
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Secretaria de Seguretat 

 
Instrucció 6/2010, de 13 d’abril, per la qual es re gula la tramitació de la 
presentació de títols i certificats de cursos de fo rmació realitzats pels 
membres del CME 
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0. INTRODUCCIÓ 
 
 
És objecte d’aquesta instrucció la regulació de la tramitació del procés de 
presentació de títols i certificats de cursos per part dels membres del cos de 
Mossos d’Esquadra als efectes de la seva anotació a la corresponent fitxa personal 
(aplicació corporativa GP de la PGME) i posterior arxiu al seu expedient. 
 
El manteniment actualitzat dels expedients personals és responsabilitat dels 
membres del cos de Mossos d’Esquadra. D’aquesta forma, és necessari que els/les 
agents aportin els títols i els certificats de les activitats formatives a què es refereix 
aquesta instrucció a mesura que els són expedits sense haver d’esperar a la 
publicació de convocatòries de concurs o concurs oposició. 
 
 
1. CRITERIS I PROCEDIMENT D’INTRODUCCIÓ DE TÍTOLS I  CURSOS 
 
 
1.1 Criteris i procediment d’introducció de títols de formació reglada. 

 
 

Als efectes que aquests títols siguin introduïts a l’aplicació corporativa GP de la 
PGME i incorporats al seu expedient personal, els/les agents han de presentar al 
corresponent servei d’administració territorial (CD, ABP, ART, Regió o Servei 
d’Administració de les Unitats Centrals) l’original i una còpia de la titulació per tal 
que aquesta sigui compulsada. En el cas que presentin una còpia ja compulsada, 
cal que verifiquin que el títol ha estat fotocopiat i compulsat tant per l’anvers com pel 
revers. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Secretaria de Seguretat 

 
 
 
S’introdueixen com a formació reglada els títols que tot seguit es relacionen:  
 
- Titol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau.  
- Títol de diplomat universitari de primer cicle, enginyeria tècnica, arquitectura 

tècnica o grau. 
- Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys sempre que s’acrediti 

algun dels següents requisits: a) títol de Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria o equivalent a l’efecte d’accés a llocs de treball públics o privats; b) 
haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris. 

- Batxillerat (equivalències: BUP; Batxillerat Superior; Batxillerat a efectes 
professionals). 

- Tècnic Superior - Cicle Formatiu de Grau Superior (equivalències: Tècnic 
Especialista - FP 2). 

 
És important que els membres del CME aportin tots els títols de formació reglada de 
què disposin i no únicament els corresponents al nivell acadèmic superior. 
 
No s’introdueixen en l’aplicació corporativa GP de la PGME els títols de nivell 
inferior o igual al nivell de titulació corresponent al subgrup C2 en tant que és l’exigit 
per a accedir a la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos 
d’Esquadra.  
 
 
1.2 Criteris i procediment d’introducció de títols de llengua catalana i de llengua 

aranesa. 
 
 
S’introdueixen en l’aplicació corporativa GP de la PGME els següents certificats de 
llengua catalana i de llengua aranesa: 
 
- Certificat de nivell de suficiència de català (certificat C) de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent. 
- Certificat de nivell superior de català (certificat D) de la Secretaria de Política 

Lingüística, o equivalent.  
- Certificats de llengua aranesa: A, A1, B i C. 
 
No s’introdueixen en l’aplicació corporativa GP de la PGME les titulacions 
equivalents al certificat de nivell intermedi de català (B), en tant que no superen el 
nivell de coneixements de llengua catalana exigit per a accedir al cos de Mossos 
d’Esquadra.  
 
És responsabilitat de l’agent que hagi presentat un certificat provisional de llengua 
catalana o de llengua aranesa aportar el corresponent certificat definitiu tan aviat 
aquest li sigui expedit, atès que el certificat provisional té vigència temporal. 
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1.3 Criteris i procediment d’introducció de formació no reglada. 
 
 
1.3.1 Formació impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya  
 
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya tramet a la Comissaria General de 
Planificació i Organització els certificats dels cursos que imparteix en el marc de les 
activitats formatives planificades pels efectius del cos de Mossos d’Esquadra. La 
Comissaria General de Planificació i Organització  tramet els títols i certificats a la 
Subdirecció general de Recursos Humans als efectes que, des del Servei de Gestió 
i Coordinació de Personal (SGCP), es procedeixi a la seva introducció a l’aplicació 
corporativa GP de la PGME. Un cop efectuades les anotacions, el SGCP incorpora 
una còpia compulsada del certificat a l’expedient personal de l’agent, al qual fa 
arribar el certificat original a través de la Regió Policial d’adscripció.  
 
 
1.3.2 Formació impartida per organitzacions sindicals i altres centres de formació. 
 
En primer lloc, els membres del CME han de verificar que el curs que pretenen que 
els sigui introduït  a l’aplicació corporativa GP de la PGME està donat d’alta a la 
base de dades de l’aplicació Cursos de la PGME. És important que verifiquin que 
totes les dades que consten al certificat del curs presentat coincideixen amb les del 
curs que està donat d’alta a la base de dades. 
 
Un cop verificat que el curs consta en aquesta base de dades, els membres del 
CME han de presentar l’original i fotocòpia dels títols i dels certificats dels cursos 
realitzats al corresponent servei d’administració territorial (CD, ABP, ART, Regió o 
Servei d’Administració de les Unitats Centrals) per a la seva compulsa i tramesa de 
la còpia compulsada al SGCP. 
 
 

 
 
No obstant l’anterior, no caldrà que els membres del CME presentin els certificats 
dels cursos impartits per organitzacions sindicals que s’hagin acollit al nou 
procediment de comunicació telemàtica de formació, mitjançant el qual aquestes 
organitzacions comuniquen directament al SGCP les dades del curs anteriorment 
relacionades juntament amb la relació dels alumnes. 
 
 

 
Només s’introduirà  aquesta formació quan els certificats estiguin seg ellats , 
signats  pel responsable de formació del centre/organitzaci ó que ha impartit 
el curs i hi consti la següent informació : 
 
• Títol del curs 
• Data d’inici i data de fi del curs 
• Localitat on s’ha realitzat el curs  
• Durada del curs (nombre d’hores) 
• Centre d’obtenció del curs  
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En el cas que el curs de formació no estigui donat d’alta a la base de dades de 
l’aplicació Cursos de la PGME no es podrà introduir a l’aplicació corporativa GP de 
la PGME. Per a demanar la seva inclusió caldrà que la persona o organització 
sindical interessada iniciï el procediment de valoració de cursos d’interès 
policial:http://elportal.dgp/elPortal/Documentacio/001557_Procediment%20Validació
%20vs2_28_12_10.pdf 
 
 
 
2. ENTRADA EN VIGOR  
 
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
 
 
 
Barcelona, 13 d’abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Delort i Menal 
Secretari de Seguretat 


