RESUM I EXTRACTE DELS PUNTS QUE AFECTEN AL PROCÉS SELECTIU
PER ACCEDIR A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL PER TORN LLIURE.
Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons
de Seguretat Pública de les Illes Balears
Requisits per a l’accés
Article 164
Torn lliure
2. Per poder participar en els processos selectius d’accés a les categories dels cossos de
policia local o a les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia
local és necessari reunir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir devuit anys complerts.
c) Posseir el títol acadèmic o equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada
d’acord amb la legislació bàsica de l’Estat.
d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el
desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d’exclusions que estableix
l’annex 5 d’aquest Reglament.
e) No haver estat separat del servei de l’administració local, autonòmica o estatal, ni estar
inhabilitat per exercir la funció pública.
f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
g) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.
h) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració expressa.
i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana del nivell que determina la normativa
vigent que, com a mínim, és l’exigible al personal funcionari de l’Administració autonòmica de
les Illes Balears.
Article 167
Proves de la fase d’oposició
1. L’ordre de realització de les proves és el que determina l’ajuntament corresponent en la
convocatòria.
2. Les proves de la fase d’oposició han de ser les següents:
Escala bàsica:
a) Categoria de policia:
1r. Prova d’aptitud física.
2n. Prova de coneixements tipus test.
3r. Prova de desenvolupament.
4t. Prova d’aptitud psicotècnica i de personalitat.
Article 168
Prova d’aptitud física
1. La prova d’aptitud física té per objecte comprovar, entre altres aspectes, les condicions de
força, agilitat i resistència de les persones aspirants.
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Aquesta prova consisteix en la superació de les proves parcials que determina l’annex 3
d’aquest Reglament. Les proves físiques s’han de superar globalment, d’acord amb el barem i
els mèrits que assenyala l’annex 3.
El resultat global d’aquesta prova s’ha d’atorgar sempre que l’aspirant hagi superat un
mínim de quatre de les cinc proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en
l’altra prova parcial, la nota sigui igual o superior a 3. La nota mitjana d’apte s’ha d’atorgar
sempre que el resultat sigui igual o superior a 5; si és inferior a 5, serà de no apte.
2. Les aspirants que estiguin embarassades o en període de postpart en la data de realització
de les proves físiques, la qual cosa impedeix o dificulta la realització d’aquesta prova, i sempre
que ho acreditin mitjançant un certificat mèdic, han de posar-ho en coneixement del Tribunal
Qualificador, amb caràcter previ a la realització de la prova o l’exercici. En aquest cas duran a
terme la resta de les proves.
Si se superen aquestes, la qualificació de la fase d’oposició queda condicionada a la
superació de les proves d’aptitud física en la data que el Tribunal determini, una vegada
desaparegudes les causes que motivaren l’ajornament. El Tribunal pot establir d’ofici de forma
motivada i amb audiència a l’aspirant afectada, una data apropiada per realitzar les proves
físiques ajornades.
En tot cas, s’ha de declarar superat el procés selectiu a les persones aspirants amb una
puntuació final que no puguin superar les aspirants que s’hagin acollit a aquest dret.
3. Les persones que acreditin el certificat d’aptitud física de l’EBAP de l’article 165.3
d’aquest Reglament en vigor en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
resten exemptes de fer les proves físiques en qualsevol procés de selecció en què participin.
Article 169
Prova de coneixements tipus test
1. La prova de coneixements tipus test consta de dos exercicis que es poden realitzar en una
sola sessió:
1r. Consisteix en respondre per escrit les preguntes d’un qüestionari amb quatre respostes
alternatives, de les quals només una és correcta. El qüestionari el proposa el Tribunal
Qualificador i es designa per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, que estan relacionades
amb el programa de temes que figurin en la convocatòria i que han d’estar inclosos en el temari
publicat per l’EBAP per a cada categoria, amb la validació de la Direcció General
d’Emergències i Interior, competent en matèria de coordinació de les policies locals.
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts per
superar-la.
En aquesta prova el nombre mínim de temes ha de ser:
a) Per a policia: 30 temes.
El nombre mínim de preguntes del qüestionari tipus test és de 50 per a totes les categories,
amb un màxim de 100 preguntes.
Les preguntes no resoltes no s’han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que
presenten més d’una resposta s’han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta
correcta.
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2n. Prova tipus test de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del
terme municipal i de les ordenances municipals de la corporació convocant. La prova consisteix
en respondre per escrit les preguntes d’un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les
quals només una és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents,
relacionades amb el contingut del temari proposat per l’ajuntament convocant. En la
convocatòria s’ha d’indicar la manera d’accedir a aquest temari.
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.
El nombre mínim de preguntes del qüestionari tipus test és de 50 per a totes les categories,
amb un màxim de 100 preguntes.
Les preguntes no resoltes no s’han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que
presenten més d’una resposta s’han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta
correcta.
2. La valoració d’aquesta prova ha de ser el resultat de la suma d’ambdues fases; la
puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No s’han de sumar
les dues fases si en una de les dues s’obté una puntuació inferior a 10. Per aprovar aquest
exercici és necessari obtenir 20 punts com a mínim.
Article 170
Prova de desenvolupament
a) Escala bàsica.
Aquesta prova per a totes les categories de l’escala bàsica consisteix en el desenvolupament
per escrit de dos temes diferents, corresponents als del temari que figura en la convocatòria. La
elecció d’aquests s’ha de fer per sorteig.
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.
Article 172
Prova d’aptitud psicològica i de personalitat
1. Per a totes les escales i categories, aquesta prova consisteix en l’exploració psicotècnica
per acreditar nivells mínims d’aptituds intel·lectuals i també en l’exploració de la personalitat i
les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències
corresponents a les funcions de cada categoria, i descartar l’existència de símptomes o
indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat.
Aquesta prova (efectuada per un o varis professionals de la psicologia que actuaran com a
assessors del tribunal) haurà de constar de dues parts:
a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d’aptitud intel·lectual. La valoració
d’aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la. El resultat serà
d’APTE o no APTE, quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una valoració
d’apte.
b) La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de
competències corresponents segons les funcions de cada categoria i que poden consistir en un o
diversos tests i, si es cau, en una entrevista personal per tal de completar l’estudi. La seva
valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració
d’APTE.
2. En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l’avaluació han de comptar amb els
requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els qüestionaris de
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personalitat han de disposar d’escales de desitjabilitat social i/o sinceritat que l’avaluador haurà
de considerar.
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