
Prova psicotècnica

Tal i com figura a les bases de la convocatòria, les persones que hagin superat 
les proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la 
nota que resulti del sumatori de les proves puntuables.

La  prova  psicotècnica  consisteix  en  valorar  l’adequació  les  aptituds  i  la 
personalitat de les persones aspirants al perfil requerit per a l’exercici de les 
funcions policials en la categoria d’agent.

La prova psicotècnica contindrà una subprova aptitudinal i  una subprova de 
personalitat i competències.

La  subprova  aptitudinal  consistirà  en  una  bateria  de  tests  psicotècnics  que 
valoraran les aptituds de la persona aspirant.

El resultat de la subprova de aptitudinal serà d’apte/a o no apte/a.

La subprova de personalitat i competències consistirà en una bateria de tests 
psicotècnics  que  valoraran  la  personalitat  i  l’estat  psicològic  de  la  persona 
aspirant i en una entrevista per competències professionals, en aquells casos 
en què ho decideixi el Tribunal, per tal d’integrar tots els elements explorats 
anteriorment.  A  les  entrevistes  serà  present,  com a mínim,  un  membre del 
Tribunal.

La subprova de personalitat i competències es valorarà de 0 a 20 punts.

Per superar la prova psicotècnica s’haurà d’obtenir  un resultat  d’apte/a a la 
subprova aptitudinal  i  una puntuació mínima de 10 punts a la  subprova de 
personalitat i competències.

La  falsedat  demostrada  en  les  respostes  comportarà  l'exclusió  de  la 
convocatòria de la persona aspirant.

A partir  d’aquí,  els  criteris  de valoració  acordats pel  Tribunal  Qualificador  a 
proposta de l’assessor extern, seran els següents:

“Prova aptitudinal

Consistirà  en  una  bateria  de  tests  psicotècnics  que  valoraran  les  aptituds  de  la  
persona aspirant. Explora els següents àmbits: 

• Raonament verbal. 

• Raonament espaial. 

• Raonament numèric. 

• Raonament abstracte.  

Per superar aquesta prova cal obtenir una puntuació mínima de 4 punts o superior en  
cadascuna de les proves i que la puntuació mitjana de totes elles sigui de 5 punts o  
superior (sobre 10). 
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El  barem aplicat  correspondrà  a  la  població  de  referencia,  essent  en  aquest  cas  
persones aspirants a cossos de seguretat, o en el seu defecte el barem de població  
general.

El resultat de la prova aptitudinal serà d’apte/ no apte.

Prova de personalitat: Orientada a avaluar la personalitat de la persona aspirant. 

Les puntuacions en aquesta prova van de 0 a 10 en totes les escales. 

Es valorarà especialment  les  escales amb puntuacions significativament  baixes  en  
totes les escales. 

• Obtenir puntuacions superiors a 2 en cadascuna de les escales globals. 

•  Obtenir  puntuacions  inferiors  a  9  en  les  escales  de  control  de  la  prova  
(manipulació de la imatge, desitjabilitat social, o sinceritat).

La  falsedat  demostrada  en  les  respostes  de  la  prova  psicotècnica  comportarà  
l’eliminació de la persona aspirant.

El barem aplicat correspon a la població de referencia, essent en aquest cas persones  
aspirants a cossos de seguretat, o en el seu defecte el barem de població general. El  
resultat del perfil obtingut es contrastarà amb una entrevista per competències. 

Entrevista per competències 

Aquestes  proves  psicotècniques  es  contrastaran  amb  una  entrevista  competencial  
amb cadascun dels aspirants a avaluar. La durada de l’entrevista competencial es de  
50 min. aprox. 

Segons  el  que  estableixin  les  bases  es  realitzarà  un  disseny  d’un  guió  ad-hoc  
consensuat amb el tribunal per a l’exploració de les competències clau. 

COMPETÈNCIA 1. Motivació i Identificació amb l'Organització: Jerarquia i Disciplina.  
Capacitat per orientar els propis interessos i comportaments cap als valors i objectius  
de l'organització. Mantenir un comportament íntegre i ètic en el desenvolupament de la  
feina policial, amb subjecció als principis de jerarquia i subordinació del cos. Interès i  
voluntat per treballar com a servidor/a públic/a formant part d'un cos policial.

COMPETÈNCIA  2.  Responsabilitat  i  Orientació  a  la  Qualitat.  Capacitat  per  
desenvolupar  les tasques pròpies de la  funció policial  amb dedicació i  compromís,  
cercant la màxima qualitat, entesa aquesta com la consecució dels objectius amb la  
perspectiva de satisfer la ciutadania.

COMPETÈNCIA 3. Resolució de Problemes.  Capacitat  per identificar  i  analitzar  de  
forma lògica i  sistemàtica situacions i  problemes,  cercar les diferents alternatives i  
arribar  a  una  solució  eficaç,  fent  seguiment  sobre  els  processos  i  avaluant  els  
resultats.

COMPETÈNCIA  4.  Autonomia  i  Iniciativa.  Capacitat  per  donar  compliment  a  les  
responsabilitats  que  l'organització  li  encomana  sense  necessitat  de  supervisió  
constant.  Respondre  de  manera  proactiva  als  problemes  quotidians  i  emprendre  
accions per tal de millorar el propi rendiment i els resultats.
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COMPETÈNCIA 5.  Adaptabilitat  i  Flexibilitat.  Capacitat per respondre amb eficàcia,  
versatilitat i agilitat a situacions, persones, necessitats o tasques canviants, modificant  
prioritats d'actuació i mantenint una actitud oberta.

COMPETÈNCIA 6. Autocontrol i Resistència a la Pressió. Capacitat per contenir les  
pròpies emocions per evitar reaccions inadequades davant les provocacions, l'oposició  
o  l'hostilitat  per  part  d'altres  persones  o  quan  es  treballa  en  situacions  d'estrès.  
Habilitat per respondre de forma proporcionada i serena davant situacions estressants 
o conflictives, mantenint el rendiment.

COMPETÈNCIA 7. Autogestió i Desenvolupament Personal. Capacitat per respondre  
amb  eficàcia,  versatilitat  i  agilitat  a  situacions,  persones,  necessitats  o  tasques 
canviants, modificant prioritats d'actuació i mantenint una actitud oberta.

COMPETÈNCIA 8. Habilitats Socials i Comunicatives. Capacitat per comunicar-se de 
manera  clara  i  entenedora  sabent  adaptar-se  a  diferents  situacions  i  interlocutors.  
Habilitat  per facilitar  el  diàleg i convèncer a través d'idees i  arguments adequats a  
l'interlocutor i el context.

COMPETÈNCIA 9. Orientació de Servei a les Persones.  Capacitat  per atendre les  
demandes i els problemes de les persones, amb eficàcia i tracte adequat, generant  
satisfacció i  confiança a la  ciutadania.  Predisposició  i  obertura en relació  amb els  
altres,  tant  a  nivell  intern  com  extern,  amb  atenció  i  consideració  a  les  seves  
necessitats.

COMPETÈNCIA 10. Cooperació  i  Treball  en  Equip.  Habilitat  per  a desenvolupar  i  
mantenir relacions laborals positives i una actitud facilitadora de les dinàmiques de  
grup.  Contribuir  amb  el  propi  treball  a  la  cohesió  de  l'equip,  al  seu  bon  
desenvolupament i a la consecució de les fites comunes. 

El guió per explorar les competències es basa en preguntes experiencials,  més la  
presentació de casos o incidents relacionats amb la tasca,  on l’aspirant  ha d’oferir  
respostes immediates i interactuar directament amb els entrevistadors, en un context  
de role-playing. En aquests casos, no es valora el coneixement tècnic si no el grau  
d’ajust al perfil competencial requerit pel desenvolupament de la tasca. 

Un  cop  finalitzada  l’entrevista  es  puntua  a  partir  d’una  graella  de  valoració  on  
cadascuna  de  les  competències  queda  definida  per  una  sèrie  d’indicadors  
consensuats prèviament amb el tribunal.

La subprova de personalitat i competències es valorarà de 0 a 20 punts. Per superar la  
prova psicotècnica s’haurà d’obtenir un resultat d’apte/a a la subprova aptitudinal i una  
puntuació mínima de 10 punts a la subprova de personalitat i competències. Totes les  
competències tenen el mateix pes sobre la puntuació final. 

Les proves aplicades han de ser formades, quan sigui el cas, per bateries de tests  
objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat  i  hagin estat baremats,  
estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la  
confiança en els resultats obtinguts.

En  aquesta  prova  es  tindran  en  compte  les  pautes  previstes  a  la  Resolució  
INT/2403/2015,  de 2  d’octubre,  per  la  qual  es  dóna  publicitat  al  protocol  pel  qual  
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s’estableixen els criteris orientatius d’avaluació psicològica per a l’accés, la promoció i  
la mobilitat de les policies locals de Catalunya”.

Sant Vicenç dels Horts, a data de la signatura electrònica

El president del Tribunal Qualificador,

[Firma01-01]
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