
           
                      

  
 
STC 29/2012, d’1 de març  
 
Validesa constitucional del precepte legal que limita l’edat màxima per 
participar en un procés de mobilitat als cossos de policia local (accés al text de la 
sentència) 
 
Es pregunta al TC, mitjançant una qüestió d’inconstitucionalitat, si vulnera els art. 23.2 i 
103.3 CE el fet que una llei autonòmica estableixi una edat màxima per participar 
en els processos de mobilitat entre els cossos de policia local d’aquella Comunitat. 
 
El Tribunal fa un repàs de la doctrina constitucional sobre el requisit de l’edat en l’accés a 
la funció pública, i recorda que el dret d’accés en condicions d’igualtat no prohibeix 
que el legislador pugui tenir en compte l’edat dels aspirants però, per tal que no 
suposi un fet discriminatori, cal que aquesta diferència de tracte obeeixi a una 
justificació raonable.  
 
En el cas concret, el TC entén que hi ha unes raons que justifiquen la prohibició de 
participació en els processos d’accés en torn de mobilitat en els cossos de policia local, i 
expressament recull dos motius principals: 
 
 L’estabilitat de plantilles i l’estalvi de costos de personal: 
 

El fet que en la pròpia llei es prevegi el passi a la segona activitat per raons d’edat 
als 55 anys (situació en la qual els funcionaris no realitzen actuacions policials 
operatives) comporta una minva del número d’efectius capacitats per realitzar 
actuacions operatives en el municipi. Això també significa un augment en els 
costos de personal, tant perquè s’ha de reposar al funcionari que passa a segona 
activitat, com pel fet que aquest continua percebent les mateixes retribucions, 
amb excepció de les vinculades al lloc de treball o destí. 

 
 Assegurar l’eficàcia del servei actiu de policia:  

 
El requisit d’edat procura una certa permanència en el servei actiu de policia: 
que l’aspirant que accedeix ho faci amb un màxim d’edat, garanteix una durada 
mínima en actuacions operatives abans de passar a segona activitat. 
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