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El personal policial és un dels col·lectius en els que les organitzacions a les que pertanyen tenen l’obligació de facilita-les la 
formació necessària ja sigui per actualitzar coneixement, entrenar habilitats o millorar actituds, especialment en la relació amb la 
ciutadania. 

Diversos Ajuntaments de la Província, i la Diputació de Barcelona, han demanat organitzar formació per seu personal policial, o 
incorporar personal policial dels municipis, en els nostres cursos organitzats per l’Ajuntament de Barcelona ja que el Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya no oferta suficients places per cobrir les seves necessitats o les temàtiques no sempre cobreixen 
les necessitats dels municipis com per exemple en matèria de Proximitat, Regulació del Trànsit i Policia Administrativa.  

Aquest és el motiu que justifica l’aposta per la oferta de cursos de formació policial a altres municipis de la Província de 
Barcelona sempre que es cobreixen les despeses de professorat i infraestructures. 

 

OBJECTE 

Organitzar cursos de formació policial adreçada als policies locals dels municipis de Catalunya per contribuir a la millora 
professional, així com també a d’altres col·lectius que els permeti millorar en matèria de seguretat. 

 

COST DELS CURSOS / PREU PÚBLIC 

 

• Preparació del Curs 

S’estima la quantitat de 35,75 €/hora per les accions prèvies al inici del curs per adaptació a les característiques dels col·lectius 
que correspongui.  Aquest import correspondria al preu hora de la categoria d’agent, en cas que aquesta preparació la realitzi un 
uniformat de diferent categoria, s’aplicarà el preu /hora corresponent. Les hores de preparació d’un curs, són proporcionals a les 
hores de docència. 

Es preveu una durada de 10 a 20 hores de preparació de les accions (aproximadament). 

A l’acció preparatòria del personal uniformat se li ha de sumar les gestions administratives necessàries per l’organització del curs. 
S’estima una durada de 1 hora d’un administratiu, amb un import de 21,72  €/hora. 

 

• Docència 

El personal que imparteix els cursos és personal del cos de Guardia Urbana de Barcelona en exercici de funció policial docent, 
tant pel que fa a la formació teòrica com pel que fa a la formació pràctica. 

Aquesta formació pot ser impartida per agents, caporals o sergents, per tant el preu /hora variarà segons la categoria 
professional que imparteix el curs. 

Utilització d’Aula de Formació Teòrica, espais per la Formació Pràctica i material per la importació dels cursos: 

 

• Aula de Formació i espais de Formació Pràctica 

És a dir manteniment dels espais, neteja, subministraments.  S’estima la quantitat de 4,00 €/m2 per uns espais de formació amb 
una mitjana de 50 m2/aula habilitada per 12/15 alumnes. El cost estimat, un cop aplicat l’increment interanual de l’IPC de 
Catalunya (agost 2021), és de 206,20 €/curs. 

 

• Material per la realització del curs   

Equipament de l’aula, és a dir amortització del material i el material fungible posat a disposició dels alumnes. El cost estimat, un 
cop aplicat l’increment interanual de l’IPC de Catalunya (agost 2021), és de 5,16 €/alumne. 

 

 

 

 

 
 






