
           

                                                                   
  

 
STJUE de 15 de novembre de 2016, assumpte C-258/15 

 

El límit d’edat de 35 anys per accedir a llocs de la policia autonòmica basca que 

exerceixen funcions operatives i executives no és discriminatori per raó d’edat 
(accés al text de la sentència)  
 

Un aspirant a agent de l’escala bàsica de la policia autonòmica basca (Ertzaintza) va 

interposar recurs contra les bases de la convocatòria que estipulaven, com a 

requisit, que els candidats no havien d’haver arribat als 35 anys d’edat. Sostenia 

que s’hi produïa una discriminació per raó d’edat. 

 

El TJUE considera que la diferència de tracte en funció de l’edat no és 

discriminatòria, pels següents motius: 

 

 La possessió de capacitats físiques específiques és una característica relacionada 

amb l’edat, i entre les funcions que la normativa atribueix a l’Ertzaintza es 

troben les relatives a la protecció de persones i béns, detenció i custòdia 

d’autors de fets delictius i les patrulles preventives. Totes aquestes 

requereixen la utilització de força física. 

 

 La naturalesa les funcions descrites exigeix una aptitud física específica, perquè les 

errades en el seu exercici poden tenir conseqüències no només per als propis agents, 

sinó també per al manteniment de l’ordre públic. 

 

 Les missions essencials atribuïdes a l’Ertzaintza en la seva llei reguladora 

(garantir la protecció tant de persones i béns com del lliure exercici de drets i 

llibertats, i vetllar per la seguretat dels ciutadans) poden considerar-se un 

requisit professional essencial en els termes de l’art. 4, apartat 1, de la Directiva 

2000/78/CE del Consell de 27 de novembre de 2000 relativa a l’establiment d’un 

marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupació. 

 

 L’objectiu perseguit per la normativa en fixar el límit de 35 anys és garantir 

el caràcter operatiu i el bon funcionament dels cossos de policia, de manera 

que els funcionaris de nou ingrés puguin efectuar les tasques més dures des del punt 

de vista físic durant un període relativament llarg de la seva carrera. El TJUE ha 

declarat en altres ocasions que l’interès a garantir aquest caràcter constitueix 

un objectiu legítim a efectes de l’art. 4 de la Directiva 2000/78/CE. 

 

 S’ha de diferenciar aquest supòsit del resolt en l’assumpte C-416/13, quan es va 

declarar discriminatori el límit d’accés de 30 anys per accedir a un cos de policia 

local. Les funcions de les policies autonòmiques són diferents a les de les 

policies locals i aquest és el paràmetre a tenir en compte. 

 

 Els agents de l’escala bàsica desenvolupen funcions operatives o executives. El 

personal que executa tasques administratives se selecciona sense límit d’edat. 

 

 L’edat de selecció de l’Ertzaintza determina els anys posteriors de servei, a 

efectes de preveure els successius relleus. No es considera com a mesura 

alternativa menys restrictiva la realització de proves més exigents, perquè 

les capacitats físiques específiques s’han d’entendre de manera dinàmica, 

tenint en compte els anys de servei que ha de prestar l’agent un cop seleccionat. 
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