
           
                      

  
 
STS de 23 de maig de 2008, recurs 3634/2004 
 
La jubilació forçosa als 65 anys és aplicable a tots els membres dels cossos 
policials (accés al text de la sentència) 

 
Un facultatiu (metge) del Cos Nacional de Policia sol·licita el dret de perllongar la seva 
jubilació fins al 70 anys, d’acord amb allò previst en el Real Decreto Legislativo 
670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado. Per contra, es discuteix si està obligat a jubilar-se necessàriament als 
65 anys, igual que la resta de membres dels cossos policials, per aplicació de la legislació 
pròpia del Cos Nacional de Policia. 
 
El facultatiu fonamenta les seves al·legacions en el fet que pateix un desgast físic menor 
que els altres membres del cos que desenvolupen les funcions típiques dels policies 
nacionals. Entén que el mateix legislador està reconeixent que existeixen dos règims de 
jubilació diferenciats perquè els policies nacionals tenen el dret d'accedir a una situació 
de segona activitat, cosa que no poden fer els funcionaris que ocupen places de 
facultatius i tècnics.  
 
Tanmateix, el TS denega la sol·licitud del recurrent amb base als següents 
arguments: 
 
●  Als membres dels cossos policials els és d'aplicació directa la Ley Orgánica 2/1986, de 

13 de mayo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) i només supletòriament la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. 

 
●  L'article 17 LOFCS preveu que en el “Cuerpo Nacional de Policía existirán las plazas de 

Facultativos y de Técnicos, con títulos de los Grupos A y B, que sean necesarias para 
la cobertura y apoyo de la función policial, que se cubrirán entre funcionarios de 
acuerdo con el sistema que reglamentariamente se determine”. En conseqüència, és 
evident que el recurrent forma part del Cos Nacional de Policia. 

 
●  Que el personal facultatiu quedi exclòs del règim de segona activitat no 

vulnera el principi d'igualtat, ja que el legislador s'ha basat en el major desgast 
físic que pateixen els funcionaris policies. Tampoc és inconstitucional que el 
legislador hagi establert una edat de jubilació específica per a un determinat 
cos de funcionaris, ja que qui decideix ingressar en un determinat cos com el de 
policia, que té atribuïda una determinada edat de jubilació, és tractat per igual amb 
relació a la resta de funcionaris d'aquest mateix cos. I tampoc lesiona el principi 
d'igualtat que el legislador hagi previst per a altres funcionaris una edat de 
jubilació diferent, cosa que pot obeir a altres criteris igualment legítims. 
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