
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 19 de maig de 2008, recurs 224/2006 
 
Legitimació activa dels col·legis professionals per impugnar convocatòries (accés 
al text de la sentència) 
 
El TSJ resol la inadmissió  per falta de legitimació activa del recurs contenciós presentat 
per un col·legi professional. L’acte impugnat és la resolució que posa fi al procés selectiu, 
mitjançant el qual es nomena a un aspirant amb titulació d’enginyer en organització 
industrial per cobrir una plaça del cos de titulació superior, enginyers industrials. 
 
En STS de 9 de maig de 2005, recurs 53/2002, s’assenyala que la noció d’interès legítim 
que fonamenta la legitimació de les persones físiques i jurídiques per accedir a la 
jurisdicció contenciosa, es dóna quan del manteniment o anul·lació de l’acte impugnat en 
derivi un perjudici o una avantatge per a qui el combat.  
 
La llei atorga als col·legis professionals un paper essencial d’ordenació i representació de 
l’exercici de les professions i de defensa dels interessos professionals dels col·legiats. 
Però d’aquestes premisses no en deriva la legitimació per accionar en nom dels 
professionals col·legiats en defensa dels seus drets individuals. L’ordenament 
jurídic tampoc atorga als col·legis una legitimació expressa per a impugnar del 
resultat dels processos selectius en l’àmbit de la funció pública - aquesta 
legitimació expressa, diu el TSJ, només es reconeix a les organitzacions sindicals més 
representatives d’acord amb l’art. 36.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 
 
El TSJ argumenta que s’ha vingut reconeixent la legitimació dels col·legis professionals 
per impugnar relacions de llocs de treball o les seves modificacions quan la cobertura de 
determinats llocs s’estén o limita a determinats títols acadèmics, entenent que la 
impugnació respon a l’interès de la professió i contribueix al benefici material i jurídic del 
col·lectiu els interessos del qual representen. 
 
En aquest cas, l’acció del col·legi persegueix deixar sense efecte la selecció d’un 
concursant en benefici d’un altre (que està col·legiat). Com que l’interès defensat és 
particular, el recurs resulta inadmissible.  
 
Si per contra, el col·legi hagués impugnat la llista d’aspirants admesos per falta del 
requisit de titulació d’algun dels aspirants, en defensa dels interessos col·lectius dels 
professionals col·legiats, s’hagués reconegut la seva legitimació activa. 
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