FITXA SINDICAL APL
EQUIVALÈNCIA DE L’OCUPACIÓ DE POLICIES AUTONÒMICS I LOCALS AL TÍTOL DE
TÈCNIC CORRESPONENT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU
OBJECTE

El passat dia 19 de desembre del 2019, es va aprovar l’Ordre EFP/1241/2019, que té per objectiu

determinar l’equivalència genèrica de l’ocupació de policia de les comunitats autònomes i dels cossos de policia local, al
títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu. Aquesta equivalència tindrà efectes
acadèmics i d’accés a l’ocupació pública i privada i als que li puguin correspondre amb la legislació vigent.

REQUISITS
Haver estat nomenat funcionari de carrera.
Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent.
Haver superat el curs de formació amb un mínim de 1.100 h.
Haver superat el període de pràctiques d’una durada mínima de 600 h.

TRAMITACIÓ
S’ha de realitzar davant de l’organisme competent de cada comunitat
autònoma, que després de certificar expressament que es compleixen tots els
requisits, ho trasllada al Ministeri d’Educació i Formació Professional perquè
sigui validat. A banda del certificat especificat, també s’han de remetre, a
través de l’aplicació electrònica de registre que correspongui:
-

La sol·licitud degudament emplenada i signada.
L’autorització per consultar el DNI.
Còpia autèntica del títol d’ESO o equivalent.

RESOLUCIÓ

RECURS

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és
de 6 mesos, a comptar des de la data de presentació
de la sol·licitud.
En cas de no rebre la notificació en el termini indicat,
el sol·licitant l’ha d’entendre desestimada per silenci
administratiu.
Aquesta resolució es rep a través de la seu electrònica
del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

la Direcció General de Formació Professional del Ministeri
d’Educació i Formació Professional, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la notificació.

Es pot interposar un recurs d’alçada, davant

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada qualsevol disposició d’igual o inferior rang
que s’oposi a aquesta norma. En especial l’Ordre
ECD/405/2014, de 12 de març, que estableix l’equivalència
d’agent de l’escala bàsica de la policia local a Catalunya.

NOTA IMPORTANT SOBRE EL CURS DE L’ISPC A CATALUNYA
En el cas de Catalunya, donat que el Curs de formació bàsica d’agents ha reduït el temps de durada, ara no es compleix el
requisit de les 1.100 hores que requereix aquesta ordre. Per aquest motiu, després de fer les consultes adients, l’ISPC ens
ha comunicat que tots els agents que ho vulguin demanar, poden fer un curs addicional de 90 hores, en línia, durant el
període de pràctiques, que els valdrà per poder demanar l’equivalència.
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