
STC 38/2021, de 18 de febrer 

La legislació autonòmica que regula proves restringides de consolidació és 

inconstitucional (accés al text de la sentència)  

L’objecte d’aquest recurs d’inconstitucionalitat és l’apartat segon de la DT 10a de 

la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del 

País Vasco. Aquesta norma permet incorporar un torn especial de consolidació 

d’ocupació en els cossos de la Policia Local si existeix en la categoria corresponent un 

percentatge d’interinitat superior al 40 %. Poden participar en aquest torn els qui 

acreditin un mínim de 8 anys d’antiguitat en l’administració convocant en la 

categoria de la policia local a la qual pertanyen les places, i es poden convocar per 

aquest torn diferenciat d’accés fins al 60 % de les places ofertades.  

El recurs d’inconstitucionalitat denuncia que aquest apartat vulnera l’ordre 

constitucional de distribució de competències establert a l’art. 149.1.18 de la 

Constitución, així com la garantia d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat de l’EBEP. 

El TC cita la seva STC 111/2014, dictada en relació amb la DT 2a EBEP, i afirma que la 

regulació de la consolidació d’ocupació temporal que conté la DT 4a i els 

apartats 1 i 3 de l’art. 61 EBEP, als quals es remet, s’han de considerar 

formalment i materialment bàsics. En això estan d’acord les parts. Per tant, l’anàlisi 

se centra a determinar si estem en presència d’unes proves restringides contràries al 

principi de lliure concurrència.  

La norma basca impugnada preveu un torn diferenciat d’accés als processos selectius per 

a la consolidació d’ocupació temporal de places de la policia local per als qui acreditin 8 

anys d’antiguitat en l’administració convocant en la categoria de la policia local a la qual 

pertanyin les places convocades. Afirma el TC que el disseny del sistema d’accés a 

la funció pública que en resulta és evidentment contrari al principi bàsic de 

lliure concurrència ja que configura un procés restringit i tancat, en què la 

reserva de places exclou de les proves selectives als qui no tinguin determinada 

antiguitat o no tinguin un vincle temporal amb l’administració convocant. 

El TC conclou que la norma impugnada vulnera els límits de la legislació bàsica 

estatal i infringeix l’ordre constitucional de competències. 
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