Ref. 1-2020

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA
DE NOU PLACES D’AGENT DE POLICIA PER AL DEPARTAMENT DE
POLICIA, ADSCRIT AL MINISTERI DE JUSTÍCIA I INTERIOR

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
1.1 Aquesta convocatòria d’oposició té com a finalitat establir el procediment i els
requisits per a la cobertura de nou places d’agent de policia, per al Cos de Policia,
adscrit al Departament de Policia del Ministeri de Justícia i Interior.

2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
2.1 Les funcions pròpies del lloc de treball són les establertes pel vigent text refós de
la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, així com en la
normativa o els reglaments que la desenvolupen.
2.2 El tipus d’ocupació professional està integrat a l’escala bàsica en el lloc de treball
d’agent de policia, amb un nivell de classificació professional C1, amb una retribució
anyal bruta de 22.986.70 euros, distribuïda en 13 pagues.

3. REQUISITS GENERALS DELS ASPIRANTS
3.1 Les persones que vulguin presentar una candidatura per participar en aquest
procés de selecció han de complir els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets, d’acord amb la legislació
vigent. S’ha d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud o abans que
expiri el termini establert a tal efecte.
b) Ser major d’edat en la data de publicació de l’edicte de la convocatòria al Butlletí
Oficial del Principat d’Andorra.
c) Ser titular del permís de conduir andorrà de la categoria B2. La manca
d’acreditació d’aquest requisit comportarà l’eliminació del candidat.
d) No estar condemnat per delictes dolosos o imprudents vinculats a l’exercici de la
funció pública mentre no hagi transcorregut el termini establert legalment per a la
prescripció de la pena imposada o no s’hagin cancel·lat els antecedents penals.
e) No trobar-se inhabilitat o suspès per a l’exercici d’ofici o càrrec mitjançant una
resolució judicial ferma.
f) No haver estat acomiadat, no trobar-se inhabilitat per prestar serveis en
qualsevol lloc de treball de l’Administració pública, o no estar suspès de funcions
o per a l’exercici de l’ofici o el càrrec mitjançant una resolució disciplinària ferma.
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g) No estar processat, inculpat o encausat per delictes dolosos o imprudents
vinculats a l’exercici de la funció pública, mentre no s’hagi produït l’absolució o no
s’hagi sobresegut la causa penal.
h) Posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, emès o reconegut pel
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern. Si es tracta d’un títol
obtingut a l’estranger, caldrà aportar l’homologació corresponent realitzada pel
mateix ministeri.
i) Disposar del diploma de català de nivell B2. Altrament, abans de l’inici de les
proves de selecció, el Govern organitzarà una prova d’aquest nivell per a les
persones que no disposin de la titulació esmentada. La no superació d’aquesta
prova comportarà l’exclusió del procés de selecció.
j) Tenir capacitat d’entendre les llengües francesa i castellana i d’expressar-s’hi.
k) Tenir coneixements institucionals, històrics i geogràfics d’Andorra.
l) Tenir una alçada mínima de 160 cm les dones i de 165 cm els homes.
m) No dur tatuatges en qualsevol part del cos que siguin expressions o imatges
obscenes o que incitin a la discriminació de tipus sexual, racial, ètnic, religiós o
d’altres. Així mateix, no es poden dur dilatacions en zones del cos que siguin
visibles. No obstant això, el candidat que tingui tatuatges en zones visibles haurà
de donar compliment rigorós a la previsió continguda en l’apartat 6.1.3 de les
bases de la convocatòria.
n) No tenir cap malaltia ni estar afectat de cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball, segons el
que s’estableix en l’annex 1, relatiu a les causes d’exclusió mèdica.
3.2 Tots els requisits esmentats s’han de complir i acreditar en el moment de
presentar la sol·licitud, tret dels següents:
-

Els requisits continguts en els apartats c), h) i i), que hauran de ser acreditats al
més tard el dia 1 de desembre del 2020.

-

Pel que fa als requisits dels apartats d), e), f) i g), se’n pot donar compliment fins
que s’iniciï de forma efectiva el període de prova. En cas contrari, el supòsit
d’incórrer en qualsevol de les circumstàncies descrites en els apartats d) o g)
comportarà l’incompliment dels requisits exigits i, per consegüent, la impossibilitat
de prosseguir tant amb el procediment selectiu d’ingrés com amb el període de
prova.

-

Els requisits que comportin la realització d’una prova o examen posterior.

4. SOL·LICITUD
4.1 Les persones interessades han de presentar una sol·licitud amb el formulari que
es troba a l’apartat de tràmits de la pàgina web www.policia.ad i adreçar-la al Grup
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de Recursos Humans del Departament de Policia, situat a l’edifici administratiu de
l’Obac, d’Escaldes-Engordany. El termini per presentar les candidatures s’iniciarà a
partir de la publicació de l’edicte al BOPA i finalitzarà a les 13 h del dia 7 d’agost del
2020. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, en horari administratiu.
4.2 A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents:
a) Fotografia recent;
b) Fotocòpia del passaport (s’ha de presentar l’original);
c) Fotocòpia del permís de conduir (s’ha de presentar l’original);
d) Curriculum vitae, en el qual s’han de fer constar els llocs de treball ocupats amb
anterioritat;
e) Fotocòpia de les titulacions i els documents acreditatius (s’han de presentar els
originals). No es valoraran titulacions que no s’hagin acreditat degudament;
f) Certificat d’antecedents penals;
g) Certificat mèdic que acrediti que no hi ha cap impediment per realitzar les proves
físiques detallades en l’annex 2 de les bases de la convocatòria;
h) Declaració jurada que certifiqui que la persona sol·licitant no ha estat acomiadada
de forma ferma de cap administració andorrana, que no ha estat incapacitada
civilment, que no té deutes envers els organismes oficials andorrans i que no està
processada, inculpada o encausada per delictes dolosos o imprudents vinculats a
l’exercici de la funció pública, mentre no s’hagi produït l’absolució o no s’hagi
sobresegut la causa penal;
i) Consentiment per al tractament de dades de caràcter personal necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu,
d’acord amb la normativa vigent.
4.3 Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l’adreça electrònica que figurin
en la sol·licitud es consideraran les úniques vàlides per a les notificacions. Serà
responsabilitat exclusiva del candidat qualsevol error que hi hagi en les dades
facilitades al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia.
4.4 L’omissió d’informació rellevant i el falsejament de dades per part dels aspirants
comportarà l’exclusió immediata del procés de selecció, sense perjudici de la
responsabilitat penal en què pugui incórrer.
4.5 Presentar la sol·licitud implica acceptar totes les condicions i els requisits
establerts en les bases que regeixen aquesta convocatòria. Així mateix, comporta
que el candidat accepta la pràctica del reconeixement mèdic, de les proves
analítiques i de totes les proves mèdiques necessàries o complementàries.
4.6 El Departament de Policia comunicarà quins han estat els candidats exclosos.
Els candidats admesos al procés de selecció seran convocats a una reunió en què
se’ls informarà sobre el desenvolupament del procés de selecció. En aquesta reunió,
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que tindrà lloc a la sala d’actes del Despatx Central de la Policia, es lliurarà el
calendari de les proves.

5. ACCÉS A LES PROVES I RENÚNCIA
5.1 Per accedir a les proves és condició indispensable que els candidats duguin el
passaport. Els candidats indocumentats o els que arribin amb retard no podran dur a
terme les proves i quedaran exclosos del procés de selecció.
5.2 Si el candidat no es presenta a qualsevol de les proves, hi renuncia, o refusa
sotmetre’s a qualsevol de les proves que integren la revisió mèdica, serà eliminat del
procés de selecció.
6. PROVES
Les proves selectives o de capacitació es duran a terme d’acord amb el calendari
establert i lliurat als candidats admesos.

6.1. Proves mèdiques
Les proves mèdiques seran efectuades pel Servei de Revisions Mèdiques del
Personal de l’Administració General, adscrit a l’Àrea Mèdica del Departament
d’Immigració del Ministeri Justícia i Interior.
En aquestes proves mèdiques s’apliquen les tècniques d’ús convencional que es
consideren oportunes, analítiques d’orina i de sang, i les exploracions o proves
complementàries que els metges designats pel Comitè Tècnic de Selecció
considerin escaients. Cada una de les proves es farà en una única crida en els dies i
les hores que es determinin.
A l’inici de la prova, els candidats hauran de contestar, mitjançant declaració jurada,
un qüestionari mèdic sobre les malalties patides i els tractaments mèdics a què
hagin estat sotmesos. En el cas que algun candidat no consigni completament les
dades d’aquest qüestionari o en falsegi algunes, serà exclòs de la convocatòria.
Tenint en compte que les causes d’exclusió mèdica que estan subjectes a nivells de
tall (valors màxims per a l’exclusió, com per exemple la tensió arterial, l’agudesa
auditiva o visual, les proves respiratòries i totes les antropomètriques) són variables
biològiques i, per tant, susceptibles de patir petits canvis depenent del dia i des les
circumstàncies externes, l’exclusió o no de la persona participant en aquestes
proves estarà determinada pel resultat de les mesures preses en el dia i l’hora fixats
pel Comitè Tècnic de Selecció, amb els aparells establerts, els procediments validats
i el personal especialment format, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats a tots
els candidats. En conseqüència, no tindran validesa les proves i els certificats
mèdics o antropomètrics que la persona participant aporti abans, durant o després
del dia de la prova mèdica en relació amb les causes d’exclusió abans esmentades i
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que són el resultat de proves en circumstàncies diferents per a cada persona
participant.
La realització de les proves mèdiques implica el consentiment dels candidats perquè
se’ls facin fotografies de les lesions dermatològiques i perquè els resultats de les
proves mèdiques es posin a disposició del Comitè Tècnic de Selecció a fi que
serveixin de fonament per a l’avaluació de la prova.

6.1.1 Reconeixement mèdic
Els candidats han de passar un reconeixement mèdic obligatori, la valoració del qual
es conclou amb el resultat d’apte o no apte.
Seran excloses del procediment de selecció les persones participants que no
compleixin els requisits establerts a l’apartat 3.1, lletres l) i m), referents a l’alçada
mínima i als tatuatges, respectivament, així com les persones participants en qui es
detecti qualsevol de les causes d’exclusió recollides en l’annex 1 d’aquestes bases.
Contingut de l’examen mèdic:
a) Extracció de sang per a les proves analítiques bàsiques:
Hemograma complet
Fórmula leucocitària
Plaquetes
Colesterol total
HDL colesterol
Triglicèrids
Urea
Creatinina
Àcid úric
Bilirubina total
Transaminases (GOT i GPT)
Gamma glutamil-transpeptidasa (GGT)
Fosfatases alcalines
Ferro
En el cas que les taxes de transaminases resultin elevades, s’efectuarà la
determinació d’Anti HBc, Ag HBs i HCV.
b) Anàlisi d’orina:
Densitat
pH
Sediment
Detecció de qualsevol tipus de droga
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Prova d’intradermoreacció a la tuberculina (PPD). Si la prova de PPD és positiva o
en l’auscultació cardiopulmonar es troba alguna alteració, s’han de dur a terme RX
de tòrax de davant i de perfil.

6.1.2 Controls mèdics suplementaris
A més del que s’estableix a l’apartat anterior, en qualsevol moment de la
convocatòria i amb caràcter previ al nomenament com a membres del Cos de Policia
en període de prova, els candidats podran ser sotmesos a totes les proves mèdiques
que siguin necessàries per tal de comprovar l’adequació al quadre d’exclusions
mèdiques de l’annex 1. En cas de quedar acreditat que la persona participant incorre
en alguna de les causes d’exclusió mèdica, encara que sigui en un control posterior,
serà exclosa del procés de selecció o del procés formatiu inicial.

6.1.3 Comprovació de tatuatges
En el decurs de la revisió mèdica es comprovaran els tatuatges de tots els candidats.
Aquesta revisió implica el consentiment dels candidats perquè se’ls facin fotografies i
es posin a disposició del Comitè Tècnic de Selecció a fi que serveixin de fonament
per a l’avaluació de la prova.
El fet de dur tatuatges comportarà l’eliminació del procés de selecció en els casos
següents:
-

Tatuatges que continguin expressions o imatges obscenes, que incitin a
qualsevol tipus de discriminació, o amb un contingut contrari als principis, els
valors i les competències establertes a la Llei qualificada del Cos de Policia.

-

Tatuatges situats al coll, al clatell o al cap.

Quan es duguin altres tatuatges en la resta de zones del cos que siguin visibles amb
qualsevol de les modalitats dels uniformes del Cos, el candidat es mantindrà de
forma provisional en el procés de selecció, sempre que els tatuatges no superin, en
conjunt, els 70 cm² d’extensió pel que fa al contorn.
En el supòsit que un candidat superi el procés de selecció i sigui admès com a agent
de policia en formació, tindrà temps fins que finalitzi el període de prova per esborrar
els tatuatges visibles. Tanmateix, i si en acabar el període de prova l’Àrea Mèdica
del Departament d’Immigració constata que l’agent de policia no ha aconseguit
esborrar els tatuatges, és a dir, el tatuatge continua sent visible gairebé en la seva
totalitat, es considerarà que el candidat no ha superat el període de prova i, per tant,
no podrà ser nomenat definitivament com a membre del Cos de Policia. No obstant
això, si l’interessat acredita que no ha aconseguit esborrar completament els
tatuatges per causa mèdica justificada i previ informe de l’Àrea Mèdica que així ho
corrobori, l’agent de policia podrà ser nomenat definitivament.
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6.2 Proves de l’oposició
L’obtenció d’una puntuació inferior a 5 punts a cada prova (en un barem de 0 a 10
punts) comportarà l’eliminació del candidat del procés de selecció.
No es permetrà utilitzar cap tipus d’aparell electrònic durant el desenvolupament de
les proves.

6.2.1 Proves de coneixement de la llengua castellana i la llengua francesa
Es duran a terme exercicis orals (nivell B1) que permetin demostrar el coneixement
de les llengües castellana i francesa. Les proves seran organitzades i efectuades per
l’empresa Inlingua. Tanmateix, estaran exempts de la prova els candidats que es
trobin en alguna de les casuístiques següents:
- Els que hagin obtingut el batxillerat al sistema educatiu andorrà quedaran exempts
de passar les proves de llengua francesa i castellana.
- Els que hagin obtingut el batxillerat al sistema educatiu francès o hagin obtingut el
Diplôme d’études en langue française de nivell B1 (DELF B1) quedaran exempts de
passar les proves de llengua francesa.
- Els que hagin obtingut el batxillerat al sistema educatiu espanyol o hagin obtingut el
Diploma de español como lengua extranjera de nivell B1 (DELE B1) quedaran
exempts de passar les proves de llengua castellana.

6.2.2 Prova de coneixements institucionals, històrics i geogràfics del país
Es farà una prova escrita que demostri el coneixement de les institucions, de la
història i de la geografia del país. El temari es troba indicat a l’annex 3 de les bases
d’aquesta convocatòria.
Les proves seran organitzades i efectuades pel personal adscrit al Gabinet Jurídic
del Departament de Policia.

6.2.3 Proves físiques
Aquestes proves tenen per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de
força, agilitat, rapidesa i resistència del candidat, d’acord amb els paràmetres i
barems de puntuació detallats a l’annex 2.
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L’Administració no es farà responsable de cap incidència, lesió o accident del
candidat ocorreguts en el decurs de les proves físiques, ja sigui per acció o per
omissió, sempre que la causa sigui imputable al candidat.
Les proves seran organitzades pels monitors de tècniques d’intervenció, tir i
activitats esportives del Departament de Policia.

6.2.4 Prova escrita professional
Aquesta prova selectiva o de capacitació té per objecte avaluar els coneixements
específics relacionats amb les places per cobrir, recollits al temari que figura en
l’annex 4.
Durant aquesta prova, el candidat podrà disposar de la documentació que consta a
l’annex 4.
La prova serà organitzada i efectuada pel personal adscrit al Gabinet Jurídic del
Departament de Policia.

6.2.5 Entrevista professional
Aquesta prova la duu a terme el Comitè Tècnic de Selecció i té per objecte
comprovar l’adequació i la idoneïtat dels candidats per al lloc de treball requerit. Es
plantejaran qüestions del temari que figura en els annexos 3 i 4, i sobre els àmbits
següents:
a)
b)
c)
d)

Formació del candidat
Trajectòria laboral
Coneixements sobre temes d’interès actual, institucional i policiaI
Motivació del candidat

6.2.6 Proves psicotècniques
Consisteixen en la realització de proves actitudinals i de personalitat que examinen
l’adequació del candidat al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.
Aquestes proves seran elaborades per professionals especialitzats i es valoraran les
característiques cognitives, de competències i de personalitat.
La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte. Per superar-la s’ha d’obtenir la
qualificació d’apte. Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la
convocatòria i no podran tornar a presentar la seva candidatura fins que no hagi
transcorregut un període mínim de sis mesos, a comptar de la data de resolució de
la sol·licitud.
Les proves seran organitzades i efectuades pel personal de l’empresa Lidera.
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7. BAREMS DE PUNTUACIÓ
7.1 Les ponderacions aplicables a cadascuna de les proves que componen l’oposició
són les següents:

Coneixements
Castellà Francès institucionals, Proves
històrics i
físiques
geogràfics

2,5%

2,5%

5%

Prova
escrita
professional

Entrevista
professional

Prova
psicotècnica

Total

25%

25%

20%

100%

20%

8. COMITÈ TÈCNIC DE SELECCIÓ
8.1 Les proves són organitzades pel Comitè Tècnic de Selecció, que és el
responsable del desenvolupament correcte del procés selectiu d’ingrés, d’avaluar els
candidats i d’efectuar la proposta d’adjudicació de les places, de conformitat amb la
normativa vigent i les bases de la convocatòria.
8.2 El Comitè pot incorporar experts externs per elaborar i fer el seguiment de les
proves, i per avaluar els resultats que requereixin coneixements tècnics
especialitzats, sense que això l’eximeixi de cap responsabilitat. En cas que es
produeixi la intervenció d’experts externs, el seu nomenament es posarà en
coneixement de les persones aspirants, a fi que puguin plantejar la seva recusació
en els termes legalment previstos
8.3 El Comitè Tècnic de Selecció està integrat per:
a) Sr. Jordi Moreno Blázquez, director del Departament de Policia, en qualitat de
president, com a representant del Ministeri de Justícia i Interior.
b) Sr. Bruno Lasne Benazet, director adjunt i coordinador del Departament de
Policia, com a representant del Ministeri de Justícia i Interior.
c) Sra. Teresa Ferreira de Jesús, comissària de primera, com a representant del
Cos de Policia.
d) Sr. Antoni Rodríguez Garcia, oficial de policia, en qualitat de vocal i secretari,
com a representant del Cos de Policia.
8.4 En el supòsit que concorri algun motiu d’incompatibilitat o alguna causa
justificada de substitució, el ministre de Justícia i Interior o el director del Cos de
Policia nomenaran suplents, i es posarà en coneixement dels candidats la
composició del Comitè Tècnic de Selecció que en resulti.
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8.5 El Comitè Tècnic de Selecció proposarà al ministre de Justícia i Interior els
candidats que hagin obtingut la millor qualificació global de les proves realitzades i
que hagin assolit una puntuació final igual o superior a 5 sobre 10 en el procés de
selecció, en nombre igual al de les places que s’han de cobrir.
8.6 Els candidats que hagin superat el procés de selecció però que no estiguin entre
els nou primers classificats, quedaran en reserva de plaça per una durada màxima
de sis mesos, a comptar de la finalització del període de formació, sempre que
continuïn complint els requisits de la convocatòria.

9. PERÍODES DE FORMACIÓ I DE PROVA
El candidat nomenat en període de formació ha de seguir el procés formatiu inicial,
d’acord amb el programa aprovat, que tindrà una durada màxima de nou mesos.
Una vegada els membres del Cos de Policia hagin finalitzat i superat el procés
formatiu inicial, amb l’informe previ del director del Cos de Policia, seran nomenats,
seguint el procediment legalment establert, com a membres del Cos de Policia en
període de prova, el qual tindrà una durada màxima de dotze mesos.
Per tot el que no estigui expressament previst en les bases que regeixen aquesta
convocatòria s’aplicarà el que disposa la Llei qualificada del Cos de Policia vigent, el
Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, i la
normativa que sigui d’aplicació supletòria.
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ANNEX 1. CAUSES D’EXCLUSIÓ MÈDICA

A. Causes d’exclusió
L’aspirant no ha de tenir cap malaltia orgànica, seqüeles d’accident o qualsevol
deficiència o limitació física o psíquica.
Les causes d’exclusió són les següents:
A.1 Constitució física
-

-

L’índex de massa corporal (IMC) ha d’estar comprès entre 18 i 30 [IMC = pes en
kg / (talla en m²)].
S’acceptaran IMC superiors a 30 si s’objectiva que no es deuen a un augment del
greix corporal, sinó a un desenvolupament muscular marcat, i si el candidat no
presenta patologies ni factors de risc sobreafegits.
Alçada inferior a la fixada en les bases de la convocatòria.

A.2 Oftalmologia
-

-

Refracció. Els màxims defectes de refracció permesos són els següents:
• Hipermetropia: +2.5 diòptries
• Miopia: -2.5 diòptries
• Astigmatisme: +/- 2 diòptries, amb independència del component esfèric.
Agudesa visual llunyana inferior al 40% (4/10) en un o els dos ulls, mesurada
sense correcció (ulleres o lents de contacte).
Parpelles: qualsevol patologia o defecte que impedeixi la protecció de l’ull a la
intempèrie.
Alteracions de la secreció lacrimal que dificultin la hidratació correcta dels globus
oculars i n’alterin la protecció.
Tumors oculars.
Alteracions oculomotrius importants.
Discromatòpsies: no s’admeten discromatòpsies amb una puntuació del test
Fansworth superior a 12.
Hemianòpsia o reducció manifesta del camp visual.
Hemeralopia.
Estrabisme manifest i no corregit.
Retinopaties i despreniment de retina.
Retinosi pigmentària.
Diplopia.
Afàquia.
Glaucoma o alteracions de la tensió ocular unilaterals o bilaterals.
Queratitis crònica.
Distròfia corneal.
Subluxació del cristal·lí.
Exoftàlmia, si interfereix en el tancament correcte de les parpelles, parpella
caiguda i inflamacions cròniques com la blefaritis o la conjuntivitis.
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-

Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer del personal facultatiu que
realitzi la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.

A.3 Otorinolaringologia
-

-

No s’admet l’ús d’audiòfon.
Vertigen.
Dificultats importants de la fonació: malformacions o lesions dels òrgans de la
fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció
fonatòria normal.
Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana, o externa, que en
comprometin el bon funcionament o determinin afeccions cròniques.
No s’admetrà cap hipoacúsia superior al 7%, segons l’escala AMA, unilateral o
bilateral (PGB pèrdua binaural).
No s’admetran pèrdues superiors a 45 decibels en la freqüència de 4000 Hz
(trauma sonor o hipoacúsia professional).
No s’admetran pèrdues superiors a 35 decibels en la freqüència de 1000 Hz i
3000 Hz.
Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva.

A.4 Aparell locomotor
-

-

-

Malformacions que incapacitin, limitin o comprometin la funcionalitat essencial de
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats,
el tronc o el coll.
Lesions que incapacitin, limitin o comprometin la funcionalitat essencial de
qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats,
el tronc o el coll.
Malalties o limitacions de moviment (retraccions o limitacions funcionals de causa
muscular o articular, defectes de columna vertebral, i altres processos ossis,
musculars, articulars o lligamentosos).
Requisits de mobilitat i exclusions

-

Extremitats superiors:
• Espatlles: elevació progressiva fins a 90° i abducció fins a 90°
• Colze: flexió fins a 100° i extensió fins a 0°
• Canell: flexió fins a 45° i extensió fins a 45°
• Mans i dits: pronació correcta de la mà. Amputació parcial d’algun dels dits
polze, índex i mig de qualsevol de les dos mans. Les amputacions parcials
dels altres dits es valoraran en relació amb la limitació funcional.

-

Extremitats inferiors:
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• Anca: flexió fins a 90° i extensió més enllà dels 0°
• Dismetria de les extremitats inferiors igual o superior a 2 cm. Dismetria de
les extremitats inferiors superior a 1,5 cm si s’acompanya d’escoliosi superior
a 10° (angle de COBB°)
• Genoll: extensió completa i flexió fins a 120°, gonartrosi, desviacions de l’eix
de les EEII (genoll var o genoll valg)
• Turmell: dorsiflexió fins a 10° i flexió plantar fins a 10°
• Peu. No s’admet:
Peu garrell, peu pla espàtic, peu pla i peu cavus
Peu pla amb retropeu valg que requereixi sabates ortopèdiques especials o
plantilles
Dits: no s’admet anquilosament que dificulti caminar, córrer o saltar, hàl·lux
valg (hallux-valgus), dit de martell o qualsevol altra deformitat dels dits que
en pugui alterar la funcionalitat.
-

Columna vertebral, no s’admet:
• Cifosi, lordosi, hèrnia discal i costella accessòria que produeixin la síndrome
del furt de la subclàvia
• Una escoliosis dorsolumbar superior a 15° (angle de COBB)
• Qualsevol deformitat de la columna vertebral, sigui quina sigui la seva
magnitud, que pugui dificultar l’exercici de la funció policial o que, a criteri
mèdic, es pugui agreujar amb l’exercici de l’activitat policial
• Patologia osteoarticular: imatge radiològica compatible amb patologia
osteoarticular de la columna.

-

Malalties diverses: no s’admeten fractures amb seqüeles que dificultin la funció
de l’aparell locomotor, com ara osteomielitis, osteoporosi, condromalàcia, artritis,
luxació recidivant d’espatlla, paràlisi muscular i miotomia congènita.
Malalties, lesions, alteracions anatòmiques o processos congènits o adquirits de
l’aparell locomotor que dificultin o impedeixin l’ús habitual del calçat,
l’equipament, l’armament o de la indumentària reglamentària, o que produeixin
trastorns funcionals que incapacitin o limitin la marxa, la bipedestació perllongada
o l’exercici físic.
Fibromiàlgia; fatiga crònica.

-

-

A.5 Aparell digestiu
-

-

Malformacions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars i el pàncrees
exocrí, i les glàndules salivals.
Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
Lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars i el pàncrees exocrí,
com ara la cirrosi, les hepatopaties cròniques, les pancreatitis cròniques o l’ulcus
sagnant recidivant, i l’ulcera gastroduodenal.
Hèrnies o eventracions no tractades o recidivants.
Malalties inflamatòries cròniques intestinals, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn i
síndrome de malabsorció.
Pancreopaties cròniques o recidivants.
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-

Afeccions del recte i l’anus que ocasionen retenció, incontinència o qualsevol
altra alteració.
Colostomia i enterostomia.
Seqüeles postquirúrgiques de l’aparell digestiu que ocasionen trastorns
funcionals.
Síndrome d’hipertensió portal.

A.6 Aparell cardiovascular
-

-

Cardiopaties congènites.
Hipertensió (mesura en repòs de TA sistòlica superior a 145 mmHg; mesura en
repòs de TA diastòlica superior a 90 mmHg) rebel al tractament o amb afectació
dels òrgans vitals.
Insuficiència cardíaca en totes les manifestacions possibles, independentment de
la causa.
Malformacions del cor o dels grans vasos.
Lesions adquirides del cor o dels grans vasos (valvulopaties o aneurismes
cardíacs o de grans vasos).
Coronariopaties.
Haver patit un infart agut de miocardi o tenir antecedents de cirurgia cardíaca,
coronària o de grans vasos.
Trastorns de la conducció i trastorns del ritme.
Arrítmies importants.
Taquicàrdia sinusal permanent per sobre dels 120 batecs/minut.
Flutter.
Fibril·lació.
Pròtesis valvulars.
Bloqueig auriculoventricular de 2n o 3r grau.
Síndromes de preexcitació, com el de Wolff-Parkinson-White i el de Lown-GanonLevine.
Insuficiència arterial perifèrica.
Insuficiència coronària.
Pericarditis activa o residual.
Insuficiència venosa perifèrica amb signes d’èxtasi o alteracions tròfiques
varicoses importants.
Malformacions i derivacions arteriovenoses, i aneurismes arterials. Limfoedema.

A.7 Aparell respiratori
-

Insuficiència respiratòria obstructiva, restrictiva o mixta de qualsevol origen en
totes les manifestacions.
Malformacions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima pulmonar,
pleures o tòrax.
Pneumotòrax recidivant.
Trastorns de la parla que dificultin la comunicació.
Capacitat vital (FVC) inferior al 80% del valor teòric, FEV1 inferior al 80% del
valor teòric o el FEV1/FVC inferior al 70%.
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A.8 Aparell genitourinari
-

Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
Disfuncions urogenitals cròniques.
Insuficiència renal, nefropaties de qualsevol etiologia i hidronefrosi.
Prolapse genital femení; endometriosi incapacitant.
Litiasi crònica del tracte urinari.
Manca d’un ronyó.
Malalties renals evolutives.

A.9 Sistema nerviós
-

Parkinson, corea i bal·lisme.
Epilèpsia, convulsions sense filiar.
Malalties desmielinitzants (esclerosi múltiple i afins).
Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
Atàxia.
Arteriosclerosi cerebral.
Qualsevol grau d’hipoòsmia.
Malformacions patologies o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
Lesions que puguin derivar en trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica,
o del funcionalisme neuromotor.
Tremolors, tics o espasmes.
Lesions traumàtiques cranioencefàliques, vertebromedul·lars o de nervis
perifèrics i les seqüeles que se’n deriven.

A.10 Psiquisme
-

-

-

Retard mental, trastorns del desenvolupament intel·lectual que limitin el
funcionament conceptual emocional, pràctic o social, incompatibles amb les
funcions del servei o la seva adaptació al mateix.
Trastorns de l’aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del
desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.
Trastorns mentals i del comportament derivats del consum de substàncies
psicotròpiques, drogues o alcohol.
Esquizofrènia, trastorns esquizotípics i esquizoafectius. Trastorns amb idees
delirants. Altres trastorns psicòtics de qualsevol tipus i etiologia, fins i tot en
situació clínica asimptomàtica o de remissió.
Trastorns de l’estat d’ànim, d’ansietat, somatomorfs, ficticis, dissociatius,
adaptatius o de personalitat.
Trastorns de la conducta alimentària.
Trastorns específics del son que per la seva intensitat o repercussió funcional
dificultin o limitin les funcions que requereix el lloc de treball.
Trastorns bipolars.
Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la
conducta, el comportament o la relació personal.
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-

-

Qualsevol debilitat o alienació mental que comprometi el caràcter, la conducta o
l’aspecte psicofísic.
Qualsevol altra alteració psíquica que afecti l’individu i comprometi la correcta
realització de les seves activitats professionals o pugui suposar un risc per a si
mateix o per a tercers.
Qualsevol alteració o trastorn d’origen psíquic que, bé per si mateix, per la
necessitat de control o pel tractament requerit, limiti o dificulti el correcte
acompliment de les comeses professionals, o pugui suposar un risc per a si
mateix o per a tercers.

A.11 Hematopoètic
-

Aplàsia, discràsies sanguínies.
Hemopaties cròniques greus.

A.12 Pell, fàneres i glàndules exocrines
-

-

Malformacions, tumoracions i lesions de la pell, fàneres i glàndules exocrines.
Cicatrius que per la seva extensió o profunditat produeixin una limitació funcional
important.
Disfuncions de les glàndules exocrines.
Dermatosis generalitzades; èczemes. Psoriasi que per la seva extensió o per la
seva afectació sistèmica pugui comportar previsiblement limitacions en el
desenvolupament de la funció policial.
Altres alteracions dermatològiques que puguin limitar o dificultar l’exercici de la
funció policial.

A.13 Glàndules endocrines
-

-

Qualsevol afecció endocrina amb alguna complicació evident o que pugui
dificultar el compliment de qualsevol dels requeriments propis del servei policial,
segons el criteri del tribunal qualificador.
Diabetis tipus I i II.
Diabetis insípida.
Malaltia de Cushing.
Malaltia d’Addison.

A.14 Infeccions
-

-

Qualsevol malaltia infectocontagiosa en fase activa o crònica i rebel al
tractament.
Tuberculosi pulmonar (en cas d’haver-ne patit, s’exigirà un any d’inactivitat
després d’haver conclòs correctament el tractament. Es valorarà la capacitat
respiratòria així com la possibilitat de reactivació de la malaltia).
Malalties infeccioses i parasitàries que originen trastorns funcionals que exigeixin
un tractament continuat, o que presenten risc de contagi.

A.15 Tumors
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-

Tumors malignes en qualsevol localització i de qualsevol forma clínica, i els
benignes que per la seva mida o localització originin trastorns funcionals.

A.16 Alcoholisme i toxicomanies
-

Tant la dependència alcohòlica actual com el fet de tenir-ne antecedents.
El consum actual o passat de qualsevol estupefaent de manera regular.
Evidència de consum de qualsevol tipus de substància psicotròpica o droga
−inclòs l’alcohol−, detecció analítica d’aquestes substàncies en el reconeixement
mèdic, o de qualsevol tipus de medicació que pugui disminuir la capacitat de
reacció de l’examinat o que funcionalment l’incapaciti per a la realització de les
activitats pròpies del lloc de treball.

A.17 Altres
-

Malalties autoimmunes que puguin comportar limitacions en el desenvolupament
de la funció policial.
Diàtesi al·lèrgica
Qualsevol altre procés o afectació patològica que sigui coneguda per la persona
participant i no es faci constar en el qüestionari mèdic.
En el supòsit que el metge que fa el reconeixement adverteixi qualsevol altra
causa no prevista com a criteri d’exclusió, però que pugui dificultar o impedir el
desenvolupament de les funcions pròpies dels agents de policia, el candidat serà
derivat a l’especialista corresponent abans de l’emissió d’un dictamen definitiu.
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ANNEX 2. PROVES FÍSIQUES
Les proves físiques consisteixen a fer un circuit de resistència, habilitat i força, un
test de resistència, una prova de muntanya i una prova de velocitat.
El Comitè Tècnic de Selecció designarà els controladors necessaris per a cada
exercici que en seran els màxims responsables i determinaran la validesa de
l’exercici.
Els candidats que obtinguin una puntuació inferior al barem de puntuació establert
en cadascuna de les proves quedaran eliminats del procés de selecció.
1. El circuit de resistència, habilitat i força
Aquesta prova tindrà lloc a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella.
Tots els exercicis que conformen el circuit són obligatoris.
La no superació o l’abandó d’un exercici comportarà l’eliminació del candidat.
Es podran repetir els exercicis quan estigui previst així, i fins a un màxim de
quatre vegades. En cas de no aconseguir superar l’exercici a la quarta
oportunitat, el candidat quedarà eliminat. El temps es comptabilitzarà des de
l’inici fins al final de la prova sense aturar el cronòmetre.
El circuit s’estructura de la manera següent:
- Sortida
Des de la marca establerta a l’exterior de l’Estadi Comunal.
- Exercici 1
Consisteix a passar per sobre d’una tanca de 3,24 m i accedir a l’interior de
l’Estadi Comunal.
Aquest exercici es podrà tornar a repetir.
- Exercici 2
Consisteix a travessar una bastida per la part interior, servint-se únicament dels
braços i sense posar cap peu a terra.
Per accedir i sortir de la bastida, es farà des de l’estructura de la mateixa, per les
zones indicades pels controladors, sense posar cap dels peus a terra dins l’espai
que ocupa l’estructura de la bastida.
El candidat no podrà col·locar els peus o les cames a les barres transversals de
la bastida.
En el cas que el candidat caigui a terra o no respecti les normes de superació de
l’exercici, podrà tornar a repetir-lo des del principi.
- Volta a l’estadi
- Exercici 3
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Saltar sis tanques de 60 cm d’altura.
El candidat només podrà saltar les tanques amb els peus junts per sobre de la
tanca, i no estarà permès saltar-les lateralment en tisora.
Per cada tanca que el candidat tombi, se’l penalitzarà amb 10 segons/tanca en el
resultat final.
El fet de tombar tres tanques comportarà l’eliminació del candidat del procés de
selecció.
- Exercici 4
Consisteix a passar per una zona de vuit pneumàtics posant un peu dins de
cadascun dels pneumàtics.
En el cas que el candidat caigui a terra o no respecti les normes de superació de
l’exercici, podrà tornar a repetir-lo des de l’inici.
- Volta a l’estadi
- Exercici 5
Consisteix a fer flexions amb els braços a 90°, amb el cos recte, paral·lel a terra i
de bocaterrosa, amb els palmells de les mans tocant a terra, separades a
l’amplada de les espatlles.
Per superar l’exercici és obligatori fer 15 repeticions i només es comptaran les
flexions fetes respectant les normes.
El/s controlador/s comptaran en veu alta les flexions vàlides.
Les dones podran fer les flexions amb els genolls tocant a terra.
- Exercici 6
Consisteix a passar sobre una barra fent equilibri, sense posar cap peu a terra.
La prova no serà vàlida si el candidat perd l’equilibri i posa un peu a terra.
Perquè la prova sigui vàlida, el candidat, abans de sortir de l’obstacle, haurà de
trepitjar-ne l’últim fragment de color blanc amb un peu.
En el cas que el candidat caigui a terra o no respecti les normes de superació de
l’exercici, podrà tornar-lo a repetir des de l’inici.
- Volta a l’estadi
- Exercici 7
Consisteix a passar per sota de quatre tanques.
Per cada tanca que el candidat desplaci o tombi, serà penalitzat amb 10
segons/tanca en el resultat final.
- Exercici 8
Consisteix a alçar cada cama 10 vegades, posant la planta del peu a tocar de la
part superior d’un graó, de manera alterna. El graó té una altura de 44 cm.
El/s controlador/s comptaran en veu alta les repeticions vàlides.
- Volta a l’estadi fent els exercicis 9 i 10
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- Exercici 9
Consisteix a passar entre uns cons situats a terra fent ziga-zagues per la part
exterior.
- Exercici 10
Consisteix a pujar unes escales, tocar un senyal fixat i tornar-les a baixar.
Durant la realització d’aquest exercici, els candidats es podran agafar a les
baranes.
- Volta a l’estadi
Arribada
El cronòmetre s’aturarà en el moment que el candidat creui la línia d’arribada
establerta.
Els barems de puntuació són els següents:
Homes
Temps (en minuts)

Dones
Nota

Temps (en minuts)

Nota

Menys de 8.30

10

Menys d’11.00

10

Entre 8.30 i menys de 9.00

9,5

Entre 11.00 i menys d’11.30

9,5

Entre 9.00 i menys de 9.30

9

Entre 11.30 i menys de 12.00

9

Entre 9.30 i menys de 10.00

8,5

Entre 12.00 i menys de 12.30

8,5

Entre 10.00 i menys de 10.30

8

Entre 12.30 i menys de 13.00

8

Entre 10.30 i menys d’11.00

7,5

Entre 13.00 i menys de 13.30

7,5

Entre 11.00 i menys d’11.30

7

Entre 13.30 i menys de 14.00

7

Entre 11.30 i menys de 12.00

6,5

Entre 14.00 i menys de 14.30

6,5

Entre 12.00 i menys de 12.30

6

Entre 14.30 i menys de 15.00

6

Entre 12.30 i menys de 13.00

5,5

Entre 15.00 i menys de 15.30

5,5

Entre 13.00 i menys de 13.30

5

Entre 15.30 i menys de 16.00

5

Més de 13.30

No apte

Més de 16.00
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No apta

2. Test de resistència
Aquesta prova tindrà lloc a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella i consisteix a fer el
màxim de voltes possibles a la pista d’atletisme de 400 metres en un temps que no
superi els 12 minuts.
Aquesta prova es farà una sola vegada. La no realització d’aquest exercici
comportarà l’eliminació del candidat.
Els barems són els següents:
Homes
Distància (en metres)

Dones
Nota

Distància (en metres)

Nota

3.200 o més

10

2.800 o més

10

3.100

9,5

2.700

9,5

3.000

9

2.600

9

2.900

8,5

2.500

8,5

2.800

8

2.400

8

2.700

7,5

2.300

7,5

2.600

7

2.200

7

2.500

6,5

2.100

6,5

2.400

6

2.000

6

2.300

5,5

1.900

5,5

2.200

5

1.800

5

Menys de 2.200

No apte

Menys de 1.800

No apta

3. Prova de muntanya
La prova de muntanya consisteix a fer un recorregut per un tram de muntanya, d’una
distància de 1.670 metres i un desnivell de 220 metres.
La sortida es farà des de l’Alberg de la Comella, pel camí del tallafocs, i el punt
d’arribada se situarà al camí del Bosc Negre.
Aquesta prova es farà una sola vegada. La no realització d’aquest exercici
comportarà l’eliminació del candidat.
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Els barems de puntuació són els següents:
Homes
Temps (en minuts)

Dones
Nota

Temps (en minuts)

Nota

11.00 o menys

10

13.00 o menys

10

Entre 11.01 i 11.45

9,5

Entre 13.01 i 13.45

9,5

Entre 11.46 i 12.30

9

Entre 13.46 i 14.30

9

Entre 12.31 i 13.15

8,5

Entre 14.31 i 15.15

8,5

Entre 13.16 i 14.00

8

Entre 15.16 i 16.00

8

Entre 14.01 i 14.45

7,5

Entre 16.01 i 16.45

7,5

Entre 14.46 i 15.30

7

Entre 16.46 i 17.30

7

Entre 15.31 i 16.15

6,5

Entre 17.31 i 18.15

6,5

Entre 16.16 i 17.00

6

Entre 18.16 i 19.00

6

Entre 17.01 i 17.45

5,5

Entre 19.01 i 19.45

5,5

Entre 17.46 i 18.31

5

Entre 19.45 i 20.31

5

Més de 18.31

No apte

Més de 20.31

No apta

4. Prova de velocitat
El candidat disposarà de dos oportunitats per efectuar la prova.
Aquesta prova consisteix a sortir d’un vehicle policial i recórrer 60 metres.
El candidat estarà assegut al seient del conductor i amb les dos mans tocant el
volant. L’exercici començarà en el moment que el controlador faci el senyal de
sortida. Si el candidat surt del vehicle abans que es faci el senyal, es comptarà
aquesta oportunitat com a no apta; en cas de fer-ho dos vegades, quedarà eliminat
del procés de selecció.
Com a nota, prevaldrà el millor resultat obtingut.
La no realització d’aquest exercici comportarà l’eliminació del candidat.
Els barems de puntuació són els següents:
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Homes

Dones

Temps (en segons)

Nota

Temps (en segons)

Nota

10.00 o menys

10

11.00 o menys

10

Entre 10.01 i 10.15

9,5

Entre 11.01 i 11.15

9,5

Entre 10.16 i 10.30

9

Entre 11.16 i 11.30

9

Entre 10.31 i 10.45

8,5

Entre 11.31 i 11.45

8,5

Entre 10.46 i 10.60

8

Entre 11.46 i 11.60

8

Entre 10.61 i 10.75

7,5

Entre 11.61 i 11.75

7,5

Entre 10.76 i 10.90

7

Entre 11.76 i 11.90

7

Entre 10.91 i 11.05

6,5

Entre 11.91 i 12.05

6,5

Entre 11.06 i 11.20

6

Entre 12.06 i 12.20

6

Entre 11.21 i 11.35

5,5

Entre 12.21 i 12.35

5,5

Entre 11.36 i 11.51

5

Entre 12.36 i 12.51

5

Més d’11.51

No apte

Més de 12.51

No apta

5. Barems de puntuació de les proves físiques
Circuit de
resistència,
habilitat i força

Test de
resistència

Prova de
muntanya

Prova de
velocitat

Total

25%

25%

25%

25%

100%
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ANNEX 3. TEMARI DELS CONEIXEMENTS INSTITUCIONALS, HISTÒRICS I
GEOGRÀFICS DEL PAÍS

1. Història i geografia
Els pariatges
El Consell de la Terra
La Nova Reforma (1866)
Geografia
2. La Constitució
Els Coprínceps: el cap d’Estat
L’estat de dret
El Consell General: estructura i competències
El Govern: estructura i competències
Els comuns: estructura i competències
3. Autoritats
Del Govern
Del Consell General
De la Justícia
Dels comuns
Llibre de consulta: La Constitució, material didàctic. Departament d’Educació.
(Aquesta documentació es pot consultar i sol·licitar en préstec a la Biblioteca
Nacional).
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ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ PER A LA PROVA ESCRITA PROFESSIONAL I
L’ENTREVISTA PROFESSIONAL

1. La Constitució andorrana
-

Constitució del Principat d’Andorra (BOPA núm. 24, any 1993).

2. Normativa en matèria de justícia i interior
Legislació policial
-

Decret legislatiu del 25 d’abril del 2017 de publicació del text refós de la Llei
8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia (BOPA núm. 35, any
2017).

-

Reglament regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia, del 20 de
desembre del 2017 (BOPA núm. 80, any 2017).

Legislació penal
-

Decret legislatiu del 25 d’octubre del 2017 de publicació del text refós de la Llei
qualificada de modificació del Codi de Procediment Penal, del 10 de desembre
de 1998 (BOPA núm. 71, any 2017):
- De l’article 1 al 4
- De l’article 22 al 35
- De l’article 87 al 98
- De l’article 163 al 173

-

Decret legislatiu del 25 d’octubre del 2017 de publicació del text refós de la Llei
9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal (BOPA núm. 71, any 2017):
- De l’article 1 al 34

Codi de la circulació
-

Llei del Codi de la circulació (BOPA núm. 40, any 1999):
- Articles 210 i 211

-

Modificació del Reglament regulador del procediment relatiu a les sancions
governatives imposades pel Servei de Policia, per infracció de les normes de
circulació, del 30 de desembre de 1993 (BOPA núm. 1, any 1994).
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Normativa administrativa i d’ordre públic
-

Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, de publicació del text refós del Codi de
l’Administració, del 29 de març de 1989 (BOPA núm. 61, any 2019):
- De l’article 38 al 51 ter
- De l’article 120 al 132
- Disposició addicional primera

-

Decret legislatiu de l’11 de desembre del 2019, de publicació del text refós de la
Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, del 15 de novembre de 1989 (BOPA
núm. 108, any 2019):
- Article 36

-

Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública (BOPA núm. 3,
any 2019):
- De l’article 33 al 65

-

Decret de regulació dels horaris de tancament i obertura dels bars i restaurants, i
de les discoteques, pubs i sales de festes del 14 de desembre del 2011 (BOPA
núm. 79, any 2011) i la seva modificació pel Decret del 13 de desembre del 2017
(BOPA núm. 79, any 2017).

-

Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic (BOPA núm. 52, any
2017):
- De l’article 48 al 50
- De l’article 62 al 78

-

Decret del 25 d’abril del 2018 pel qual s’aprova el Reglament del Registre
d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (BOPA núm. 25, any 2018).

Legislació d’armes
-

Decret sobre possessió, ús i circulació d’armes, de data 3 de juliol de 1989
(BOPA núm. 17, any 1989):
- De l’article 1 al 6
- De l’article 52 al 77
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Legislació d’immigració
-

Decret legislatiu del 6 de febrer del 2019 de publicació del text refós de la Llei
9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració (BOPA
núm. 13, any 2019):
- De l’article 11 al 18
- De l’article 117 al 134

Legislació de l’Administració de justícia
-

Decret legislatiu del 25 d’abril del 2018 de publicació del text refós de la Llei
qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993 (BOPA núm. 25, any 2018):
- De l’article 20 al 58
- De l’article 93 al 95

-

Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les
persones menors d’edat (BOPA núm. 27, any 2019):
- De l’article 1 al 13
- Article 18

-

Decret legislatiu del 28 de setembre del 2016 de publicació del text refós de la
Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996 (BOPA núm. 56, any 2016):
- De l’article 1 al 10

Altres
-

Pàgina web del Departament de Policia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------El temari requerit està publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i al web:
www.policia.ad
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