4.099

23,73

5.585

15-20

837

4,85

3.060

17,71

3.897

20-25

388

2,25

2.259

13,08

2.647

25-30

111

0,64

1.278

7,40

1.389

30-35

50

0,29

349

2,02

399

35-40

0

0

154

0,89

154

40-45

0

0

16

0,09

16

3.709

21,47

13.565

78,53

17.274

Total general
Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.

6.2. EL PROCÉS DE SELECCIÓ
Tots els processos de selecció per accedir a les
diferents categories i escales del cos de
Mossos d’Esquadra són de concurs oposició,32
excepte per a les categories de comissari o
comissària i major, a les quals s’accedeix pel
sistema de lliure designació, mitjançant
convocatòria pública. Igualment, per accedir
a les diferents escales cal complir els requisits
i tenir la titulació acadèmica que s’exigeix per
a cadascuna, amb les excepcions previstes
per la Llei.33
A les darreres convocatòries (2010-2019), el
25% de les persones participants –una de

cada quatre– eren dones (Vallès et al., 2020).
Aquesta xifra ens indica la necessitat, com a
punt de partida, d’adoptar mesures que
fomentin la incorporació de les dones, en
línia amb el que preveu al Pla d’igualtat.
Alhora, el nombre de dones que han ingressat
al cos en les diferents promocions
pràcticament no ha experimentat canvis, i la
xifra s’ha mantingut al voltant d’un 20%. A
partir del 2019, però, es percep que les dones
admeses s’apropen al 30%. Es tracta d’un
increment significatiu i que cal valorar
positivament, però insuficient per revertir a
mitjà termini la persistent infrarepresentació
femenina.

Tradicionalment, per accedir a la categoria de mosso o mossa, escala bàsica, calia passar per un procés
d’oposició, però a partir del gener 2022 s’ha establert el sistema de concurs oposició. Llei 2/2021, de 29 de
desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.
33
Excepcionalment, la Llei 10/1994 permetia la dispensa de titulació per accedir a les categories de
sergent, sotsinspector, inspector, intendent, comissari i major, sempre que es tingués la titulació requerida
per al grup inferior i es complís la resta de requisits per a la promoció. En tot cas, si l’ús de la dispensa
comportava un canvi d’escala, només es podia fer servir un cop al llarg de la carrera professional (art. 25
bis de la Llei 10/1994). Aquesta dispensa de titulació s’ha eliminat amb la Llei 2/2021, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (Llei d’acompanyament). L’informe
d’impacte de gènere justifica aquesta supressió perquè la dispensa “suposa una desigualtat indirecta que
afavoreix la promoció dels homes, per davant de dones més capacitades”.
32
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Taula 15. Selecció del cos de Mossos d’Esquadra en les últimes convocatòries per fase i sexes
Any

46/11

46/17

46/19

46/002/19

46/21

Convocatòria

25

26

27

28

29

Fase

Total

Dones i %

Homes i %

Presentades

No disponible

-

-

Formació

No disponible

-

-

Nomenades

634

152
(23,97)

482
(76,03)

Presentades

10.548

2.761
(26,18)

7.787
(73,82)

Formació

532

93
(17,48)

439
(82,52)

Nomenades

461

84
(18,22)

377
(81,78)

Presentades

9.283

2.352
(25,34)

6.931
(74,66)

Formació

721

221
(30,65)

497
(68,93)

Nomenades

667

212
(31,78)

455
(68,22)

Presentades

9.074

2.480
(27,33)

6.594
(72,67)

Formació

775

220
(28,39)

555
(71,61)

Nomenades*

693

202
(29,15)

491
(70,18)

Presentades

10.924

3.258
(29,82)

7.666
(70,18)

Formació

470

141
(30)

329
(70)

Nomenades**

No disponible

-

-

* Actualment en fase de pràctiques
** Actualment en el curs bàsic
Font: Unitat d’Igualtat i Equitat dels Mossos d’Esquadra.

Més en detall, quan s’examina el grau de
superació de les diferents proves selectives
de dones i homes, es percep que el percentatge
de dones aprovades en les diferents proves és
igual o superior al dels homes (Vallès et al.,
2020), si s’obvia el resultat de les proves
físiques. De fet, com exposen els autors
citats, en les proves de coneixement –que són
les que suspenen més participants– les dones

han millorat notablement els seus resultats
en les darreres convocatòries (han passat
d’aprovar un 26% de les dones el 2009 a un
42,4% el 2019). En canvi, les proves físiques,
en què el percentatge de persones aprovades
és més alt que en les de coneixement i que
les superaven el 70% de participants, en les
tres darreres convocatòries examinades
aquesta xifra ha baixat notablement fins al

50

La situació de les dones a la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

56% de dones aprovades el 2019 (Vallès et al.,
2020). Els motius d’aquesta davallada són
dos: d’una banda, a partir de les oposicions
del 2010 es van suprimir la meitat dels
exercicis físics,34 i de l’altra, en la convocatòria
del 2017 es va introduir la prova de pressió
sobre banc, que va implicar un descens
dràstic de dones aprovades. Aquest fet
anòmal es va intentar corregir en la
convocatòria següent, tot i que la xifra de
dones aprovades es manté per sota de la que
hi havia abans d’aquest canvi (Vallès et al.,
2020).
D’aquesta anàlisi es pot concloure que les
dones solen obtenir millors resultats que els
homes en les proves d’accés, a excepció de
les físiques, en què l’impacte és més negatiu.
Cal destacar la valoració feta per Vallès et al.
en el sentit que les dones mostren més
implicació i obtenen millors resultats en les
proves d’accés, mentre que són penalitzades
per les seves condicions biològiques. Caldria,
doncs, no només revisar els barems per
adaptar-los a les condicions biològiques
mitjanes de cada sexe sinó també estudiar
quines són les exigències físiques per
desenvolupar les tasques policials en
l’actualitat i dissenyar, en consonància amb
això, la tipologia de les proves.
Arribats a aquest punt, es revisarà amb
perspectiva de gènere el procés selectiu per
accedir al cos amb la categoria de mosso o
mossa. Aquest procés es fa en torn lliure i
consta de tres fases: la de concurs oposició;
la formativa, mitjançant un curs selectiu a
l’Escola de Policia de Catalunya, i finalment,
un període de pràctiques (art. 22 de la Llei
10/1994). Es prendrà com a referència
d’anàlisi la convocatòria de gener del 2022,
tot ressaltant els canvis principals que s’han
portat a terme en el disseny de les proves i
en el barems dels exercicis de l’oposició, a fi
d’incorporar la perspectiva de gènere.
Com ja s’ha dit, aquesta és la primera
convocatòria que incorpora la reserva del
40% de les places per a dones35 –d’acord amb
la Llei 2/2021– i per fer una anàlisi d’aquesta
mesura es fa una remissió al que ja s’ha dit

en l’apartat d’accions positives. Una
particularitat que cal comentar del procés
selectiu del cos de Mossos d’Esquadra és que
fixa un nombre màxim de persones que
poden passar a la prova següent, a diferència
d’altres processos semblants, en què totes
les persones candidates aprovades passen a
la prova següent. Precisament, com ja s’ha
explicat, la convocatòria del 2022 fixa un
nombre màxim de persones candidates que
poden superar cada prova segons els
diferents torns, i es manté una
proporcionalitat amb les places ofertes per a
cada sexe. Les places reservades que no es
cobreixin s’afegiran a les no reservades
restants.
En un primer terme, és important prendre
en consideració l’àmplia difusió publicitària
que s’està fent d’aquesta convocatòria en els
mitjans de comunicació i en les xarxes
socials, mitjançant una comunicació
inclusiva que apel·la directament les dones
per promoure’n la participació. La campanya,
amb el lema “Servei a la Ciutadania”, forma
part del Pla d’igualtat de la PG-ME i, com diu
el Departament d’Interior, “pretén allunyar-se
de la imatge estereotipada de la feina policial
i apostar per les diferents especialitats que
hi ha al cos i que representen un ampli
ventall d’oportunitats per als futurs mossos
i mosses que hi accediran”.
La composició del tribunal qualificador de la
convocatòria del 2022, tant titular com
suplent, és equilibrada per raó de sexe, de
conformitat amb el que estableix l’article
16.2 de la Llei 17/2015. Tot i així, si adoptem
criteris qualitatius, és a dir, la condició per la
qual els membres del tribunal en formen
part, es reflecteixen els desequilibris per raó
de gènere: la majoria de dones que hi
participen representen l’Administració i fan
tasques de suport tècnic al cos, mentre que
els homes representen els comandaments
policials (cal tenir en compte que el 90% dels
comandaments són homes).36 En properes
convocatòries caldria corregir aquest
desequilibri per raó de gènere, de caire
qualitatiu.

Es van suprimir les proves de flexió de braços i de tracció general i només es van mantenir les de circuit
d’agilitat i la de cursa de llançadora (Vallès et al. 2020).
35
S’aproven 840 places, 336 de les quals es reserven per a dones.
36
Gubianes, R. (2020), Estudi de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a
de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra 46/002/19 i propostes de millora amb perspectiva de gènere. Treball
aplicat del Postgrau de Polítiques Públiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública.
34
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Quant als requisits per presentar-s’hi, a
banda dels que exigeix la normativa de
funció pública (nacionalitat, titulació
adequada i no haver estat condemnat,
inhabilitat o separat del servei i tenir un
nivell de coneixement de català i castellà),
s’observa que amb el temps s’han suprimit
els requisits que fixen una edat màxima o
exigeixen una alçada mínima. Precisament,
el requisit d’alçada es va suprimir en la
convocatòria del 2019 –abans s’exigia una
alçada mínima diferenciada per a dones i
homes–, i aquest canvi cal valorar-lo
positivament perquè és un tret que no
implica per si sol que la persona tingui les
habilitats i les competències necessàries per
a l’exercici policial i, en canvi, sol tenir un
impacte discriminatori per a les dones.37 A
més, es demana tenir el permís de conducció
de classe B. Es tracta d’un permís de
conducció comú, a diferència dels que
s’exigeixen per accedir a la policia local i al
cos de bombers, i es pot presentar en el
moment de la selecció per a la fase de
formació.

per exemple sobrevalorar l’ús de la força
física, i si no s’ajusten les proves a les seves
qualitats físiques. Una evidència d’això va
ser la forta repercussió que va tenir sobre les
dones la inclusió de l’exercici de pressió
sobre banc el 2017 (Vallès et al., 2020). Per
moltes raons ja esmentades, el perfil policial
requerit no ha de centrar-se a seleccionar
participants que tinguin qualitats atlètiques
excepcionals, i cal adequar la tipologia dels
exercicis a la valoració de les propietats més
comunament associades a l’activitat
professional policial. Certament, la tipologia
de proves físiques exigides a les convocatòries
d’accés al cos de Mossos d’Esquadra
continuen sent les habituals i mesuren
només certes qualitats físiques. Malgrat
això, a partir del 2019 s’han observat canvis
en aquests exercicis amb l’objectiu d’evitar
impactes que afectin negativament les dones
per la seva condició biològica. Un exemple
recent és l’ajustament dels barems per sexes
exigits a les proves físiques amb la finalitat
d’adequar-los a les característiques mitjanes
de les dones.39

La primera fase d’oposició comprèn diferents
proves: de coneixements, físiques, mèdiques,
d’aptitud i de coneixement de llengües
oficials. La convocatòria del 2022 ha afegit
per primer cop una fase de concurs consistent
a valorar els coneixements de competències
en tecnologies de la informació i la
comunicació.

Alhora, en la convocatòria del 2022 es preveu
que totes tres proves tinguin el mateix valor,
ja que abans s’havia donat més pes a la
cursa de llançadora. En tot cas, per passar a
la prova següent, el nombre màxim de
persones seleccionades es determina per la
major puntuació obtinguda en la prova de
coneixement i en la física, cosa que implica
que les proves físiques no tinguin un pes tan
determinant en el procés de selecció.

En la prova de coneixements, a part dels
tests de coneixements i el d’avaluació
aptitudinal, s’ha incorporat una prova de
coneixement d’idiomes estrangers, de
caràcter voluntari i no eliminatori.38 El temari
inclou un apartat sobre polítiques públiques
d’igualtat d’oportunitats.
Les proves físiques consisteixen en tres
exercicis: el circuit d’agilitat, la pressió sobre
banc i la cursa de llançadora. En general,
com s’ha dit anteriorment, cal analitzar amb
detall aquests tipus de proves pel fort
impacte que poden tenir en les dones si
s’adopten paràmetres androcèntrics, com

La prova d’aptitud psicoprofessional
consisteix en un test i una entrevista que es
valoren prenent com a referent el Diccionari
de competències del cos de Mossos
d’Esquadra. A banda, la valoració de l’estat
de salut de les persones participants es fa
mitjançant una revisió mèdica que
diagnostica si concorren les causes d’exclusió
previstes en la convocatòria.
Cal dir que tant la prova d’aptitud
psicoprofessional com l’observació mèdica
de les causes d’exclusió es regeixen per

De fet, com assenyalen Vallès et al., (2020), el canvi del 2003 de l’alçada mínima exigida a les dones,
d’1,65 m a 1,60 m, va tenir un impacte positiu en el nombre de dones participants “ja que van passar de
representar el 17,8% del total d’aspirants fins al 33% de l’any 2003”.
38
S’avalua la comprensió oral d’idiomes molt diversos: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès,
ucraïnès, àrab dialectal (dàrija), amazic, wòlof, mandinga, xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i
tagàlog.
39
Els barems diferenciats per a dones i homes en els exercicis físics corresponen als pesos que cal aixecar,
la freqüència o la intensitat i l’alçada de les tanques que cal saltar.
37
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paràmetres tècnics i científics, i això en
comporta la presumpció de neutralitat. Tot i
així, tant en el disseny com en la posada en
pràctica d’aquests exerecicis cal adoptar
igualment una perspectiva de gènere per
evitar biaixos sexistes. Per exemple, com ja
s’ha apuntat, des del 2011 s’ha exclòs de la
llista de malalties l’endometriosi, que té una
simptomatologia molt àmplia i afecta un
nombre molt important de dones.
Finalment, es preveu la possibilitat d’ajornar
les proves físiques per motiu d’embaràs o
per permís de maternitat, si no han passat
setze setmanes des del naixement del nadó.
Les dones afectades mantindran la puntuació
de la primera prova. S’observa que les
convocatòries no preveuen tots els supòsits
associats a la maternitat, com són el període
de lactància o l’hospitalització per part.

En la fase de formació, un 8% de les dones
aspirants suspenen el curs de formació
bàsica, i la majoria d’aspirants que el
suspenen (dones i homes) no superen les
assignatures d’orientació pràctica i, en el cas
de les dones, els exercicis físics. Caldria
revisar, doncs, amb perspectiva de gènere la
docència a l’ISPC, i això implica com i sobre
què s’avalua l’alumnat.40
Finalment, una novetat en el tema de la
identitat de gènere: a partir de la convocatòria
46/21 les persones participants poden
comunicar al tribunal qualificador la no
coincidència del gènere que figura al DNI
amb el gènere amb el qual s’identifiquen.

Taula 16. Convocatòria d’accés a la PG-ME

Convocatòria 46/002/19 Mosso/a

Dones

PERSONES ADMESES A LA CONVOCATÒRIA (llista definitiva)

%
Dones
total

Homes

%
Homes
total

2.480

27,33

6.594

72,67

APTES 1a PROVA: Coneixements i aptitudinal

919

22,91

3.093

77,09

APTES 2a PROVA: Física

523

20,86

1.984

79,14

APTES 3a PROVA: Adequació psicoprofessional

243

28,42

612

71,58

APTES: Causes d’exclusió mèdica/tatuatges

228

28,04

585

71,96

APTES 4a PROVA: Coneixements de llengua Catalana

228

28,29

577

71,59

APTES FASE DE FORMACIÓ (inclou els que inicien el curs i els
exempts)

220

28,39

555

71,61

EN CURS: CURS BÀSIC

214

28,69

532

71,31

Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.

Amb independència de l’establiment de
les reserves d’ocupació, cal posar èmfasi
en les accions previstes sobre l’accés en el
Pla d’igualtat i, alhora, fer un seguiment
de l’impacte de gènere del procés selectiu.

Més específicament, convindria estudiar
la tipologia de proves físiques que han
d’anar orientades cap a les qualitats
requerides en la realització de les tasques
professionals.

A aquest efecte, es podrien prendre com a referència les directrius de l’Agència de Qualitat Universitària
sobre la perspectiva de gènere a la docència universitària. AQU Catalunya (2018), Marc General per a la
Incorporació de la Perspectiva de Gènere en la Docència Universitària, Generalitat de Catalunya.
40
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6.3. LA PROMOCIÓ
Els desequilibris en la presència de dones en
els alts càrrecs o llocs de responsabilitat
s’observen en tots els sectors i activitats
econòmiques, fins i tot en les més
feminitzades, com és l’ocupació pública.
Són coneguts els motius que expliquen
aquest sostre de vidre: la major dedicació
de les dones a les feines de cures, els
estereotips sexistes lligats a la noció de
lideratge, la infravaloració de les tasques
exercides per les dones o els biaixos de
gènere en els processos de selecció. Al
sector públic català, el nombre de dones
que són alts càrrecs ha augmentat amb el
temps, però encara n’hi ha una manifesta
infrarepresentació en els llocs de decisió.41
A tall d’exemple, en un sector tan feminitzat
com el de l’educació, només el 33% de les
dones ocupen alts càrrecs a la Generalitat.
En el cas del Departament d’Interior, el
percentatge és també del 33%. Ara bé, com
s’ha vist, només hi ha un 10% de dones
comissàries, intendentes o inspectores, i en
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la categoria de subinspecció només hi ha un
6% de dones. Aquesta clara davallada en la
presència de dones en les categories de
promoció contrasta amb el fet que, de
mitjana, les mosses tenen nivells acadèmics
més alts que els homes: un 36% de les
mosses tenen un nivell de grau universitari
o superior, davant del 20% dels homes.42 En
canvi, els homes participen en molta més
mesura dels cursos de formació oferts, de
manera que el 2019 representaven el 81% de
les persones que hi participaven, davant del
19% de les dones. Una hipòtesi molt factible
en relació amb aquesta diferència és que la
majoria de dones en el moment d’accedir al
cos ja tenen assolits aquests nivells
acadèmics, però a mesura que tenen més
edat i responsabilitats familiars, tenen
menys disponibilitat per fer cursos formatius.
Quan s’observen les dades de promoció al
cos de Mossos d’Esquadra, destaca el fet
que les dones que es presenten com a
candidates a promoció ho fan en menor
proporció que els homes.

Taula 17. Convocatòria de promocions de l’any 2020 (ascens), persones presentades
Convocatòria 49/20 – caporal/a
Percentatge de mossos/es que s’hi van presentar
Convocatòria 47/20 – sergent/a
Percentatge de caporals/es que s’hi van presentar
Convocatòria 48/20 – sotsinspector/a
Percentatge de sergents/es que s’hi van presentar

Dones
192 (8%)

Homes
855 (12,72%)

Dones

Homes

107 (31,01%)

619 (39,69%)

Dones

Homes

32 (36,78%)

315 (42,63%)

Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.

Aquest és un fet clau per determinar els
desequilibris
esmentats
i
caldria
esbrinar-ne els motius, més enllà de les
opcions basades en raons personals. En
aquest punt, els temes de gènere que
afecten generalment moltes dones poden

ser: la manca de temps per a la preparació
de les proves, derivada de les dobles
jornades; la falta de compensació dels
sacrificis personals i familiars amb els
avantatges que comporta la promoció; la
major presència de dones en les unitats

Institut Català de les Dones (2020), Informe d’Execució Anual de la transversalitat de la perspectiva de Gènere
2019.
42
Aguilera, C. (2021), “Estudi en perspectiva de gènere de la promoció de les dones a la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra. Una anàlisi de les convocatòries a la categoria de sotsinspector/a de
l’escala intermèdia”. Treball aplicat del Postgrau de Polítiques Públiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió
Pública.
41
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considerades secundàries o en la
realització de tasques menys valorades; la
menor dedicació de jornada; la manca de
suport o la no valoració per part dels
superiors jeràrquics, o l’autoexclusió per
manca de referents en les posicions de
comandament en un cos jerarquitzat en
què l’autoritat i el lideratge tenen un
paper molt important, per exemple.
Un altre element dissuasiu important
seria de caire organitzatiu: l’ascens
comporta necessàriament la mobilitat a la
nova destinació, en funció de la
disponibilitat de places i la puntuació
final aconseguida. Precisament, el Pla
d’igualtat
proposa
mesures
per
contrarestar aquest element i, com s’ha
vist, la modificació normativa del 2021
permet que en futures convocatòries
s’opti a les places de promoció seguint
criteris de territorialitat i d’especialitat.
En l’enquesta que va dur a terme la
Comissió de la Dona Policia el 2004 43 sobre
vivències i percepcions de les mosses i els
mossos, un 55% de les dones van
manifestar la seva voluntat de presentar-se
a un procés de promoció, davant del 65%
dels homes. Pel que fa als motius per no
presentar-se als ascensos, aquests estaven
vinculats a la cerca d’estabilitat familiar i
professional. I els motius de més pes eren:
el risc de mobilitat derivat dels ascensos,
la incompatibilitat de conciliació amb les
càrregues familiars, la preferència per la
destinació
actual,
la
manca
de
compensació dels increments retributius
o els sacrificis de dedicació horària o de
tensió addicionals que suposava l’ascens.

Les dificultats per conciliar la vida laboral
i familiar, doncs, actuen com a barrera per
a la promoció, sobretot de les dones.
Quant als processos per accedir a les
categories de caporal o caporala i a les de
l’escala intermèdia (sergent o sergenta,
sotsinspector o sotsinspectora), cal
superar un concurs oposició en torn de
promoció, les persones aspirants han de
tenir dos anys d’antiguitat en la categoria
immediatament inferior i cal que passin o
hagin passat el curs selectiu corresponent
(art. 23 de la Llei 10/1994). En canvi, a les
categories d’inspector o inspectora i
d’intendent o intendenta s’hi accedeix per
concurs oposició en torn lliure, tot i que
s’ha de reservar fins a un 50% de les
places de cada convocatòria per a la
promoció interna (art. 24 de la Llei
10/1994). A les categories superiors de
comandaments (comissaris o comissàries,
majors) s’hi accedeix igualment per torn
lliure –amb reserva del 50% de les places
per promoció–, però mitjançant un
concurs públic pel sistema de lliure
designació (art. 25 de la Llei 10/1994).
En les diferents promocions del 2020
s’observa que la proporció de dones que
han superat aquestes proves és equivalent
o lleugerament superior a la dels homes
en totes les categories, a excepció de la de
sotsinspecció, on hi ha un clar impacte
negatiu en les dones candidates. Com
s’observa en la taula següent, el
percentatge de dones que aprova en la
categoria de sotsinspectora és molt
inferior respecte del percentatge de
caporales i sergentes aprovades.

Comissió de la Dona Policia (2004). Principals resultats del segon estudi sobre les vivències i les opinions de les
dones de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya.
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Taula 18. Convocatòria de promocions de l’any 2020 (ascens), persones admeses
Convocatòria 49/20 – caporal/a
Persones admeses a la convocatòria
Persones admeses al curs de capacitació
Convocatòria 47/20 – sergent/a
Persones admeses a la convocatòria
Persones admeses al curs de capacitació
Convocatòria 48/20 – sotsinspector/a

Dones

Homes

192 (18,34%)

855 (81,66%)

44 (20,18%)

174 (79,82%)

Dones

Homes

107 (14,74%)

619 (85,26%)

27 (20,15%)

107 (79,85%)

Dones

Persones admeses a la convocatòria
Persones admeses al curs de capacitació

Homes

32 (9,22%)

315 (90,78%)

4 (5,97%)

63 (94,03%)

Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.

Com s’ha dit, caldria fer una revisió detallada
sobre si hi ha biaixos de gènere en els criteris
i continguts emprats per l’accés a la categoria
bàsica, tant en la valoració dels mèrits en la
fase de concurs com en les diferents proves,
i qüestionar-se si aquest format podria ser
un element dissuasiu per a moltes dones de
cara a presentar-s’hi.
En aquests processos de promoció, la fase
prèvia de concurs adquireix una especial
rellevància i en tots es tenen en compte els
mèrits de l’antiguitat, les titulacions
acadèmiques i els coneixements d’idiomes.
En el cas de les categories a les quals
s’accedeix exclusivament per promoció
(caporal o caporala, sergent o sergenta,

sotsinspector
o
sotsinspectora)
es
computen addicionalment com a mèrits
els informes d’avaluació de les tasques
desenvolupades per part dels superiors
jeràrquics, els cursos de formació i de
perfeccionament i les recompenses i
distincions. Cal prendre en consideració la
ponderació dels mèrits tenint en compte
que tenen un impacte desigual en dones i
en homes: per exemple, els mossos homes
fan més cursos formatius que les dones. I
si prenem la referència de l’assignació de
distincions (felicitacions i medalles) del
2019, per exemple, les que es van concedir
a homes representaven el 83%, mentre que
les atorgades a dones només representaven
el 17%.

Taula 19. Percentatge de dones i homes en distincions i premis
Distincions exercici 2020
Total felicitacions
Total condecoracions
Total distincions*

Dones

Homes

% Intrasexe
Dones

% Intrasexe
Homes

505 (17%)

2.515 (83%)

14

18

29 (15%)

162 (85%)

1

1

531 (17%)

2.656 (83%)

14

19

* El total de distincions no concorda amb la suma de felicitacions i condecoracions, ja que una mateixa persona pot haver rebut
diverses propostes de felicitació o condecoració.
Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.
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Un altre element que cal tenir en compte,
pel que s’ha observat en les darreres
convocatòries per promocionar a la categoria
de subinspecció, és que la prova d’avaluació
de competències, consistent en l’exposició
d’un cas pràctic, té un caràcter clarament
eliminatori per a les dones (Aguilera).
En canvi, en la categoria de comissari o
comissària, el procés consisteix essencialment
en la valoració del currículum i en una
entrevista. Atès que són processos de lliure
designació, el marge d’apreciació i de
discrecionalitat per part de les persones
avaluadores és més ampli.
Hi ha altres indicadors que evidencien
asimetries per raó de sexe i que condicionen
les possibilitats de promoció de les dones: aquí
s’examinaran la segregació o divisió de tasques
per raó de gènere en el si del cos i la bretxa en

l’ús dels drets de conciliació, específicament
en la reducció de jornada per motius familiars.
S’observa que la divisió de tasques entre
dones i homes en el si del cos és acusada: hi
ha moltes més dones que homes que no
tenen cap especialització (el 71% contra el
61%). Pel que fa a les especialitats, la majoria
de dones del cos es concentren en les tasques
de suport tècnic, investigació i informació,
però també en l’àmbit de seguretat ciutadana.
En aquest darrer àmbit de seguretat
ciutadana, un 22% de mosses conformen les
patrulles al carrer, percentatge que supera la
proporció de dones al cos (21%). Encara que
aquesta dada mereixeria una anàlisi més
acurada, sí que posa en qüestió certs tòpics
o estereotips en relació amb les funcions que
exerceixen les dones dins dels cossos
policials.

Gràfic 5. Distribució de la plantilla per especialitats

Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.
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Tot i així, en unitats com trànsit, ordre públic o
protecció de persones i béns, la presència de
dones és clarament minoritària i en
determinades especialitats qualificades
pràcticament no hi ha dones. Aquestes dades
evidencien que, a excepció de les
especialitzacions consistents en investigació o
suport tècnic, les dones pertanyen a unitats
especialitzades en menor mesura que els
homes. Les tasques principals d’aquestes
unitats comporten un risc més elevat per a la
integritat física i psíquica i les necessitats de
servei són més irregulars pel que fa a horaris.
Aquestes asimetries poden explicar, en part, la
menor promoció de les dones, ja que es
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concentren en les tasques no especialitzades o
que poden ser menys valorades. També caldria
esbrinar si els estereotips ja esmentats,
presents en les cultures organitzatives
policials, com ara un cert paternalisme o la
sobreprotecció per part dels comandaments,
tenen alguna cosa a veure amb el fet que les
dones no tinguin presència a les unitats de
caràcter més tècnic i operatiu, més enllà d’una
opció basada en raons de caire personal. Com
s’ha dit, aquesta sobreprotecció pot tenir un
efecte de doble tall per a les dones afectades,
ja que malgrat la percepció que gaudeixen de
més protecció o confort, aquest fet suposa
limitar la valoració de les capacitats i les
habilitats potencials de les dones afectades.

Taula 20. Distribució a les diferents unitats policials
Dones

%
Intrasexe
Dones

Homes

%
Intrasexe
Homes

Total
general

Intervenció especial

0

0,00

36

0,27

36

Subsol

0

0,00

20

0,15

20

Intervenció en muntanya

1

0,03

27

0,20

28

Desactivació d’artefactes explosius – NRBQ

2

0,05

56

0,41

58

Intervenció en medi aquàtic

3

0,08

43

0,32

46

Mitjans tècnics

5

0,13

44

0,32

49

Guia caní

6

0,16

50

0,37

56

Seguiment i vigilàncies

11

0,30

31

0,23

42

Investigació interna

14

0,38

42

0,31

56

Protecció especial

22

0,59

199

1,47

221

Anàlisi

28

0,75

63

0,46

91

Ordre públic

33

0,89

436

3,21

469

Policia científica avançada

58

1,56

175

1,29

233

Protecció de persones i béns

73

1,97

806

5,94

879

Trànsit

76

2,05

1.050

7,74

1.126

Informació

91

2,45

272

2,01

363

Investigació avançada

144

3,88

543

4

687

Suport tècnic bàsic

216

5,82

331

2,44

547

Investigació bàsica

256

6,90

1.050

7,74

1.306

Sense especialitat

2.670

71,99

8.291

61,12

10.961

Total general

3.709

21,47

13.565

78,53

17.274

Especialitat professional (juliol 2021)

Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.
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L’altra asimetria que cal tenir en compte és
la de l’ús dels drets de conciliació, que
implica temps d’absència i menor dedicació
horària de les dones amb responsabilitats
familiars, ja sigui per cura de menors o de
persones dependents. Un indicador clar

d’aquesta asimetria és la distribució del
recurs de la reducció de jornada per raons
familiars entre dones i homes: les dones
superen en quasi 20 punts els homes que
exerceixen aquest dret.

Taula 21. Percentatge de dones i homes en reducció de jornada
Dones

%

Homes

%

Total
general

Cura fill menor de 6 anys

363

37,93

242

25,29

605

Cura fill menor de 12 anys / cura familiar

130

13,58

68

7,11

198

Familiar discapacitat = 0,65%

39

4,08

55

5,75

94

Cura fill afectat de càncer o malaltia greu

27

2,82

16

1,67

43

Discapacitat sense activitat retribuïda

6

0,63

7

0,73

13

Compactació de la jornada reduïda

2

0,21

0

0

2

Violència de gènere (retribució íntegra)

2

0,21

0

0

2

569

59,46

388

40,54

957

Reducció de jornada (juliol 2021)

Total general
Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.

Per exemple, la reducció més demanada, que
és la de cura per fill o filla menor de sis anys,
l’han demanat un 14,8% de les dones entre 26
i 46 anys, i només el 3% dels homes en
aquesta mateixa franja d’edat. Crida l’atenció
la “infrautilització” d’aquest dret de conciliació
per part dels homes, tot i que aquestes xifres
són habituals també en la resta d’ocupacions,
també en el sector públic. Cal tenir present, a
més, que la majoria d’aquestes figures
comporten alhora reduccions salarials.
En tot cas, aquest exemple mostra clarament
la distribució desigual del treball de cures
entre dones i homes. Un cop més, però, caldria
esbrinar la incidència dels aspectes
organitzacionals en l’ús dels drets de
conciliació (no només en la reducció sinó
també en altres tipus de permisos). És clar que

la funció policial és un servei que requereix en
la majoria d’ocasions d’una prestació
continuada durant les vint-i-quatre hores i
sense interrupció, i això determina molt els
tipus de jornades per torns i els horaris
establerts. A més, els darrers anys, coincidint
amb la crisi del 2008, el cos ha envellit i no
s’han reemplaçat totes les baixes, la qual cosa
ha resultat en una evident mancança de
personal. Tot i així, caldria afinar més els
elements qualitatius en l’ús dels drets de
conciliació i, per exemple, esbrinar fins a quin
punt hi hauria una certa pressió per no gaudir
d’aquests drets, especialment en els homes. I
també convé revisar si la fixació dels horaris es
troba prou justificada. D’altra banda, com ha
posat de manifest el Pla d’igualtat, cal evitar el
recurs innecessari de la presencialitat en
reunions, etc.

Taula 22. Dones i homes en segona activitat
Dones

%

Homes

%

Total
general

66

0,38

383

2,21

449

Altres

3.643

21,09

13.182

76,32

16.825

Total general

3.709

21,47

13.565

78,53

17.274

Estat administratiu (juliol 2021)
Segona activitat

Font: Unitat d’Igualtat i Equitat CGRIPM, 2021.

L’accés de les dones als cossos policials de Catalunya i al cos de Bombers de la Generalitat

59

7. LA SITUACIÓ DE LES DONES A LA
POLICIA LOCAL
7.1. LA PRESÈNCIA DE LES DONES
A Espanya, les policies locals van crear-se en
els nuclis de població al llarg del segle XIX
com a cossos professionalitzats,44 coincidint
amb el creixement expansiu de les ciutats i
l’enfortiment dels municipis en el marc
d’un règim liberal, que va introduir la
separació de poders. Tradicionalment, les
funcions dels cossos de policia local eren
administratives, ja que essencialment
aplicaven la normativa de l’autoritat local i
en les tasques de seguretat eren auxiliats
pels cossos policials estatals o per l’exèrcit.
A Catalunya, aquest camí es va iniciar amb
Barcelona com a pionera. Després de
diferents intents de crear aquest cos, es va
assolir amb la Guàrdia Urbana, el 1843. La
idea era disposar d’una força policial al
servei del govern municipal. Anys més tard,
altres municipis es van sumar a aquesta
iniciativa: així, es van crear, entre d’altres,
la Guàrdia Urbana de Lleida (1846), la Policia
Municipal de Sabadell (1848), la Guàrdia
Urbana de Reus (1854), la Policia Municipal
de Girona (1856), la Policia Local de Manresa
(1856), la Guàrdia Urbana de Tarragona
(1857), la Policia Local de Tortosa (1880) i la
Policia Municipal d’Olot (1890).
Un cop iniciat el camí cap a la seva
reglamentació, es va decidir orientar-la cap
a una policia de proximitat, especialitzada
en funcions de seguretat.
Amb el canvi de sistema polític a Espanya,
unit a les demandes de participació dels
moviments veïnals i a les primeres eleccions
municipals, es va propulsar un canvi de
visió per part de les noves autoritats locals
respecte del model i els serveis que les
policies locals havien de prestar (Fernández
i Justes, 2016).
Al voltant del 1983, a Catalunya es
comptabilitzaven 162 cossos de policia
local. En aquest desplegament van tenir
especial importància els municipis del

cinturó metropolità de Barcelona on es
troben les plantilles més nombroses (situats
a les comarques del Barcelonès, el Vallès
Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme i
el Vallès Oriental). En aquests municipis
(l’Hospitalet de Llobregat, Badalona,
Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de
Gramenet i el Prat de Llobregat) és on es
concentra la major part de la població de
Catalunya.
Respecte a la presència de les dones als
cossos, Barcelona inicia el camí amb la
primera promoció de la seva Guàrdia
Urbana, el 1979. Uns anys després, el 1983,
les dades mostren que un 4,6% del total de
la plantilla estava conformada per dones
(Fernández, 2016).
S’ha d’indicar que un cop celebrades les
primeres eleccions municipals, el 3 d’abril
del 1979, i durant els següents set anys,
aquests cossos de policia estaven regulats
per una normativa que provenia de l’etapa
preconstitucional, de la dictadura. De fet, la
primera regulació democràtica dels cossos
de policia va tenir lloc l’any 1986, amb la
promulgació de la Llei orgànica 2/1986, de
13 de març, de forces i cossos de seguretat
(LOFCS), i les policies locals van haver
d’esperar quatre anys més per la seva
regulació específica, mitjançant la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals.
Aquest parèntesi en la regulació fins a
l’aprovació de la LOFCS ha tingut una gran
incidència en el règim jurídic que configura
l’estructura del cos amb les corresponents
categories i funcions, sense oblidar-nos de
la integració en el sistema de seguretat i la
coordinació amb la resta de forces i cossos
de seguretat.
Un cop assolida la regulació d’aquests
cossos, s’han anat produint una sèrie de
canvis competencials, fruit, entre d’altres,

Per exemple, la Guàrdia Municipal de Madrid (1838), la Guàrdia Urbana de Barcelona (1843), la Guàrdia
Urbana de Tarragona (1857), la Policia Local de València (1873), etc.
44
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de les modificacions competencials de les
administracions locals d’acord amb la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; el Decret legislatiu, 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i la Llei 16/1991, de 10 de juliol,
de les policies locals. Aquests canvis han
incorporat i augmentat les competències
dels cossos de policia local, sobretot en els
ajuntaments grans, on tenen prou recursos
materials i humans. De fet, la doctrina
al·lega que la manca d’un reconeixement
normatiu de la possibilitat d’exercir
competències plenes en matèria de
seguretat comporta una manca d’adequació
a la realitat de les tasques policials (Aguado,
2006; Barcelona, 2006; Campos, 2015). Tot i
així, cal precisar que el desplegament de
les diferents policies locals amb l’increment
de les plantilles va iniciar una línia
descendent quatre anys després de
l’aprovació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol,
de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra. Les raons d’aquesta davallada
en el nombre d’efectius es troben en la
consolidació del desplegament territorial
dels Mossos d’Esquadra, que van passar a

assumir algunes funcions que les policies
locals duien a terme anteriorment, i també
del replegament d’efectius dels cossos i les
forces de seguretat de l’Estat (Morell Sau,
2017).
Deu anys separen l’entrada en vigor de la
LOIEDH i la publicació, el 2017, de les
primeres dades que mostren la presència
de dones als cossos de policia local. És
veritat que, fins l’any 2015, no s’havia
publicat cap informe amb la recopilació
desagregada per categories als diferents
cossos de policia local a Catalunya. Així es
donava compliment al mandat de la
LOIEDH per abordar de forma sistemàtica
la variable de sexe en estadístiques,
enquestes i recollida de dades (art. 40
LOIEDH).
Si comparem la presència de dones entre
el 2010 i 2020, s’observa que l’increment ha
estat d’un 1% sobre el total de les policies
locals; tot i que si observem com es
distribueixen les dones per categories,
s’evidencia que la seva presència ha
minvat, de manera que no hi ha dones a
partir de la categoria de sotsinspecció:

Taula 23. Categories de policies locals segons sexe, anys 2010 i 2020
Any

2010

2010

2020

2020

Categoria

Dona

Home

Dona

Home

Agent

10,20%

71,78%

10,08%

71,00%

Caporal/a

0,83%

10,73%

1,2%

10,04%

Sergent/a

0,12%

3,70%

0,2 %

3,6%

Sotsinspector/a

0,01%

1,26%

0,00%

1,4 %

Inspector/a

0,04%

0,95%

0,00%

1,00%

Intendent/a

0,02 %

0,26%

0,00 %

0,20%

Intendent/a major

0,00%

0,11%

0,00%

0,1%

Superintendent/a

0,00%

0,001%

0,00%

0,00%

11,21%

88,79%

12,3%

87,7%

Total

Font: Informe anual de les policies locals de Catalunya.

Aquestes dades posen en evidència la
infrarepresentació de les dones a les
diferents categories, tenint en compte que

la seva presència majoritària es troba en la
categoria d’agents.
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7.2. CARACTERÍSTIQUES ORGANITZATIVES
DE LES POLICIES LOCALS
Les dimensions i les característiques de les
plantilles són molt variades en funció dels
municipis i de la seva població, de manera
que en poblacions petites els cossos de les
policies locals poden tenir tres o cinc agents i,
en les poblacions grans, superen els 300 (la
Guàrdia Urbana de Barcelona supera els 3.000
agents).

La presència de les dones als diferents cossos
de la policia local està connectada amb la
grandària de les plantilles als diferents
municipis.
A la taula següent es mostra el nombre de
comissaries de policia local, segons els seus
efectius.

Taula 24. Comissaries segons el nombre d’efectius
Any

D’1 a 7

De 8 a 20

De 21 a 50

De 51 a 75 De 76 a 100 De 100 a 200 Més de 200

2015

13

89

67

16

15

6

6

2016

15

93

63

18

13

5

6

2017

15

93

65

17

12

6

6

2018

-

-

-

-

-

-

-

2019

15

93

65

17

12

6

6

2020

11

98

66

18

12

4

6

Font: Dades extretes dels informes anuals 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 de les policies locals de Catalunya.

Les policies locals són competència i
responsabilitat dels municipis, en el marc
de la seva potestat d’autonomia local.
D’acord amb això, els membres de les
policies locals són funcionaris municipals i
el seu comandament màxim és l’alcalde o
l’alcaldessa. Les policies locals són instituts
armats, de naturalesa civil i que
s’organitzen
en
una
estructura
jerarquitzada. Al cim d’aquesta estructura
jerarquitzada se situa l’alcalde o alcaldessa,
hi ha una sèrie de comandaments
intermedis i els agents de base. L’alcalde o
l’alcaldessa és l’autoritat municipal que:
 Dirigeix la política de seguretat municipal
d’acord amb el que preveu el Pla general de
seguretat de Catalunya.
 Presideix la junta local de seguretat i
vetlla pel compliment dels acords que
adopta.
 Ordena i dirigeix les actuacions municipals
en matèria de seguretat.
 Exerceix el comandament superior de la
policia local.

 Impulsa i coordina les accions municipals
necessàries per aconseguir les finalitats
previstes en la Llei 4/2003.
Els municipis són els organismes
competents per convocar places i regular
el règim estatutari de la policial local,
d’acord amb el que preveu la normativa
local, de la funció pública i dels convenis
col·lectius aplicables. Tot i així, correspon a
la Generalitat la coordinació de les policies
locals i establir un règim estatutari comú
al seu territori, amb l’objecte d’harmonitzar
el seu marc normatiu. Tal com diu la
LOFCS, les comunitats autònomes poden
regular “els criteris de selecció, formació,
promoció i mobilitat de les policies locals”
(art. 39), i així ho fa la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, que regula les policies locals de
Catalunya i que ha estat desenvolupada
reglamentàriament pel Decret 233/2002, de
25 de setembre.
Es tracta, doncs, d’establir un marc normatiu
comú o de mínims per tots el cossos de
policia local en el marc del sistema de
seguretat públic català, sens perjudici de
les competències pròpies dels ajuntaments.
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Pel que fa a l’accés i la selecció als cossos,
els ajuntaments són competents per
convocar les places, designar les persones
que conformaran els tribunals i concretar
els requisits d’admissió i els continguts del
procés selectiu, respectant sempre la
normativa aplicable, tant la general de la
funció pública com l’especial de les policies
locals. El procés de selecció per oposició
consta d’una fase de proves, una altra de
formació
i,
potestativament,
els
ajuntaments poden exigir un període de
pràctiques per superar aquests processos.
A més, quan es tracti de concurs oposició,
s’han de valorar “determinades condicions
de formació, mèrits o nivell d’experiència
relacionats amb la tasca policial a exercir”
(art. 7 del Decret 233/2002).

7.3. ELS REQUISITS PER SER POLICIA LOCAL

La llei catalana estableix que l’accés a la
categoria d’agent es fa mitjançant un
procés d’oposició o de concurs oposició en
convocatòria lliure (art. 29).

Crida l’atenció que, per accedir a la categoria
d’agent de la policia local, el reglament no
hagi suprimit el requisit d’alçada mínima,
com passa a la PG-ME. Tot i així, la majoria
dels ajuntaments examinats han suprimit
aquest requisit en les seves convocatòries.

A les categories d’escala bàsica (caporal o
caporala) i intermèdia (sergent o sergenta,
sotsinspector o sotsinspectora), l’accés es
fa per promoció interna, via concurs
oposició. En canvi, a les categories de més
qualificació (inspector o inspectora,
intendent o intendenta, superintendendent
o superintendendenta i intendent o
intendenta major), l’accés es fa per concurs
oposició en torn lliure, tot i que es poden
reservar fins al 50% de les places de cada
convocatòria per promoció interna. En
aquestes categories es demanen com a
requisits, a part de la titulació, tenir dos
anys d’antiguitat en la categoria
immediatament inferior a la que es pretén
accedir i superar o haver superat un curs
especialitzat a l’Escola de Policia de
Catalunya (arts. 30 i 31 de la Llei 16/1991).

A banda dels requisits exigits per la normativa
de funció pública (la ciutadania espanyola, la
titulació adequada i no haver estat condemnat,
inhabilitat o separat del servei), cal complir
una sèrie requisits en relació amb l’edat,
l’alçada mínima, l’estat de salut i la possessió
dels carnets de conduir corresponents. En tot
cas, les convocatòries fetes pels ajuntaments
han d’especificar aquests requisits i poden
afegir-ne d’altres.
Les convocatòries són dissenyades pels
municipis sota els principis de legalitat,
objectivitat, mèrit i capacitat dels aspirants,
igualtat, publicitat, eficàcia i eficiència (art. 3
del Decret 233/2002).

Totes les convocatòries demanen com a
requisit estar en possessió del permís de
conduir A2, que habilita per conduir motos
d’una determinada potència. Es tracta, com
ja s’ha dit, d’un requisit més present en els
homes, per hàbits socioculturals. En aquest
sentit, és important el fet que la justificació
de tenir el permís s’exigeixi no el moment
de la presentació de la sol·licitud –com passa
amb la resta de requisits– sinó abans del
nomenament de la persona com a
funcionària. Aquest marge addicional de
temps permet que les persones admeses
puguin obtenir el permís durant la fase de
formació i amorteix l’impacte negatiu de
gènere. A la taula següent s’ha analitzat una
mostra de set municipis.
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Taula 25. Processos selectius d’agents de la policia local
Número de
convocatòria

Nombre de
places

Permís de
conduir

Badalona

Exp. 30004R

11

Classe B/ A2

No

No

Barcelona

Exp. 33/2019

259

Classe B/A2

No

No

Cornellà de
Llobregat

Oferta pública
2020

12

Classe B/A2

Homes 1,70
Dones 1,60

No

Hospitalet de
Llobregat

AJT/22725/2021

20

Classe B/A2

No

No

OPC212021

11

Classe B/A2

No

Oferta pública
2016

12

Classe B/A2

No

No

ABPS-07018/2021

9

Classe B/A2

No

No

Municipi

Sabadell
Tarragona
Terrassa

Alçada mínima Altres requisits

Font: Elaboració pròpia a partir de les convocatòries d’accés.

7.4. EL PROCÉS DE SELECCIÓ
Per accedir a la categoria d’agent cal superar,
com a mínim, les proves culturals, la de
llengua
catalana,
les
físiques,
les
psicotècniques i les mèdiques. En les
categories intermèdies, que es fan per
promoció interna, les proves són teòriques o
pràctiques,
de
llengua
catalana
i
psicotècniques.
Les proves culturals consisteixen en un
qüestionari sobre coneixements de cultura
general i també sobre l’actualitat social,
cultural i política. Les proves d’aptitud física
serveixen per “comprovar, entre d’altres, les
condicions de força, agilitat, rapidesa i
resistència de l’aspirant” (art. 17 del Decret
233/2002). Llevat que la convocatòria fixi un
altre sistema de qualificació, la superació de
les proves determina la qualificació d’apte o
no apte, segons uns barems mínims.
Les proves psicotècniques han de ser proves
aptitudinals i de personalitat adequades als
perfils requerits per exercir les funcions
policials. Per a categories superiors a la
d’agent, les proves han de valorar habilitats i
competències vinculades al perfil exigible a la
plaça.
Els tests psicotècnics han de complir els
requisits de validesa i fiabilitat i han d’estar
“baremats, estandarditzats i tipificats en una
àmplia mostra de població que permeti
garantir-ne la confiança” (STS número

233/2022, de 27 de gener). Com a norma
general, la superació d’aquestes proves
suposa la qualificació d’apte o no apte.
Els ajuntaments poden fixar proves
addicionals a les prescrites pel Reglament.
Per exemple, alguns dels municipis estudiats
preveuen proves de coneixements de llengües
estrangeres, normalment voluntàries. En
aquestes convocatòries s’observa que els
temaris no inclouen continguts sobre igualtat
i no-discriminació o bé ho fan de manera
molt insatisfactòria. Per exemple, alguns
ajuntament només fan al·lusió a l’odre de
protecció (Terrassa i Tarragona).
En el cas de les categories superiors (inspector
o inspectora, intendent o intendenta,
superintendendent o superintendendenta i
intendent o intendenta major), quan l’accés
es fa per concurs oposició, el procés s’integra
per les proves teòriques i/o pràctiques, de
llengua catalana, psicotècniques i mèdiques.
Poden quedar exemptes d’aquestes dues
darreres proves les persones que es presentin
pel torn de promoció (art. 14.c del Decret
233/2002). Tant les proves teòriques o
pràctiques com la formulació dels projectes
de gestió, si escau, han d’avaluar les capacitats
i aptituds vinculades a l’exercici de les
funcions pròpies de les categories d’accés, i
cal especificar-ne els temaris o continguts en
les bases.
En la fase del concurs s’han de valorar els
mèrits i les capacitats seguint els criteris
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següents: antiguitat en cossos policials,
titulacions acadèmiques i cursos de formació i
perfeccionament rellevants per a la categoria
d’accés, recompenses i distincions pròpies
dels cossos policials. Les bases també poden
incloure altres coneixements, habilitats i
aptituds que mostrin la idoneïtat de les
persones candidates. En concret, en els
supòsits de promoció interna es poden valorar
informes dels comandaments sobre la qualitat
del treball de les persones candidates i, en el
cas d’ingrés, l’experiència en treballs similars
en relació amb l’experiència adquirida.

Les condicions laborals del règim estatutari
de les policies locals (règim, jornada, horari,
vacances i permisos) són competència de
l’Administració local.

Els tribunals qualificadors, presidits per
l’alcalde o l’alcaldessa, són designats per la
corporació seguint la distribució d’un terç
integrat per funcionaris de l’ajuntament
convocant, un altre terç per personal tècnic
especialitzat en la matèria i el terç restant per
representants del Departament d’Interior
(art. 32 de la Llei 16/1991). El Decret 233/2002
assenyala que el tribunal no pot estar
constituït majoritàriament per membres en
actiu que pertanyin al cos de la policia local
de l’ajuntament convocant (art. 8.4).

A Catalunya, aquesta remissió que fa l’EBEP
es troba a l’EAC i va dirigida a la regulació dels
drets col·lectius. Aquests drets col·lectius són
enumerats a l’EBEP, concretament: llibertat
sindical, negociació col·lectiva, participació
en les condicions de treball, vaga amb
manteniment dels serveis essencials i
conflictes col·lectius (art. 15 EBEP).

Un cop assolida aquesta fase, s’han de superar
els cursos selectius que imparteix l’Escola de
Policia de Catalunya, excepte les persones
que acreditin haver-los superat amb
anterioritat. Aquests cursos selectius poden
incloure períodes de pràctiques als municipis
tutelats per l’Escola de Policia de Catalunya
(art. 28 de la Llei 16/1991). Les bases de les
convocatòries poden establir el període de
pràctiques en qualitat de prova obligatòria i
eliminatòria.

L’article 4 de l’EBEP preveu que les disposicions
que s’hi estableixen només s’apliquen als
cossos i les forces de seguretat quan la seva
legislació específica així ho determini, amb
l’excepció dels cossos de policia local, als
quals els és d’aplicació la legislació específica
juntament amb la legislació de la comunitat
autònoma.

Els cossos de policia local gaudeixen del dret
de llibertat sindical, atès que la mateixa
LOFCS (art. 52) feia remissió a la norma
d’aplicació anterior a l’EBEP, concretament la
Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de
representació. D’aquesta manera, es pot
afirmar que les policies locals gaudeixen del
dret de llibertat sindical, excepte del dret de
vaga.
És en aquest dret de llibertat sindical on es
troba el dret de negociació col·lectiva, que,
entre d’altres matèries, permet la negociació
de les condicions laborals i, entre elles, els
plans d’igualtat.
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8. LA SITUACIÓ DE LES DONES ALS
COSSOS DE BOMBERS
8.1. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL
COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT I LA
PRESÈNCIA DE LES DONES
Els precedents històrics i institucionals dels
cossos de bombers són diferents dels policials,
començant perquè no són cossos armats i
comparteixen competències sobre seguretat,
però no sobre ordre públic en sentit estricte.
A Europa i als Estats Units, la generalització
de les brigades d’extinció d’incendis va
tenir lloc durant el segle XIX i començaments
del XX, coincidint amb la industrialització i
el creixement de les ciutats (Generalitat de
Catalunya, 2009). A Espanya, les primeres
brigades de bombers depenien de les
autoritats municipals o bé de companyies
d’assegurances de la llar (Yuste, 2015).
Tradicionalment, l’exèrcit també havia
ajudat en l’extinció d’incendis i intervenia a
les ciutats quan aquests cossos no existien
(Generalitat de Catalunya, 2009). Fruit
d’aquesta influència, les brigades contra
incendis van adoptar una organització i una
disciplina semblant a la militar.
Durant el franquisme, la legislació de règim
local va obligar els ajuntaments de més de
5.000 habitants a organitzar cossos de
bombers, i les diputacions tenien aquestes
competències de forma subsidiària (Síndic
de Greuges, 2019). A Catalunya, alguns
municipis i les diputacions provincials van
assumir aquestes competències, les quals
van ser transferides a la Generalitat el 1982.
La Generalitat té competències exclusives
en matèria de protecció civil i d’emergències,
que inclouen la prevenció i extinció
d’incendis, a excepció de les competències
que tingui l’Estat en seguretat pública (art.
132 EAC). Igualment, els municipis, dins del
seu territori, tenen competències sobre
protecció civil i sobre prevenció i extinció
d’incendis (art. 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim
local).

Degut a les successives retallades
pressupostàries en ocasió de la crisi del
2008, i tal com han denunciat els sindicats i
el Síndic de Greuges, les mancances
d’efectius i la deficiència dels equipament
han portat a qualificar la situació d’aquest
servei de crítica.45 Precisament, l’informe
del Síndic El cos de Bombers de la Generalitat i
el Sistema d’Emergències a Catalunya, de maig
de 2019, proposava un pacte de país que
comportés, amb una mirada més àmplia,
un canvi de model d’emergències a
Catalunya i que revisés el paper dels
diferents agents involucrats, professionals
o voluntaris, i això inclouria també els
agents rurals, de protecció civil, etc. La
proposta recomanava l’accés de més dones
en aquests cossos. Aquest plantejament, en
la línia de l’estratègia de la Generalitat,
exigiria posar el focus de les polítiques
d’igualtat per raó de gènere en el disseny de
les polítiques d’emergències i de protecció
civil;
també
en
altres
col·lectius
masculinitzats, com ara els agents rurals
(amb un 15% de dones), els bombers
voluntaris o les associacions de defensa
forestal.
El servei de prevenció i extinció d’incendis
de Catalunya està format pel personal del
cos de Bombers de la Generalitat, de caràcter
professional i amb condició de funcionari, i
també per bombers i bomberes voluntaris.
El cos de Bombers de la Generalitat actua
sobre tot el territori català i en coordinació
amb els diferents municipis. Només la
ciutat de Barcelona té el seu propi cos de
Bombers.
Les funcions del personal dels Bombers de
la Generalitat consisteixen en l’extinció
d’incendis, la protecció de persones i de
béns en cas de sinistres o emergències,

La Generalitat va proposar un pla de finançament per cobrir les necessitats detectades en el Pla
estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior
per al període 2017-2022 (Acord de Govern 126/2016, de 27 de setembre).
45
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salvaments o rescats marítims fluvials o de
muntanya i la participació en operacions de
protecció civil. També es duen a terme
activitats de prevenció d’incendis i
d’accidents, es fan tasques de formació i
informació a la ciutadania sobre aquests
riscos, s’investiguen i analitzen les causes i
conseqüències dels sinistres, etc. (art. 13 de
la Llei 5/1994).
Cal remarcar també el paper rellevant que
han tingut i tenen els cossos de bombers
voluntaris oferint suport en l’extinció
d’incendis i davant de situacions

d’emergència. Nomenats pel Departament
d’Interior, estan organitzats en seccions i
les persones seleccionades s’adscriuen al
parc de bombers més proper a la seva
residència. Dos indicadors de la seva
rellevància són que el nombre de bombers i
bomberes voluntaris és pràcticament igual
que el de professionals, i que per accedir a la
secció d’actius cal superar un procés selectiu
públic, passant una sèrie de proves i uns
períodes de formació i pràctiques.
Les dones només representen un 2,2% de la
plantilla dels Bombers de la Generalitat.

Taula 26. Plantilla de bombers i bomberes voluntaris segons sexe
Sexe

Secció

Total

Homes

Dones

32

2

34

1.553

70

1.623

Veterans

312

6

318

Especial

99

63

162

Honor

49

3

52

2.013

142

2.155

Activa

Total

Font: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).

Taula 27. Plantilla dels Bombers de la Generalitat per sexe (2010-2020)
Any

Homes

%

Dones

%

Total

2010

2.454

98,93

26

1,07

2.420

2011

2.394

98,6

36

1,4

2.569

2012

2.533

98,54

37

1,46

2.533

2013

2.496

98,51

37

1,49

2.478

2014

2.408

98,53

36

1,47

2.444

2015

2.367

98,54

35

1,46

2.402

2016

2.298

98,5

35

1,5

2.333

2017

2.368

98,3

41

1,7

2.409

2018

2.273

98,19

42

1,81

2.315

2019

2.219

98,19

41

1,81

2.260

2020

2.513

98,05

50

1,95

2.563

Font: IDESCAT. Només inclou el personal funcionari.
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Malauradament, es tracta d’una xifra
veritablement baixa, en consonància o fins
i tot superior a les d’altres cossos de
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bombers de l’Estat espanyol, ja que en
alguns d’aquests cossos no consta cap dona
dins de la plantilla.

Taula 28. Les dones als cossos de bombers (2020)
Comunitat autònoma

Homes

%

Dones

%

Total

Galícia

808

99,51

4

0,49

812

Principat d’Astúries

501

98,82

6

1,18

507

Cantàbria

293

97,34

3

1

301

País Basc

1.137

98,61

16

1,39

1.153

Castella i Lleó

944

100

0

0

944

La Rioja

132

100

0

0

132

Comunitat Foral de Navarra

306

99,35

2

0,65

308

Aragó

690

98,57

10

1,43

700

2.954

98,63

41

1,37

2.995

599

99,83

1

0,17

600

Comunitat de Madrid

3.112

99,62

12

0,38

3.124

Castella - La Manxa

1.105

99,55

5

0,45

1.110

Comunitat Valenciana

1.948

99,24

15

0,76

1.963

570

100

0

0

570

3.374

98,71

44

1,29

3.418

Ceuta

76

100

0

0

76

Melilla

83

98,81

1

1,19

84

Canàries

654

99,54

3

0,46

657

Illes Balears

582

99,15

5

0,85

587

19.868

99,14

168

0,84

20.041

Catalunya
Extremadura

Regió de Múrcia
Andalusia

TOTAL
Font: Ser Bombera

A banda d’això, la tardana incorporació de
les dones al cos de Bombers de la Generalitat
–que no es va formalitzar fins l’any 1998– es
veu reflectida en l’antiguitat de la plantilla
segons sexe, de manera que no hi ha dones

que tinguin una antiguitat igual o superior
a vint-i-cinc anys al cos i molt poques
dones sobrepassen els quinze anys
d’antiguitat.
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Taula 29. Plantilla per antiguitat i sexe de l’any 2021
Antiguitat

Dones

Homes

Total

Menys de 5 anys

22

533

555

Menys de 10 anys

1

9

10

Menys de 15 anys

15

398

413

Menys de 20 anys

10

467

477

Menys de 25 anys

7

404

411

Menys de 30 anys

0

345

345

Menys de 35 anys

0

284

284

Menys de 40 anys

0

51

51

Més de 40

0

7

7

Font: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).

En el panorama internacional les xifres són
superiors (als Estats Units, per exemple, la
proporció de dones és del 4%), però la
presència femenina continua sent molt
testimonial. El cas més exitós d’integració
de dones en un cos de bombers és el de la
London Fire Brigade (7%), que aplica
estratègies d’igualtat i diversitat amb èxit
des de fa temps.
Si s’observa com es distribueixen les
dones entre les diferents categories, veiem

que el gruix de les dones és a la categoria
de bomberes d’escala bàsica (21,8%) i,
sobretot, en el rang següent, que és el de
bombera de primera (55%). 46 A les
categories superiors d’inspectores i
sotsinspectores hi ha poques dones, però
la seva presència és proporcional al grau
de feminització de la plantilla. En canvi,
sobta molt que no hi hagi cap dona a les
categories intermèdies, com les de
sergenta o oficiala.

Taula 30. Plantilla per antiguitat i sexe de l’any 2021
Categoria

Dona

Home

Total

% entre dones

-

5

5

0

Escala bàsica – bomber/a

12

395

407

21,81

Escala tècnica – sergent/a

-

116

116

0

Escala executiva –
sotsinspector/a

8

61

69

14,55

Escala superior – inspector/a

1

23

24

1,82

Escala tècnica – bomber/a de
primera

32

1.543

1.575

58,18

Escala tècnica – caporal/a

2

316

318

3,64

Escala tècnica – oficial/a

-

39

39

0

55

2.498

2.553

100

Total

Font: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS).

Aquesta darrera categoria ha estat suprimida i a l’escala bàsica només hi constarà la categoria de
bomber o bombera.
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Caldria esbrinar quin és el motiu de
l’absència de dones en aquestes categories,
a les quals només es pot accedir per la via de
la promoció, i aquest punt haurà de ser
tractat en un pla d’igualtat. L’existència
d’una única via implica menys possibilitats
de promoció per a elles, ja que cal tenir com
a requisit un mínim d’antiguitat en les
categories immediatament inferiors.
8.2. CONVOCATÒRIES I PROCÉS DE
SELECCIÓ
Durant el 2020 i el 2021, es van presentar les
campanyes “Fem equip” i “A prova de foc”,
per trencar estereotips i animar les dones a
incorporar-se al cos de Bombers de la
Generalitat. A través de la difusió per mitjans
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i xarxes socials de cartells i vídeos es pretén
visualitzar i normalitzar la presència de les
dones en la professió. En les imatges es
veuen dones fent diverses tasques
d’intervenció i emergència. A la segona
convocatòria del 2019, el nombre de dones
aspirants pràcticament es va doblar respecte
de la precedent, i en la darrera (2021) el
nombre de candidates (422) va suposar el
10% del total de les persones aspirants. De
fet, si examinem les quatre convocatòries
prèvies, ja tancades, veiem que la xifra de
dones que s’ha presentat a les proves ha
anat augmentant, fins arribar a les 422 del
2021. També és destacable que, en tres de les
quatre convocatòries examinades, el
percentatge de dones que no han superat les
proves ha estat clarament inferior al dels
homes.

Taula 31. Persones presentades i nomenades per sexe i convocatòria
Categoria
81/16

81/18

81/19

81/19.2

Dones

Homes

Total

Presentades

150 (4,63%)

3.087 (95,37%)

3.237

Nomenades

6 (3,92%)

147 (96,08%)

153

Presentades

192 (6,07%)

2.970 (93,93%)

3.162

Nomenades

4 (2,68%)

145 (97,32%)

149

Presentades

231 (6,24%)

3.472 (93,76%)

3.703

Nomenades

8 (3,27%)

237 (96,73%)

245

Presentades

301 (8,36%)

3.298 (91,64%)

3.599

Nomenades

26 (8,41%)

283 (91,59%)

309

Més en detall, la taxa de superació que
tenen dones i homes en les diferents
proves divergeix molt segons la seva
tipologia.
Així,
destaca
la
major
penalització que tenen les dones en la
prova de conducció, en què aproven el
77% de les presentades vers el 90% dels
homes. Però on s’observa una diferència

més acusada entre dones i homes és en
les proves físiques, en què la diferència en
les taxes de superació ronda el 20-30%.
Aquests resultats contrasten molt si els
comparem amb la resta de proves, i això
és un indicador del fet que, de mitjana, la
tipologia de proves o els barems
perjudiquen molt més les dones.
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Gràfic 6. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 1 (coneixements + aptituds + personalitat)

Gràfic 7. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 2 (física)
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Gràfic 8. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 3 (conducció)

Gràfic 9. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 4 (psicològica)
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Gràfic 10. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 5 (mèdica)

El cos de Bombers de la Generalitat s’organitza
jeràrquicament en escales i categories:
l’escala bàsica comprèn la categoria de
bomber; l’escala tècnica, les d’oficial, de
sergent, de caporal i de bomber de primera;
l’escala
executiva,
la
categoria
de
sotsinspector, i l’escala superior, la categoria
d’inspector (art. 15 de la Llei 5/1994).
A més de la titulació adequada i de reunir els
requisits exigits en les convocatòries, per
accedir a les diferents categories i escales de
cos de Bombers de la Generalitat cal superar
una oposició o concurs oposició –ja sigui de
lliure accés o per promoció interna– i, alhora,
aprovar un curs selectiu impartit a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya. En el cas
de l’escala bàsica de bombers, l’accés es fa
mitjançant oposició o concurs oposició.
L’accés a les categories de l’escala tècnica té
lloc per promoció, mitjançant un procediment
de concurs oposició, sempre que les persones
aspirants tinguin tres anys d’antiguitat en la
categoria immediatament inferior i passin o
hagin passat el curs selectiu corresponent
(arts. 18 a 20 de la Llei 9/2010). En canvi, a les
categories de sotsinspector o sotsinspectora
i inspector o inspectora s’hi accedeix per
concurs oposició lliure, tot i que es pot
reservar fins a un 65% de les places de cada
convocatòria per a la promoció (art. 21 de la
Llei 9/2010).

Quant als requisits, a banda dels exigibles
per la normativa de funcionariat
(nacionalitat, titulació adequada i no
haver estat condemnat, inhabilitat o
separat del servei i tenir un nivell de
coneixement de català i castellà), no es
demana una alçada mínima ni tampoc es
fixa una edat màxima. Precisament, l’any
2010, per adaptar-se a la normativa
europea, es va eliminar l’edat màxima de
trenta-cinc anys per accedir a la categoria
de bomber que preveia la Llei 5/1994.
S’exigeix també estar en possessió del
permís de conducció de tipus C, que habilita
per a la conducció de vehicles pesants de
més de 3.500 kg. Les persones candidates
han de tenir aquest permís en el moment de
presentar-se i no es pot obtenir en paral·lel
al procés de selecció. Això s’explica perquè
cal aquest permís per fer la prova consistent
en la conducció de vehicles pesants. Tot i
així, el 2019, les convocatòries per al cos de
bombers van eliminar aquesta prova. En
canvi, en la darrera convocatòria del 2021, es
va incorporar una nova prova, la d’oficis, que
inclou de nou la conducció de vehicles
pesants, tot i que concorre amb altres
coneixements o habilitats.
Es tracta d’un requisit que no seria
discriminatori, si es considera justificat per
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les tasques que cal desenvolupar. Tot i així,
aquest requeriment té un fort impacte de
gènere, ja que està allunyat dels patrons i
referents culturals i socials habituals de les
dones.
Així, el procés de selecció per la categoria de
bomber o bombera consta de quatre fases: les
proves de l’oposició, el concurs de mèrits, la
fase de formació i la de pràctiques. En la
darrera convocatòria del 2021 s’han exigit sis
proves: prova de coneixements i d’avaluació
psicològica de la personalitat, prova física,
prova d’oficis, prova d’avaluació psicològica
competencial, prova mèdica i proves de
coneixement d’idiomes. A continuació,
s’examinen els canvis que s’han incorporat
en el disseny i en els barems dels exercicis
d’oposició i que s’han adoptat per incorporar
una perspectiva de gènere, prenent com a
referència la darrera convocatòria del 2021.
Els diferents exercicis d’un procés selectiu
han d’estar relacionats amb el contingut de
les funcions i les tasques que caldrà exercir
en la plaça corresponent (art. 61 EBEP).
a. Prova de coneixements i d’avaluació
psicològica de la personalitat: Tal com
explicita el temari, en l’avaluació de la prova
de coneixements són rellevants els
coneixements bàsics de caràcter tècnic i
tecnològic en relació amb diferents matèries
vinculades a l’exercici de la professió, com
ara l’electrònica, la mecànica, riscos químics,
construcció, atenció sanitària, etc. Com a
novetat en el temari del 2021 es demana, per
primer cop, tenir coneixement de la legislació
sobre igualtat.
Pel que fa a l’avaluació psicològica, la
convocatòria del 2021 va canviar els criteris
de valoració, ja que s’avaluen i es ponderen
diversos trets de personalitat: amabilitat,
ansietat, autocontrol, desajust o descontrol,
duresa,
extraversió,
independència,
inestabilitat, neuroticisme, obertura i
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responsabilitat. Si en convocatòries anteriors
es valoraven determinades aptituds, en
aquest cas es va apostar per ponderar una
pluralitat de perfils psicològics i de trets de la
personalitat. En tot cas, aquesta novetat ha
estat contestada per sindicats i persones
afectades, ja que va suposar l’eliminació del
44% de les candidatures.47 Cal reiterar la
problemàtica ja assenyalada en relació amb
aquest tipus de proves –que obeeixen a
criteris tècnics validats des de la psicologia i
molt tecnificats– quant a la seva manca de
transparència i el fort impacte de gènere que
poden tenir segons els valors o criteris tinguts
en compte.
b.Proves físiques: Els exercicis d’aquestes
proves no han canviat respecte de les
convocatòries precedents, de manera que
continua havent-n’hi cinc: la cursa de
llançadora, el circuit d’agilitat, natació,
pressió sobre banc i pujada de corda. Tampoc
no s’ha modificat el barem diferenciat pels
dos sexes en les darreres convocatòries, a
excepció del pes d’aixecament exigit en
l’exercici de pressió de banc, si bé es tracta
d’un canvi poc significatiu, ja que augmenta
el pes que cal aixecar per a tots dos sexes.48
També s’ha optat per rebaixar l’alçada que
cal pujar en l’exercici de corda, tant per a
homes com per a dones (el mínim ara és de
més 5 metres per als homes i més de 3
metres per a les dones).
Certament, aquestes proves valoren qualitats
físiques que van més enllà dels criteris de
força, resistència física i anaeròbica i
velocitat, exigits habitualment per accedir a
la professió.49 Aquí es prenen en consideració
altres característiques, com l’agilitat i la
coordinació de les persones aspirants. Tot
i així, es tracta de proves que mesuren les
propietats físiques en abstracte, i no van tan
vinculades a les competències professionals
exigides per exercir la professió en l’actualitat.
En aquest sentit, caldria avançar en l’estudi
d’aquests requeriments i en la tipologia de

Catalunya/Europapress. “Un nuevo test psicológico descarta al 44% de opositores a Bomberos de la
Generalitat”, 27 d’octubre del 2021.
48
En les convocatòries del 2019 i el 2021 es demanava l’aixecament de 65 kg per als homes i de 42 kg per a
les dones, mentre que en les anteriors, els pesos eren de 60 kg i 40 kg, respectivament.
49
Els tipus de proves físiques exigits són molt diversos en les diferents convocatòries d’accés als cossos
de bombers a l’Estat espanyol. Per exemple, en les convocatòries de la Comunitat de Madrid, les proves
físiques exigides continuen sent les tradicionals i s’exigeixen puntuacions mínimes comunes per a dones
i homes, la qual cosa penalitza especialment les primeres. Vid. Morán, C. (2021), Ingreso en el servicio de
extinción de incendios de la Comunidad de Madrid. Evaluación del Impacto de Género de la convocatoria de 2018.
Treball de final de màster, Universidad Jaime I-Universidad Miguel Hernández. També és interessant llegir
els criteris tècnics sobre les qualitats físiques valorades en aquestes proves d’ingrés, en l’informe elaborat
per la Unitat d’Educació Física de la Direcció d’Emergències de la Comunitat de Madrid, de 21 de març del
2018, a petició del sindicat UGT.
47
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proves exigibles, tal com s’ha dit per al cas
dels cossos policials. Així mateix, seria
necessari de revisar el barem dels exercicis
per ajustar-los a les diferències biològiques
de tots dos sexes, atesa la gran diferència
existent en la taxa d’aprovats entre dones i
homes en aquests tipus d’exercicis, en
comparació amb la resta de proves.
c. Prova d’oficis: Es tracta d’un nou exercici,
no eliminatori, que consisteix en un circuit
en què les persones candidates han de
mostrar coneixements i habilitats bàsiques
en activitats de quatre branques professionals
diferenciades: la sanitària, la de fusteria i
construcció, la de fontaneria i electricitat i la
de conducció de vehicles pesants. S’observa
que s’incorporen coneixements de l’àmbit
sanitari i que l’exercici de conducció de
vehicles pesants perd pes en l’avaluació.
En la fase de concurs es té en compte el
temps de prestació de serveis dels candidats
com a bombers en diferents administracions,
com a bombers voluntaris, auxiliars forestals,
etc. En aquestes activitats, en què es fan
tasques d’extinció d’incendis i de protecció
del medi ambient, la presència d’homes és
majoritària.
Les dones embarassades o que estiguin de
permís de maternitat durant les setze
setmanes posteriors al part tenen l’opció de
fer les proves, si això no suposa cap risc per a
la seva salut, o de sol·licitar l’ajornament de
la prova física fins a la convocatòria següent,
i se’ls conserva la nota de les proves que ja
han fet. No es prenen en consideració altres
situacions vinculades a la maternitat, com el
període de lactància o l’hospitalització per
part.
8.3. LA INCORPORACIÓ DE LES DONES
BOMBERES A L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA I A LA LONDON FIRE BRIGADE
COM A CASOS D’ESTUDI
Fins a l’any 2007, no hi havia cap dona en el
cos de bombers de l’Ajuntament de Barcelona.
En canvi, en el darrer procés de selecció s’ha
experimentat un canvi molt notable de
tendència, ja que es van presentar 143 dones
(un 7,8%), i un 15% de les persones
seleccionades van ser dones (12 en total). En
l’actualitat, el nombre de dones continua sent

quasi testimonial, però els canvis esmentats
podrien revertir aquesta situació crítica.
Aquest increment en el nombre de dones
s’explica per una sèrie d’accions previstes en
el II Pla d’igualtat de l’Ajuntament de
Barcelona
(2015-2019),
consistents
essencialment
en
campanyes
de
sensibilització i informatives de caràcter
inclusiu, en programes de formació per a
futures dones candidates i en canvis notables
en el procés de selecció. Així, l’Ajuntament de
Barcelona ha presentat diverses campanyes
per promoure l’accés de dones als cossos de
bombers mitjançant accions de difusió i
sensibilització. Concretament, la campanya
“Bombera, per què no?” visibilitza les dones
fent tasques de bomberes, tot promovent
que vegin aquest ofici com una opció
professional més. Alhora, l’Ajuntament de
Barcelona, en col·laboració amb Barcelona
Activa, ha organitzat un programa de
formació i de coaching adreçat a les dones,
per facilitar que es presentin a les
convocatòries de bombers.
Una novetat també rellevant és que, en la
darrera convocatòria del 2019, l’Ajuntament
de Barcelona ha revisat el seu procés selectiu,
per evitar els principals punts que
ocasionaven un fort impacte de gènere i
penalitzaven més les dones, tot ajustant
aquest procés a les necessitats actuals i reals
de l’ofici. Els principals canvis que s’han
introduït són els següents: se suprimeix
l’alçada com a requisit d’accés, es modifica
part de les proves d’aptitud física i, a més, a
la prova d’oficis s’introdueix la branca
sanitària, juntament amb les tradicionals de
construcció, electricitat i mecànica, activitats
tradicionalment molt masculinitzades.
Pel que fa a les proves d’aptitud física, s’han
suprimit del procés les de pressió sobre banc
i les de salt de longitud, i es van ajustar els
barems de qualificació de les proves que es
mantenen (cursa Navette, circuit d’agilitat i
natació). S’han incorporat dos exercicis nous
per valorar la capacitat física de les persones
candidates: el d’arrossegament de maniquí i
el de dominades, considerats més ajustats a
les tasques que es fan habitualment. En la
fase de concurs s’afegeixen com a mèrits les
titulacions de l’àmbit sanitari, i aquests
temes també s’han introduït en la fase de
formació, que inclou qüestions com les de
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l’atenció a víctimes múltiples o
desfibril·lació externa automatitzada.

de

En aplicació del II Pla d’igualtat de l’Ajuntament,
s’ha inclòs al procés una clàusula de
preferència, de manera que, en cas d’empat de
puntuació a les darreres posicions, un dels
criteris a aplicar sigui el de resoldre a favor de
“la persona aspirant el gènere de la qual sigui
menys representat en el col·lectiu professional
objecte d’aquesta oposició”.
Pel que fa a les situacions d’embaràs, part o
lactància, a diferència de les convocatòries
dels altres cossos examinats, les previsions
són més completes per atendre les diferents
circumstàncies i són menys restrictives
quant a terminis i condicions. Així, les dones
embarassades o que estan gaudint del
permís de maternitat en aquest procés tenen
l’opció o bé de fer les proves, si això no
suposa cap risc per a la seva salut, o bé de
sol·licitar l’ajornament de la prova física fins
a la convocatòria següent, conservant la
nota de les proves ja realitzades. I en cas
d’hospitalització per aquests motius les
dones poden ser examinades de les proves
escrites al mateix recinte. Es preveu també la
modificació de l’horari de les proves si
coincideixen amb la lactància del nadó.
A Europa, la London Fire Brigade és el cos de
bombers amb més presència de dones (7%),
gràcies, principalment, a campanyes
inclusives i a un procés selectiu dissenyat
per ser neutre des de la perspectiva de
gènere. Des del començaments del 2000, la
London Fire Brigade va aplicar estratègies
per aconseguir una plantilla més igualitària i
plural i que reflectís més fidelment la
diversitat de la població londinenca.
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L’objectiu d’aconseguir el 18% de dones
encara no s’ha assolit, i un dels reptes
essencials és el d’atreure més dones cap a
l’ofici de bomberes, ja que la xifra de dones
candidates els darrers anys es mantenia
estancada (10%). La presentació de 700 dones
candidates en la convocatòria del 2018 va ser
una xifra rècord, i aquest èxit s’explica,
sobretot, per la posada en marxa de
campanyes d’allistament i de fórmules de
comunicació corporatives inclusives. En tot
cas, aquests canvis se situen en una
estratègia més àmplia del Consell Nacional
de Caps d’Extinció d’Incendis (2016), el qual
va proposar actualitzar el perfil i la gestió del
personal d’extinció d’incendis i de rescat al
Regne Unit, per adequar-se als canvis
experimentats en els darrers temps en les
necessitats de servei a la ciutadania, i
recomana, en aquest sentit, reforçar els
vessants educatiu, de cures socials i de
seguretat de la comunitat en sentit ampli.
A banda, la London Fire Brigade ha dissenyat
un procés selectiu amb proves d’accés
orientades a valorar l’aptitud i les
competències per acomplir les tasques més
habituals de la feina, i ha reduït els aspectes
amb més impacte de gènere. Es preveuen
tests de domini gramatical i de matemàtiques,
entrevistes, valoració de l’experiència
professional i simulacions de rol vinculades
a l’ofici. La fase d’entrevistes i de simulació
de rols és portada a terme per persones
formades en avaluació de competències
(fase d’assessment centre). Crida l’atenció el
vessant pragmàtic de les proves físiques,
que consisteixen, per exemple, en la pujada
d’escales, l’evacuació de víctimes, proves de
claustrofòbia o de muntatge i transport
d’equips.
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9. CONCLUSIONS, PROPOSTES I
RECOMANACIONS
9.1. CONCLUSIONS
 Els col·lectius examinats pertanyen a
professions fortament estereotipades per raó
de gènere i són, encara avui dia, d’un clar
domini masculí. Això comporta que
institucionalment aquests cossos es regeixin
encara per normes androcèntriques que
invisibilitzen les aportacions de les dones i
que penalitzen el seu desenvolupament
professional. Tant en aquest vessant
institucional com en el cor de la cultura
organitzativa, se segueixen reproduint, a
hores d’ara, patrons sexistes i heteronormatius
que generen barreres visibles i invisibles per
a les dones en l’accés i el seu desenvolupament
professional. La manifestació més evident
d’aquestes dificultats és la baixa presència de
dones en els cossos analitzats, juntament
amb la seva forta infrarepresentació entre els
càrrecs de comandament i una marcada
divisió sexual del treball en el si d’aquestes
organitzacions.
 Els avenços en matèria d’igualtat de gènere
experimentats en aquests cossos al llarg del
temps –i això és aplicable als diferents països–
han anat sempre acompanyats de l’aprovació
de les normatives d’igualtat i no-discriminació
que, en el cas de Catalunya i Espanya, tenen
un clar fonament en les normes europees.
Malgrat que aquestes normes han donat pas
a una igualtat formal, encara s’observen
marcades diferències i bretxes per raó de
gènere que arrosseguen les dones en
incorporar-se al mercat de treball i, més
concretament, als cossos policials, diferències
que són presents en la permanència i en el
desenvolupament de la seva carrera
professional.
 Les polítiques d’igualtat de gènere adreçades
a aquests cossos portades a terme pel
legislador i el Govern català han estat
pràcticament inexistents fins fa relativament
poc temps, i la recepció d’aquestes polítiques
en els diferents cossos ha estat desigual. Es
constata, en aquest sentit, que els diferents
governs al capdavant de la Generalitat no han
complert fins fa poc amb la normativa
d’igualtat, atès que no han incorporat la
perspectiva de gènere en la coordinació del
sistema de seguretat pública, tant pel que fa

a la definició d’aquestes polítiques com en
l’establiment de les seves prioritats.
Tanmateix, coincidint amb el Pla estratègic
en matèria d’igualtat (2019-2022), s’observa
un punt d’inflexió en la plasmació d’aquestes
polítiques.
 Aquest punt d’inflexió s’ha traduït,
principalment, en les mesures següents:
 Canvis en la normativa sectorial i en les
convocatòries, especialment de Mossos
d’Esquadra,
per
erradicar
certes
discriminacions en l’accés i prohibir i
sancionar disciplinàriament l’assetjament
sexual o per raó de sexe.
 Inici d’un desplegament institucional
d’òrgans i unitats competents per dissenyar
polítiques i plans d’igualtat.
 L’aprovació, en el cas dels Mossos
d’Esquadra, d’un pla d’igualtat i d’un nou
protocol d’assetjament per atendre les
necessitats i peculiaritats específiques del
cos. Quant a les policies locals, se’ls aplica
els plans d’igualtat dels municipis als quals
estan adscrites.
 La impartició, a l’Escola de Policia, de
mòduls formatius sobre matèries d’igualtat i
no-discriminació, adreçats als cossos
policials i a les persones instructores.
Formació
específica
en
matèria
d’assetjament, a iniciativa de la Unitat
d’Igualtat de Mossos, per a les persones
encarregades d’aplicar el protocol (COVAS).
 L’elaboració de campanyes comunicatives
inclusives en les darreres convocatòries de
Mossos i Bombers de la Generalitat, el 2022.
 La regulació de clàusules de reserva
d’ocupació, que tenen habilitació legal i
responen a criteris de proporcionalitat i
raonabilitat, exigits per la jurisprudència
comunitària.
En tot cas, s’observen grans asimetries en els
tres cossos estudiats quant al grau de
desplegament de les polítiques d’igualtat i els
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canvis introduïts en les cultures organitzatives
respectives. Així, els avenços recents en
aquestes matèries a la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra contrasten
amb la situació, encara molt incipient, del
cos de Bombers de la Generalitat i de la resta
de cossos d’emergències. En el cas de la
policia local, pels motius ja explicats
–competencials, organitzatius i la confluència
de diferents agendes polítiques–, es perceben
estadis desiguals d’implementació d’aquestes
polítiques entre les diferents plantilles. És per
això que, en una matèria tan transversal,
caldria que la Generalitat assumís la
coordinació i el disseny de les polítiques
d’igualtat, com s’exposa a continuació.
9.2. RECOMANACIONS I PROPOSTES DE
FUTUR
A la Generalitat i als governs municipals:
 Incorporar la perspectiva de gènere en la
coordinació de les polítiques de seguretat
entre el Govern de la Generalitat i dels governs
municipals i en les polítiques sectorials.
 Aquesta coordinació amb perspectiva de
gènere es proposa que es plasmi:
 A la seguretat de persones, els béns i el
medi ambient, a través del Pla de seguretat.
 Als plans locals de seguretat, amb la
creació d’un òrgan de coordinació de
conformació paritària.
 Tornar al caràcter obligatori del registre a
Catalunya dels plans d’igualtat –compatibles
amb l’estatal–, per donar compliment al
principi de transparència.
A la Generalitat (Departament d’Interior):
 Aprovar un pla o full de ruta per
implementar-lo en les polítiques de seguretat
amb perspectiva de gènere, mitjançant una
metodologia que mesuri els impactes de
gènere de les seves polítiques i permeti
l’adopció d’indicadors, objectius i mesures.
 Reforçar el desplegament institucional en
matèria d’igualtat amb suport material i
personal, i incorporar-hi la figura dels agents
d’igualtat.

 Impulsar la implementació del Pla d’igualtat
de la PG-ME i del nou Protocol davant de
situacions d’assetjament sexual. En el cas
dels Bombers de la Generalitat, on la presència
de les dones és encara testimonial i el seu
funcionament es regeix per regles clarament
androcèntriques, cal avançar en la negociació
i l’aprovació del seu propi pla d’igualtat, per
fer visibles les necessitats i les aportacions de
les dones. Alhora, cal adoptar un protocol
propi davant de situacions d’assetjament
sexual i per raó de gènere.
 Regular i dissenyar un model de selecció
homogeneïtzat per als diferents cossos, que
combini el respecte als principis d’igualtat,
mèrit i capacitat amb la presa en consideració
de les funcions i tasques reals que cal
desenvolupar i de les diferències de cada
sexe. Tot salvaguardant les peculiaritats i
necessitats dels tres cossos examinats,
caldria:
 Incorporar en tots tres cossos un temari
comú en matèria d’igualtat i no-discriminació
i sobre violència de gènere.
 Revisar amb perspectiva de gènere els
requisits d’accés per evitar disfuncions, com
passa en el cas de l’alçada en algunes
policies locals, especialment en els requisits
mèdics.
 Adequar la tipologia de les proves físiques
als requeriments de les funcions i tasques
reals. En aquesta línia, caldria estudiar la
diversitat de qualitats físiques requerides i
fer un barem de les proves ajustat a les
característiques biològiques de cada sexe.
 Establir una regulació unitària que
garanteixi el dret de les dones candidates a
examinar-se en situació d’embaràs, part o
lactància. Caldria també incloure el
diagnòstic de dismenorrea coincident amb
les proves.
 Garantir la paritat en tots els tribunals
qualificadors i la formació dels seus
membres en temes d’igualtat i gènere.
 Avaluar l’impacte de gènere en els
processos selectius i fer-ne un seguiment.
 En general, incrementar la transparència
en els processos selectius, publicant els
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criteris i continguts que es valoren en totes
les proves.
 Elaborar un pla de promoció de participació
de les dones en l’accés i la promoció als
cossos de policia i de seguretat a Catalunya.
Aquest pla, de caràcter general, malgrat la
idiosincràsia de cada cos i les normatives
sectorials respectives, ha d’establir el full de
ruta. Cal destacar les mesures següents:
 Continuar amb les campanyes de
comunicació inclusiva, organitzar xerrades
informatives i altres mesures d’acció positiva
adreçades a fomentar la participació de les
dones. En el cas del cos de Bombers de la
Generalitat, seria especialment recomanable
oferir cursos de preparació adreçats a dones,
atès que els requisits i les qualificacions es
refereixen a realitats socials molt
masculinitzades.
 Detectar les barreres que dificulten la
promoció i la carrera professional de les
dones en tots tres cossos, estudiar-ne els
motius i analitzar de forma prioritària les
qüestions de conciliació de la vida personal
i laboral i de segregació horitzontal, entre
d’altres.
 Crear un observatori sobre polítiques
d’igualtat a les policies locals, per fer un
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seguiment sobre l’estat de la qüestió i els
avenços en aquestes matèries, i com a òrgan
d’impuls i vigilància del compliment de la
Llei 17/2015 en les polítiques de recursos
humans a les administracions locals.
Als governs municipals:
 Vetllar perquè els plans d’igualtat tinguin
una bona diagnosi i implementin accions i
objectius en relació amb la policia local, i
fer-ne un seguiment i una avaluació de la
implementació.
 Adaptar els protocols davant de situacions
d’assetjament a les peculiaritats organitzatives
dels cossos de les policies locals.
A l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya:
 Fer un diagnòstic de les necessitats
formatives en matèria d’igualtat i de l’aplicació
de la perspectiva de gènere en cursos,
seminaris, graus i màsters impartits (això
inclou, per exemple, l’anàlisi dels materials
d’estudi, de les avaluacions, de les pràctiques,
etc.), i desenvolupar uns indicadors
d’avaluació.
 Corregir els desequilibris de paritat de
gènere entre el professorat, sobretot pel que
fa al professorat de procedència policial.
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TAULA D’ABREVIATURES

CDFUE

Carta de drets fonamentals de la Unió Europea

CE

Constitució Espanyola

CEDAW

Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona

CGRIPM

Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i
Mediació

COVAS

Comissió de la Valoració de l’Assetjament Sexual

DGPEIS

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments

EAC

Estatut d’autonomia de Catalunya

EBEP

Estatut bàsic de l’empleat públic

ICD

Institut Català de les Dones

ISPC

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

LOFCS

Llei orgànica de forces i cossos de seguretat

LOIEDH

Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes

ONU

Organització de les Nacions Unides

PG-ME

Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

STC

Sentència del Tribunal Constitucional

STJUE

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

STS

Sentència del Tribunal Suprem

STSJ

Sentència del Tribunal Superior de Justícia

TC

Tribunal Constitucional

TJUE

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

TS

Tribunal Suprem

TSJ

Tribunal Superior de Justícia
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Gràfic 5. Distribució de la plantilla per especialitats
Gràfic 6. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 1 (coneixements + aptituds + personalitat)
Gràfic 7. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 2 (física)
Gràfic 8. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 3 (conducció)
Gràfic 9. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 4 (psicològica)
Gràfic 10. Percentatge d’aptes per sexe en la prova 5 (mèdica)

L’accés de les dones als cossos policials de Catalunya i al cos de Bombers de la Generalitat

91

NORMATIVA I JURISPRUDÈNCIA CITADA
Normativa internacional
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, adoptada
per la Resolució 34/180 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 18 de desembre de
1979
Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, de 31 d’octubre de 2000
Resolució 66/290 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, de 10 de setembre de 2012
Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la
violència domèstica, aprovat a Istanbul l’11 de maig de 2011
Normativa de la Unió Europea
Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957
Recomanació 84/635/CEE, del Consell, de 13 de desembre de 1984, relativa a la promoció d’accions positives a favor de la dona
Tractat d’Amsterdam pel qual es modifica el Tractat de la Unió Europea, els tractats constitutius de les comunitats europees i determinats actes connexos, signat a Amsterdam el 2
d’octubre de 1997
Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, proclamada pel Parlament Europeu, el Consell i la Comissió, elaborada a Niça el 7 de desembre de 2000
Directiva 2006/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en
assumptes d’ocupació
Tractat de funcionament de la Unió Europea, en la versió actual donada pel Tractat de Lisboa,
pel qual es modifica el Tractat de la Unió Europea i el Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea, firmat a Lisboa el 13 de desembre del 2007
Normativa espanyola
Constitució espanyola de 1978 (CE)
Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes
Llei orgànica 16/2007, de 13 de desembre, complementària de la Llei pel desenvolupament
sostenible del medi rural
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic
Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació
Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre
i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i
acords col·lectius de treball
Normativa catalana
Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
Decret legislatiu, 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’agents rurals
Llei 5/2008, de 24 d’octubre, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
Llei 9/2010, de 7 de maig, de modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i
de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
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Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació
Decret llei 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i s’estableixen mesures correctores per equilibrar la presència de dones i homes
Decret llei 14/2021, de 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’introduir-hi la tipificació com a infracció de determinades conductes d’assetjament i l’establiment de la descripció dels elements
que integren la uniformitat del cos de Mossos d’Esquadra, i pel qual es modifica la disposició
transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport,
per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d’aquesta llei
Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic
Decret 301/1982, del 5 d’agost, pel qual s’accepta la transferència del Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis de la Diputació de Girona a la Generalitat de Catalunya
Decret 183/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari del cos
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres
del cos de Mossos d’Esquadra
Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del cos de Bombers de la Generalitat
Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals
Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball
del cos de Mossos d’Esquadra
Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de
segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra
Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i
vacances de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra
Decret 74/2014, de 27 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal del cos de Bombers de la Generalitat
Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris
de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de
Catalunya
Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya
Acord GOV/126/2016, de 27 de setembre, en relació amb el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al període
2017-2022
Ordre 22/2020, de 3 de març, per la qual es crea la Comissió per a la Igualtat de Gènere de la
Direcció General de la Policia
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Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la
convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra
Resolució INT/2786/2019, de 29 d’octubre, de convocatòria mitjançant oposició lliure per
cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra
(núm. de registre de la convocatòria 46/002/19)
Resolució INT/2726/2021, de 7 de setembre, de convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per proveir 250 places de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica
(grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria
81/21)
Resolució INT/10/2022, de 7 de gener, de convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per
cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra
(núm. de registre de la convocatòria 46/22)
Normativa d’altres autonomies
Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat
Valenciana
Decret legislatiu 1/2020, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de policia del
País Basc
Jurisprudència
Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Sentència de 17 d’octubre de 1995, C-450/93 (assumpte Kalanke)
Sentència d’11 de novembre de 1997, C-409/95 (assumpte Marschall)
Sentència de 28 de març de 2000, C-158/97 (assumpte Badeck)
Sentència de 6 de juliol de 2000, C-407/98 (assumpte Abrahamsson)
Sentència de 12 de gener de 2010, C-229/08 (assumpte Wolf)
Sentència de 13 de novembre de 2014, C-416/13 (assumpte Vital Pérez)
Sentència de 15 de novembre de 2016, C-258/15 (assumpte Salaberría Sorondo)
Sentència de 18 d’octubre de 2017, C-409/16 (assumpte Kalliris)
Tribunal Constitucional
Sentència del Tribunal Constitucional número 123/1984, de 18 de novembre
Sentència del Tribunal Constitucional número 34/1995, de 6 de febrer
Interlocutòria del Tribunal Constitucional número 119/2018, de 13 de novembre
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Tribunal Suprem
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem número 8434/2011, de
15 de desembre
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem número 74/2022, de 27
de gener
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem número 233/2022, de
27 de gener
Tribunals superiors de justícia
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Canàries (Santa Cruz de Tenerife) número 145/2007, de 29 de juny
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castellala Manxa número 79/2008, de 24 d’abril
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País
Basc número 318/2008, de 14 de maig
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 4783/2016, de 10 de maig
Tribunals estrangers
Sentència del Tribunal Suprem del Canadà número 76 NR 161, de 25 de juny de 1987
(assumpte Action Travail des Femmes vs. Canadian National Railway Co. et al.)
Sentència del Tribunal de Districte del Districte Est de Nova York (Estats Units), Segon Circuit,
número 812 F.2d 52, de 17 de febrer de 1987 (assumpte Berckman vs. City of New York)
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