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Barcelona, primera administració que introdueix una 

quota del 40% de dones per a les noves 

incorporacions a la Guàrdia Urbana 

 
» Dels 2.736 agents de la plantilla actual del cos només el 14,21% són dones 

i el 85,79% són homes 

 

» L’Ajuntament de Barcelona és el primer ajuntament català en implantar 

aquesta quota a les seves convocatòria i ha estat un dels principals 

impulsors perquè es modifiqués la llei de les policies locals i s’introduís 

l’obligació d’un mínim de places reservades a dones 

 

» El consistori ha decidit incloure la quota màxima que la llei permet, el 40%, 

per tal d’avançar decididament en l’equilibri de gènere a la plantilla del cos 

de la Guàrdia Urbana 

 

» La convocatòria reobrirà el termini de presentació de sol·licituds com es 

preceptiu i es preveu que les primeres proves es facin a començaments de 

la tardor 

 

L’Ajuntament de Barcelona serà la primera administració que introduirà una reserva de places 

per a dones a les seves convocatòries de Guàrdia Urbana, després de la modificació de la llei 

de les policies locals, de la que va ser un dels principals impulsors. La convocatòria per a 

agents de la Guàrdia Urbana de 2020 introduirà una quota del 40% per a incorporar dones a la 

plantilla i començar així a pal·liar el fort desequilibri que hi ha actualment. Dels 2.736 agents de 

la plantilla del cos, només el 14,21% són dones i el 85,79% són homes.  

 

Així, de les 282 places convocades per a aquest any, s’obre la possibilitat a que el 40% 

esdevinguin dones d’acord amb  la modificació legislativa. Assolir l’equilibri de gènere a la 

plantilla, però, serà un camí molt llarg de recórrer. Si efectivament, el 40% de les persones 

seleccionades en la convocatòria de 2020 són dones, el percentatge femení de la plantilla 

continuarà sent molt baix, de només el 16,59%.  

 

L’Ajuntament de Barcelona ha estat un dels principals impulsors de la modificació de la llei 

16/1991 de les Policies Locals perquè inclogui l’obligació d’un percentatge mínim destinat a 

dones en les noves convocatòries amb l’objectiu de compensar el fort desequilibri existent a les 

plantilles de les policies locals, format en la seva immensa majoria per agents homes. La 

modificació de la llei de Policies Locals inclou una disposició addicionals en la que s’especifica 

que totes les noves convocatòries que s’hagin fet des de l’1 de gener de 2020 “han de 

determinar el nombre de places que han d’ésser proveïdes per dones” i que aquest percentatge 

ha d’estar entre el 25% i el 40% del total de places convocades. L’Ajuntament de Barcelona ha 
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decidit incloure la quota màxima que la llei permet, el 40%, per tal d’avançar decididament en 

l’equilibri de gènere a la plantilla del cos de la Guàrdia Urbana. 

 

La convocatòria reobrirà el termini de presentació de sol·licituds, com es preceptiu en cas de 

canvi de condicions. Es preveu que les primeres proves es facin a començaments de la tardor.  

 

Modificació de la Llei 16/1991 de les policies locals  

 

Al llarg dels darrers mesos, l’Ajuntament de Barcelona ha estat un dels principals impulsors per 

aconseguir la modificació de la llei de les policies locals amb l’objectiu que s’introduís una quota 

de gènere i a la vegada salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l'accés a la 

funció pública, com a eina més eficaç per poder equilibrar la presència de gèneres masculí i 

femení entre la plantilla, actualment molt majoritàriament esbiaixada a favor dels agents homes.  

 

Finalment,el Parlament va aprovar la modificació com una de les mesures introduïdes en la llei 

5/2020, del 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 (coneguda com 

llei d’acompanyament de pressupostos). En el seu article 108.2, que s'afegeix com a disposició 

addicional  vuitena, a la Llei 16/1991, estableix el següent:  

 

1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories de policies locals i vigilants a què 

fa referència l'article 1 aprovades a partir de l'1 de gener de 2020 han de determinar el nombre 

de places que han d'ésser proveïdes per dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència 

de dones i homes en les plantilles respectives. 

 

2. El nombre de places reservat per a dones ha d'ésser proporcional als objectius perseguits, i 

no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni inferior al percentatge que sigui 

establert pel pla d'igualtat dècada ajuntament. Com a regla general, fins que els ajuntaments no 

elaborin aquests plans d'igualtat, el percentatge mínim no pot ésser inferior al 25% de les 

places convocades, sempre que se'n convoquin més de tres. 

 

3. En els procediments selectius a què fa referència l'apartat 2, l'adjudicació de les places 

convocades s'ha de fer seguint una única llista final de les persones que hagin superat el 

procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, aplicant-hi els criteris de desempat 

establerts legalment, llevat que per aquest procediment no s'assoleixi el percentatge que 

determina l'apartat 2, en el qual cas caldrà donar preferència a les candidates dones, fins a 

assolir l'objectiu perseguit, sempre que es compleixin les condicions següents:  

 

a. Hi ha d'haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada per la 

superació de les proves i els exercicis de la fase d'oposició del sistema selectiu. 

b. Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d'aquest criteri de preferència no 

pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d'oposició i, si escau, en la fase 

de concurs, de més del 15%respecte als candidats homes preterits. 
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c. No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin motius de 

discriminació positiva legalment determinats altres que el criteri de preferència que 

regula la present disposició, com la pertinença a altres col·lectius amb especials 

dificultats d'accés a l'ocupació. 

 

4. El criteri de preferència que regula la present disposició no és aplicable si en el cos, l'escala i 

la categoriaobjecte de la convocatòria hi ha una presència de funcionàries dones igual o 

superior al 33%. 

 

Increment progressiu del nombre de candidates amb plaça en els darrers anys 

En les darreres convocatòries ja s’han anat incrementant notablement el nombre de places 

ocupades per candidates dones, un fet que s’explica perquè també s’ha notat un fort increment 

en el nombre de dones que s’han presentat com a candidates. De fet, les darreres campanyes 

de comunicació del consistori ja s’han adreçat a fomentar la vocació d’agents de la Guàrdia 

Urbana també entre les ciutadanes de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana en un sector 

onels referents tradicionalment han estat en la seva immensa majoria, d’homes.  

 

Així, el nombre de places ocupades per candidates al 2010 va ser del 6,4%, al 2015 va ser del 

16%, mentre que el percentatge a la convocatòria del 2019 va ser del 28%. Des de l’any 2017, 

el percentatge mig anual de places obtingudes per dones sense mesures positives ha estat del 

26% del total de les places. 

Les dades indiquen que respecte la categoria d’agent, el nombre de dones representa el 

14,41% del total, lluny del 33% que la pròpia norma marca com a límit superior de la 

representació. 

 

 

 

2010 2011 2013 2014 2015 2017 2018 2019 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

234 16 117 33 87 26 79 21 84 16 88 32 115 35 167 65 

93,60% 6,40% 78,00% 22,00% 76,99% 23,01% 79,00% 21,00% 84,00% 16,00% 73,33% 26,67% 76,67% 23,33% 71,98% 28,02% 


