
FASES i PROVES
PRIMERA FASE

1a prova: subprova eliminatòria de coneixements i 
subprova aptitudinal (puntuació de 0 a 10, mínima 4).
2a prova: física (circuit d’agilitat, pressió sobre banc i 
cursa de llançadora).
3a prova: adequació psicoprofessional (test psicotècnic 
i entrevista).
4a prova: coneixements de llengua catalana.
Comprovacions:

� causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica
� tatuatges contraris al Codi d’Ètica

SEGONA FASE
Curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya de Mollet del Vallès.

TERCERA FASE
Pràctiques (un mínim de 12 mesos). 

REQUISITS
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert 18 anys.
c) Tenir el títol de batxiller o un altre equivalent o superior.
d) Complir els requisits antropomètrics de la convocatòria.
e) No estar inclòs/a en cap causa d'exclusió mèdica.
f) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial.
g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari,
del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels 
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
h) Haver satisfet la taxa d'inscripció.
i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una
declaració jurada.
j) Estar en possessió del permís ordinari de conduir vehicles de 
la classe B, en vigor, o permisos equivalents
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#ensFaltesTU
El cos de Mossos d’Esquadra té l’origen el 21 d’abril de 1719 
i des de la llei de 14 de juliol de 1983 esdevé una policia 
integral amb competències arreu del territori.

La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra disposa de 
capacitat per assumir nous reptes, és sensible a les 
característiques del país, coneix i s’adequa a la realitat 
social del territori i promou el benestar de la ciutadania 
protegint els seus drets i llibertats.

La nova convocatòria d’accés augmentarà els efectius del 
cos i contribuirà a desenvolupar les tasques i funcions amb 
rigor, compromís i millora contínua de les actuacions.

QUÈ t’oferim
- Una professió de servei a les persones.

- Formar part d’un cos jove, modern i amb una destacada 
presència de dones dins dels cossos policials d’Europa, 
que aposta per la diversitat com un valor de millora de la 
funció social.

- Una professió amb múltiples oportunitats per treballar 
en l’àmbit que s’ajusti més als teus interessos: 
investigació, trànsit, policia científica, seguretat 
ciutadana, subsòl, grup caní, grup d’atenció a la víctima, 
medi ambient, etc.

- Una professió que t’ofereix uns mitjans tecnològicament 
avançats (telecomunicacions, informàtica, laboratoris 
científics, etc.) per realitzar la teva feina.


