
DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ 
ORDRE 
EDU/272/2008, de 23 de maig, per la qual s’estableix l’equivalència, en l’àmbit de 
Catalunya, de la categoria d’agent dels cossos de les policies locals de Catalunya 
al títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu. 
L’Ordre ECI/945/2008, de 2 d’abril (BOE núm. 85, de 8 d’abril de 2008), ha establert 
l’equivalència de la categoria de mosso i mossa de l’escala bàsica del cos de 
mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya al títol de tècnic corresponent a 
la formació professional del sistema educatiu, en les condicions que determina. 
La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, estableix a l’article 5.1 que la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra 
i les policies dels ajuntaments constitueixen la policia de les institucions pròpies 
de Catalunya. 
La Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
estableix en els articles 3 i 4 que li correspon, entre d’altres, la funció de programar, 
organitzar i desenvolupar la formació bàsica de la policia de la generalitat-mossos 
d’esquadra i de les policies dels ajuntaments. 
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, estableix, a l’article 29.3, 
que és requisit indispensable per a l’accés a les policies locals la superació d’un curs 
selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya, el qual és la formació bàsica, comuna 
per a l’accés a la categoria de mosso i mossa de l’escala bàsica del cos de mossos 
d’esquadra de la Generalitat de Catalunya i per a l’accés a la categoria d’agent dels 
cossos de les policies locals de Catalunya. 
D’altra banda, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, preveu, a l’article 
66.4, que les persones adultes poden realitzar els seus aprenentatges tant per 
mitjà d’activitats d’ensenyament, reglat o no reglat, com a través de l’experiència, 
laboral o en activitats socials, per la qual cosa s’ha de tendir a establir connexions 
entre les dues vies i s’han d’adoptar mesures per a la validació dels aprenentatges 
que s’hagin adquirit així. 
Per tant, escau estendre, en l’àmbit de Catalunya, l’equivalència al títol de tècnic 
corresponent a la formació professional del sistema educatiu per als agents dels 
cossos de les policies locals de Catalunya que es trobin en les mateixes condicions 
que determina l’esmentada Ordre ECI/945/2008, de 2 d’abril. 
Per tant, a proposta de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics 
i Especialitzats i de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d’acord amb el 
dictamen del Consell Escolar de Catalunya i d’acord amb l’informe de la Comissió 
de Policia de Catalunya, 
ORDENO: 
Article 1 
Objecte 
Aquesta Ordre té per objecte determinar l’equivalència, en l’àmbit de Catalunya, 
de la categoria d’agent dels cossos de les policies locals de Catalunya al títol de 
tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu. 
Article 2 
Equivalència 
L’obtenció de la categoria d’agent dels cossos de les policies locals de Catalunya per 
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part de l’alumnat seleccionat per haver superat el procediment de selecció convocat 
a aquest efecte, per qualsevol ajuntament de Catalunya, sempre que hagin superat 
la formació bàsica impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o 
per l’antiga Escola de Policia de Catalunya, i que estiguin en possessió del títol de 
graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, té l’equivalència genèrica 
de nivell acadèmic amb el títol de tècnic corresponent a la formació professional del 
sistema educatiu general, als efectes d’accés a treballs públics i privats, en l’àmbit 
de Catalunya, i aquells altres que puguin correspondre d’acord amb la legislació 
vigent. 
Barcelona, 23 de maig de 2008 
ERNEST MARAGALL I MIRA 
Conseller d’Educació 
(08.140.125) 
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