
           
                                                                  

  
 
STSJ de Madrid de 9 de maig de 2006, recurs 157/2005 
 
Procés de selecció: extensió dels efectes de la revisió dels actes administratius  
(accés al text de la sentència) 
 
Afirma el TSJ de Madrid que es produeix una vulneració de l’art. 23.2 CE quan s’apliquen 
sistemes de valoració diferents als aspirants d’un procés selectiu. El supòsit de fet 
d’aquest recurs és el següent: 
 
• L’any 1991 es convoca un procés de selecció per a l’accés a la funció pública. L’òrgan 

qualificador segueix un sistema de qualificació equivocat, penalitzant les respostes 
errònies d’un dels exercicis en contra dels criteris definitivament fixats pel mateix 
tribunal qualificador en una sessió anterior i degudament publicats. 

 
• Entén el TSJ de Madrid que l’actuació de l’òrgan qualificador infringia les normes de 

l’oposició, però no suposava la violació de l’art. 23.2 CE ja que el barem il·legal es va 
aplicar per igual a tots els aspirants. 

 
• La vulneració de l’art. 23.2 CE es produeix quan, finalitzat el procés de selecció l’any 

1993, part dels opositors recorren la resolució que publica la llista d’aprovats i 
l’Administració ordena revisar únicament les seves puntuacions, aplicant un criteri de 
valoració diferent del mantingut per a la resta d’opositors. 

 
• El TSJ de Madrid afirma que si una qualificació errònia és corregida com a 

conseqüència del recurs de tercers, l’Administració té l’obligació de 
dispensar igual tracte a tots els aspirants. En cas contrari, es lesiona  el 
principi constitucional d’igualtat. 

 
D’altra banda, el TSJ de Madrid es planteja si és possible revisar d’ofici una resolució 
administrativa quan han transcorregut més de 12 anys des que es va dictar, encara que 
concorri causa de nul·litat de ple dret, en aplicació dels art. 102.1 i 62.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.  
 
Citant la jurisprudència del TS, el TSJ de Madrid estima que el principi de seguretat 
jurídica ha d’impedir que sigui possible anul·lar per la via de la revisió d’ofici 
actes administratius que s’han dictat fa 12 anys, encara que aquells vulnerin 
drets fonamentals, aplicant una interpretació restrictiva de les possibilitats 
revisores en aquests supòsits. També l’art. 106 de la Llei 30/92 disposa que les 
facultats de revisió no podran ser exercitades quan per prescripció de les accions, pel 
temps transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici resulti contrari a 
l’equitat, la bona fe, el dret dels particulars o les lleis. 
 
No obstant, els recurrents van interposar la sol·licitud de revisió d’ofici quan l’any 2002 el 
TS va estimar en cassació la prova pericial que reconeixia que si s’hagués seguit el 
mateix sistema de qualificació amb tots els aspirants, els recurrents haguessin obtingut 
plaça. Des d’aquest moment i fins a la data de sol·licitud de revisió d’ofici no es pot 
afirmar que el transcurs del temps suposi un límit a la facultat revisora, motiu pel qual el 
TSJ de Madrid aplica la revisió d’ofici de l’acte administratiu, declara la nul·litat de la 
resolució de l’any 1993 i declara el dret dels recurrents a formar part de la llista 
d’aprovats. 
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