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Des de l’Agrupació de Policies Locals de Catalunya de CCOO, estem lluitant, des de fa 

molt temps, perquè es faci una nova Llei de Policies de Catalunya, per modificar, entre 

d’altres coses, el que modifica ara la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, 

financeres, administratives i del sector públic per a 2023, que introdueix, en el seu article 

36, modificacions en la Llei 16/1991 de les policies locals, que son: 

1) La classificació dels grups als cossos de policia local, en l’apartat 2 de l’article 24, 

quedant redactat de a següent manera: 

• Grup A1 en l'escala superior (Intendent-Intendent Major) 

• Grup A2 en l'escala executiva (Inspector) 

• Grup C1 en les escales intermèdia i bàsica (Sots-inspector, Sergent, Caporal- 

Agent) 

Aquesta modificació suposa que, a partir d’ara, la titulació exigida per accedir a la Policia 

Local a Catalunya serà la corresponent a C1 o equivalent. 

Així mateix, les retribucions que es cobraran mentre s’estigui al curs bàsic de l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya, seran els corresponents al grup C1. 

2) Els membres de l'escala bàsica dels cossos de policia local es classifiquen 

administrativament en el Grup C1, la qual, cosa implica que la diferència salarial 

es deduirà dels complements retributius. 

 

3) S'estableix una disposició transitòria que permet als funcionaris interins de la 

policia local sense la titulació requerida (C1), en el moment d’entrada en vigor 

d’aquesta norma, puguin participar durant tres anys en convocatòries per accedir 

a la categoria de l'escala bàsica com a C2. 

 

4) Els municipis que abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei tinguin personal interí 

poden continuar nomenant personal de la borsa sempre que compleixin amb els 

requisits establerts per la normativa específica per a les policies locals. 

 

Des de l’APL de CCOO volem reivindicar que el que necessitem és una nova Llei de 

Policies Locals de Catalunya, no “Pedaços” i modificacions que només fan que crear 

disposicions addicionals i transitòries en l’obsoleta Llei actual. 

 

VOLEM UNA NOVA LLEI DE POLICIES LOCALS JA!!! 

NECESSITEM UNA NOVA LLEI EN CATALUNYA JA!!! 
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