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Suxestión á Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia que se valore modificar ou atenuar 
o requisito actual da estatura minima, establecido para o ingreso no corpo de policías locais 
de Galicia. 

 
 

 

 

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2021 

Sr. Conselleiro: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito XXXXXX, 
referente a talla mínima esixida ás mulleres que se presentan á oposición para o ingreso na 
Policía Local de Galicia. 

 

ANTECEDENTES 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que recentemente se aprobou na Comisión de 
Interior do Congreso un PNL que insta ao goberno a rebaixar a altura mínima esixida para as 
mulleres que se presenten á oposición de ingreso na Policía Nacional, de 160 cm a 155 cm, e 
que en xaneiro de 2019 se publicou no BOE unha orde aprobada en novembro de 2018 que 
establecería iguais requisitos de talla mínima en todos os procesos de selección con 
independencia da escala, nas Forzas Armadas e Garda Civil. 

Considera que reducindo a talla mínima esixida se evitaría a discriminación que a diferenza 
de talla leva consigo no acceso dunha muller aos diferentes corpos policiais estatais e 
autonómicos.  

Ante iso requirimos informe a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza 
e Turismo, que xa nola remitiu. No informe achegado pola Secretaría Xeral Técnica da dita 
consellería indícase o seguinte  
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“- A normativa de coordinación de policías locais de Galicia establece como requisito para o 
acceso aos corpos de policía local unha estatura mínima diferente para homes (1,65 m) e 
para mulleres (1,60 m). 

- O Tribunal de Xustiza da Unión Europea, por sentenza do 18 de outubro de 
2017, declarou que esixir unha estatura mínima as persoas candidatas á entrar na policía con 
independencia do seu sexo, pode constituír unha maneira de discriminación indirecta contra 
as mulleres, xa que prexudica a un número superior de mulleres que de homes. Polo tanto, a 
normativa galega de coordinación de policías locais axústase ao criterio establecido na dita 
sentenza ao establecer unha estatura diferente para mulleres e para homes. 

- A talla mínima esixida para a muller deriva de que a media estatística da 
estatura das mulleres en España supera xa o 1,60 m de estatura, polo que se trata, a xuízo 
deste centro directivo, dun requisito proporcionado e pertinente tendo en conta que 
determinadas actuacións policiais seguen demandando unha certa forza física vinculada non 
só a un axeitado adestramento senón tamén a unha determinada envergadura corporal. 

Debe entenderse polo tanto que a normativa de coordinación de policías locais 
vixente en Galicia non resulta discriminatoria a este respecto. 

- Salientar por outra banda, que esta esixencia está en concordancia coa maioría 
das normativas das distintas Comunidades Autónomas para o acceso aos corpos de Policía 
local”. 

ANÁLISE 

Á vista do contido do escrito de queixa, da documentación achegada pola persoa que 
promoveu este expediente e do que se manifesta no informe da administración, cómpre 
facer as seguintes: 

 

CONSIDERACIÓNS: 

PRIMEIRA.- En cumprimento do Acordo polo acceso ao emprego público en condicións de 
igualdade, do Consello de Ministros do 30 de novembro de 2018, no que se aprobaron 
instrucións para actualizar as convocatorias de probas selectivas de persoal funcionario, 
estatutario e laboral, civil e militar, o sábado 12 de xaneiro, foi publicado no BOE unha ORDE 
do Ministerio de Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade, que establece iguais 
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requisitos de talla mínima en todos os procesos de selección con independencia de se se 
accede ás escalas de oficiais, suboficiais ou á de tropa e mariñeiría, das Forzas Armadas e da 
escala de oficiais da Garda Civil. 

A talla mínima esixida queda fixada para a oposición a persoal das Forzas Armadas e da 
Garda Civil en calquera categoría ou escala en  bipedestación: Inferior a 155 cm en mulleres 
e 160 cm en homes. 

SEGUNDA.- No senso indicado na consideracion primeira, os Corpos policiais están 
reclamando outra equiparación. Concretamente o Sindicato Unificado de Policía (SUP) 
solicitou rebaixar cinco centímetros a altura mínima esixida para que as mulleres poidan 
ingresar na Policía Nacional, é dicir, que a candidata mida polo menos 155 centímetros, a 
mesma estatura requirida para acceder á Garda Civil e ás Forzas Armadas, dentro do marco 
do futuro regulamento de procesos selectivos e formación de Policía Nacional que, na súa 
fase de elaboración pola Dirección Xeral de Policía, previa á negociación cos sindicatos, 
substituirá ao actual Real Decreto de 1995. 

TERCEIRA.- A Comisión de Interior do Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade, o 
pasado 12 de marzo de 2021, unha proposición non de lei que insta o Goberno de España a 
rebaixar de 160 a 155 centímetros a altura mínima esixida para as mulleres que se presentan 
á oposición de ingreso na Policía Nacional. 

En dita PNL se argumenta que en  España, entre os requisitos esixidos para ingresar na  
Policía Nacional inclúese unha estatura minima de 1,65 metros para os homes e de 1,60 
metros para as mulleres, mentres que, no Exército e na Garda Civil, a altura minima 
redúcese a 1,55 metros para todos os aspirantes. Os requisitos esixidos no ámeto da  Policía 
Nacional resultan prexudiciais para as mulleres, xa que,  según o Instituto Nacional de  
Estadística, o 50% das mulleres non chega á altura de 1,60 metros, mentres que un 20% dos 
homes non chega á altura de 1,65 metros. A porcentaxe no que se atopan a  mayoría das 
mulleres é o que corresponde aos 151-160 cm., cun 42,1% da mostra. Por tanto, a altura 
establecida para as mulleres deixa fóra a unha porcentaxe moito maior de mulleres que de 
homes, pois o seu coeficiente sobre a media é  máis  favorecedor. 

CUARTA.- No  ano 2017 o Tribunal de Xustiza da  Unión Europea pronunciouse diante do 
caso dunha cidadá grega, á que lle foi denegado o ingreso na Escola de  Policía helena 
debido a que non alcanzaba a estatura a minima de 1,70 metros esixida tanto para homes 
como para mulleres (Asunto  C-409/16). 

O Tribunal nos puntos 37, 38, e 39, sentencia que a  fixación dunha estatura  física minima  
idéntica para todos os candidatos, constitúe unha  discriminación indirecta, dado que 
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perxudica a un  número moi superior de persoas de sexo feminino que de persoas de sexo 
masculino. 

Pero  ademáis, o Tribunal Europeo incorpora unha serie de observacións ao respecto da 
consideración do requisito da altura como un elemento definitivo para poder optar aos 
corpos policiais, recollendo que, aínda que é certo que o exercicio de determinadas funcións 
de  policía  podría requirir o emprego da forza  física e implicar unhas condicións e  
características  físicas particulares, non o é menos que outras, como o auxilio e  información 
ao cidadán ou a  regulación do  tráfico, non precisan aparentemente dun esforzo  físico 
elevado. 

...................... 

37  “Así las cosas, es preciso determinar si la exigencia de una estatura física mínima, 
como la prevista en la normativa controvertida en el litigio principal, es adecuada 
para garantizar la consecución del objetivo perseguido por dicha normativa y no va 
más allá de lo necesario para alcanzarlo. 

38 A este respecto, si bien es cierto que el ejercicio de las funciones de policía relativas a 
la protección de las personas y bienes, la detención y la custodia de los autores de 
hechos delictivos y las patrullas preventivas pueden requerir el empleo de la fuerza 
física e implicar una aptitud física particular, no lo es menos que algunas funciones de 
policía, como el auxilio al ciudadano o la regulación del tráfico, no precisan 
aparentemente un esfuerzo físico elevado (véase, en este sentido, la sentencia de 13 
de noviembre de 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU:C:2014:2371, apartados 39 y 40). 

39 Por otra parte, aun suponiendo que todas las funciones ejercidas por la policía 
helénica exigieran una aptitud física particular, no parece que dicha aptitud esté 
necesariamente relacionada con la posesión de una estatura física mínima y que las 
personas de una estatura inferior carezcan naturalmente de dicha aptitud.”. 

QUINTA.- Dito o anterior, podemos prantexar se o establecer unha estatura minima para as 
mulleres, que, como vemos, limita de maneira desigual e  quizá discriminatoria as mulleres 
no seu acceso aos Corpos Policiais, é adecuada para garantir o obxectivo perseguido, (o 
optimo  desempeñou do servizo a prestar), no que se refire aos seus requisitos  físicos, ou 
vai  máis alá do imprescindible, limitando en exceso a posibilidade de acceso de moitas 
mulleres e supoñendo na  práctica unha  limitación na  consecución da igualdade entre 
mulleres e homes. 



 

 

 

5 

 

SEXTA.- Se para o ingreso na Garda Civil e nas Forzas Armadas, seguindo as directrices 
marcadas polo tribunal comunitario, que se fixaron en 2019, a estatura mínima quedou 
establecida nos 155  centímetros. 

Se na Policía Nacional xa se está tamén en vias de solución para modificar o requisito da 
estatura mínima, sería convinte tamen adaptar os requisitos anteriores aos corpos das  
Policias Locais de Galicia. 

Somella xusto que se baixe o requisito da estatura, alomenos aos 155 centímetros para 
igualarse  ao resto de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, e adecuarse así tamen á 
mencionada sentenza do Tribunal Europeo.  

Con elo se contribuiria tamén a facer todo o posible para que a igualdade sexa efectiva e 
enmendar o desequilibrio que hai no  número de integrantes masculinos e femininos nos 
Corpos Policiais. 

CONCLUSIÓN 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería a 
seguinte: 

SUXESTIÓN 

Qué se valore, de acordo cas consideracions expostas, modificar ou atenuar o requisito 
actual da estatura minima, establecido para o ingreso no corpo de policías locais de 
Galicia. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
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razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá 
poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as 
súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 

Saúdoo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
(Asinado dixitalmente) 
 

 


