
           
                      

  
 
STC 28/2009, de 26 de gener 
 
Legitimació activa en la defensa d'interessos col·lectius (accés al text de la sentència) 

 
En procés d'empara, el TC reconeix el dret de legitimació activa d'una associació 
d'opositors que va impugnar les bases d'una convocatòria de selecció convocada 
per una entitat local.  
 
La finalitat exclusiva d’aquesta associació, d'acord amb els seus estatuts, és la defensa 
dels interessos professionals dels seus associats i no l'interès general, i en concret dels 
drets dels socis que aspirin a ocupar llocs de treball de qualsevol naturalesa a les 
administracions públiques, per tal que els processos selectius se celebrin respectant els 
principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. 
 
En recurs ordinari, l’associació defensa que la convocatòria és contrària al principi general 
de lliure accés a la funció pública perquè el sistema de selecció utilitzat per a la cobertura 
de l'única plaça convocada és l'oposició per promoció interna, la qual cosa impedeix al 
recurrent i als altres membres de l'associació poder participar en el procés selectiu, ja 
que cap d'ells havia prestat serveis amb caràcter previ en l'Administració convocant. 
 
La jurisdicció ordinària denega el dret de legitimació activa de l'associació 
perquè entén que no queda acreditat que cap dels associats hagués participat 
en el procediment selectiu o tingués un interès seriós a participar-hi, de manera 
que l'interès de l'associació en el procediment contenciós sembla merament hipotètic, 
potencial o de futur, la qual cosa fa concloure l'absència d'un interès legítim en el 
procediment. El tribunal raona que la mera defensa de la legalitat no és un requisit 
suficient per considerar que existeix interès legítim als efectes de legitimació activa. 
 
El TC, en canvi, entén que l'associació recurrent no és neutral o indiferent al 
manteniment de l'acte recorregut, ja que les seves finalitats s'identifiquen amb 
els interessos dels socis i no en l'interès general sense més. Per tant, malgrat que 
l'èxit de l'acció comportaria una avantatge individual (l'ampliació de les possibilitats 
d'accés a l'ocupació pública dels seus associats), també estaria estretament connectada 
amb els fins i objectius estatutaris de l'associació, i per tant, també suposaria per a ella 
una utilitat actual i real. 
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