
           
                      

  
 
STS de 20 d'abril de 2009, recurs 4522/2005 
 
Documentació ja aportada en convocatòries anteriors (accés al text de la sentència) 

 
En un procés selectiu d'accés a cossos docents, un aspirant és exclòs de la llista 
d'admissió d'una de les especialitats convocades per no haver aportat la documentació 
acreditativa de la titulació d'accés, tot i que l'Administració li havia requerit que ho fes. 
Respecte d'una altra especialitat, no se li valoren determinats mèrits pel mateix fet. En 
les sol·licituds presentades per participar en el procés selectiu, l'aspirant manifestava que 
la documentació ja l'havia lliurat a la mateixa administració en una convocatòria anterior 
(entre una i altra convocatòries han transcorregut deu mesos). 
 
La sentència d'instància desestima la petició de l'aspirant perquè entén que l'aportació de 
la documentació s'exigia per igual a tots els aspirants, i que en els processos selectius de 
concurrència massiva correspon a qui al·lega un mèrit demostrar-lo documentalment, 
sense que ho hagi de fer l'Administració, ja que això perjudicaria la resta d'aspirants. 
 
El TS, en canvi, considera que l'art. 35 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen jurídico de las administracions públicas y del procedimiento administrativo 
común, és clar quan reconeix el dret dels interessats a no presentar documents 
que ja estiguin en poder de l'Administració, i no estableix la possibilitat que 
mitjançant una norma amb rang de llei s’hi puguin crear excepcions. Per tant, 
no s'hi pot oposar la submissió a les bases de la convocatòria del procés selectiu 
(ja que es tracta de coses diferents), ni el fet que això pugui suposar una 
dificultat per a l'Administració. 
 
En els procediments judicials d'instància i alçada queda constància que l'aspirant havia 
lliurat la documentació en anteriors convocatòries, i que l'Administració sabia que estava 
en possessió de la titulació d’accés. Per tant, conclou el TS, si la mateixa Administració 
accepta amb els seus actes que procedia admetre l'aspirant i reconeix que disposava de 
la documentació acreditativa, no pot pretendre, al mateix temps, el contrari. 
 
Finalment, el TS també raona que el dret de no aportar documentació que ja estigui en 
poder de l'Administració, quan es tracti d'una organització dotada de personalitat 
única, no es podrà fer valer davant de tota l'Administració, sinó només respecte 
de la que actua. Per exemple, en l'Administració autonòmica aquest dret es podria 
exercir davant de cada conselleria, però només respecte a la documentació aportada a 
cadascuna d'elles. 
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