
           
                      

  
 
STS de 23 de febrer de 2006, recurs 2993/2000 
 
Requisits exigits en la convocatòria: s’han de reunir en la data d’expiració del 
termini de presentació de sol·licituds (accés al text de la sentència) 
 
Les bases d’un procés de selecció per a la provisió de 5 places d’agents de la policia local 
exigien, en un dels seus punts que, com a requisit per poder participar, calia acreditar 
estar en possessió del carnet de conduir, classe B2, però que, si durant el procediment 
de selecció es modificava legalment l’exigència del carnet de conduir, bastaria amb 
acreditar que es posseïa el que la legislació modificada establís un cop la seva entrada en 
vigor. 
 
La interpretació correcta d’aquesta base, ha de fer-se, afirma el TS, tenint en compte els 
següents criteris: 
 
• La interpretació de les bases no pot desconèixer mai la norma que conté 

l’art. 18.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado, segons la qual, les condicions necessàries per poder participar en 
unes proves selectives han de reunir-se en la data d’expiració del termini de 
presentació de la sol·licitud de participació en el procés. 

 
• Prenent com a premissa l’anterior criteri, el que la base d’aquest procés selectiu 

permet és prescindir del requisit de posseir el permís de conduir exigit segons 
la primera normativa no modificada, B2, sempre i quan el permís de conduir 
que posseeixi l’aspirant, i que ha de posseir des del moment que presenta la 
sol·licitud per participar en el procés de selecció, hagi passat a ser suficient en 
virtut de la nova normativa. En cap cas, la base permet entendre que podran 
participar aspirants que en el termini de presentació de les instàncies no posseïssin 
cap dels dos permisos vàlids. 
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