
Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para
que convalide unha proba de acceso no caso dunha alumna que foi admitida e matriculada
durante dous cursos sen cumprir os requisitos de acceso e sen que a administración
educativa advertira o erro.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª
…………………………………., relativo a situación da súa filla no IES ………………………….

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que a súa filla de 21 anos, ………………… (con DNI
……………………..) comezou a cursar un ciclo de F.P grao superior para persoas adultas,
modalidade presencial, de "Programación da produción en moldeamento de metais e
polímeros" CSFME04, no centro IES ……………………………...

A alumna accedeu a través dunha proba para acceso a ciclos superiores. Matriculouse, e foi
admitida nas listas definitivas de alumnado; cursou o 1º curso, aprobando todo,
matriculouse para 2º e accedeu tamén sen problema. Aprobou a 1º avaliación deste curso
2015/2016, e pouco despois, chamárona a dirección dicíndolle que houbera un erro, e que
non podía acceder a ese ciclo co tipo de proba de acceso que tiña, que era como si non
asistira nunca a dito centro e que si quería, que se presentara a outro tipo de proba (a de
acceso directo), e que igual lle conservaban o curso de 1º.

A promotora da queixa manifesta que a súa filla nestes intres deuse de baixa por problemas
médicos. Ela está psicoloxicamente moi mal. Segundo o centro, ela tiña que saber que co
tipo de proba que fixera non podía acceder, pero a promotora da queixa salienta que ela é a
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prexudicada e que todos os filtros, o do centro, de Educación, fallaron e ninguén da
administración educativa se fai responsable. Alega que case dous anos de esforzo e
formación perdidos, e que economicamente tamén lles supuxo un enorme esforzo, xa que
ela deixou de traballar para cursar este ciclo e tivo que desprazarse todos os días, xa que
residen a 35 minutos do centro.

Ante iso requirimos informe a esa Consellería, que xa nola remitiu. Coa información
aportada resulta o seguinte:

- No proceso de admisión desenvolvido no mes de xuño de 2013, o IES ……………………….,
admitiu a …………………………….. nos seis módulos por ela solicitados do ciclo formativo
"Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros" (CSFME04), polo
réxime de persoas adultas, modalidade presencial, a pesar de que o ciclo está integrado na
familia profesional de Fabricación Mecánica e de que, á vista do certificado de superación da
proba de acceso, non cumpría o requisito de acceso ao ciclo solicitado.

- No curso 2013-2014, a alumna cursou e aprobou os 6 módulos nos que foi admitida e
matriculada, e no mes de xuño do ano 2014 solicitou a admisión noutros catro módulos nos
que, resultando adxudicataria, formalizou a súa matrícula. Novamente alegou o mesmo
certificado de proba de acceso que non cumpría o requisito de acceso ao ciclo solicitado.

- No mes de decembro de 2014, a través de novos sistemas informáticos de comprobación e
verificación de datos académicos e de requisitos de acceso, comprobouse que
………………………………… non cumpría os requisitos de acceso para os módulos que estaba
cursando, e deuse conta deste feito á inspección educativa.

- A inspección púxose en contacto co centro educativo e este coa interesada, a quen se lle
comunicou que de acordo coa norma de aplicación, e tal como figuraba na certificación da
proba de acceso realizada (que ela mesma presentou para realizar os trámites de matrícula),
non tiña dereito de acceso ao ciclo de formación profesional que cursaba, e suxeríuselle que
realizase a proba de acceso correcta (Opción B) na convocatoria do 2015.

- Informóuselle de que á vista da normativa vixente e tomando en consideración todas as
circunstancias do caso, se lle conservarían as notas dos módulos cursados e aprobados, de
modo que, unha vez cumprido o requisito de acceso e tendo superados todos os módulos do
ciclo formativo, puidera obter o pertinente título de técnico superior. Tamén se lle informou
de que de non acadar o requisito de acceso non podería matricularse novamente destas
ensinanzas.



ANÁLISE

1. O informe recoñece que no proceso de admisión desenvolvido no mes de xuño de 2013, o
IES ---------------------------------, admitiu a …………………………….. nos seis módulos por ela
solicitados nun ciclo formativo, malia que á vista do certificado de superación da proba de
acceso non cumpría o requisito de acceso ao ciclo solicitado. O control do cumprimento dos
requisitos de acceso é competencia do centro que é o órgano responsable de examinar a
validez e adecuación da documentación presentada no momento da matrícula.

No mes de xuño do ano 2014 solicitou a admisión noutros catro módulos, aos que foi
novamente admitida e formalizou a súa matrícula. Alegou o mesmo certificado de proba de
acceso que, malia que non cumpría o requisito de acceso ao ciclo solicitado, tampouco nesta
ocasión foi adecuadamente comprobado. Este control é unha competencia técnica do
servizo de xestión académica do centro. Se tendo á vista o certificado de superación da
proba de acceso de que se trate foi matriculada no ciclo, o centro é responsable deste
defecto.

2. O propio informe recoñece que na orixe desta situación se atopa unha deficiencia nos
sistemas de comprobación e verificación de datos académicos e que só se apercibiron do
erro no mes de decembro de 2014, cos novos sistemas informáticos. Hai que salientar a
mesma conclusión. Se presentando toda a documentación requirida, foi por dúas veces
admitida e matriculada, é a administración educativa a responsable deste defecto na súa
matrícula.

3. En ningún caso é admisible o proceder da administración educativa que se reflicte no
informe xa que non se axusta aos procedementos previstos na lei. Non cabe facer unha
rectificación “de facto” dun erro desta natureza falando coa alumna; suxeríndolle que se
presente novamente á proba de acceso; indicándolle que tomando en consideración todas
as circunstancias do caso, se lle conservarían as notas dos módulos cursados e aprobados;
informándoa de que, de non acadar o requisito de acceso non podería matricularse
novamente destas ensinanzas.

É un principio xeral do Dereito a irrevogabilidade dos propios actos que sexan realmente
declarativos de dereitos fóra das canles de revisión establecidos na Lei ( arts. 109 e 110 da
Lei de Procedemento Administrativo de 1958, 102 e 103 da Lei de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, Lei 30/1992 , modificada
por Lei 4/1999).

O artigo 3º.1, parágrafo 2º declara que as Administracións Públicas deberán respectar na súa
actuación os principios de boa fe e de confianza lexítima, expresándose no Apartado II da



Exposición de Motivos da citada Lei o seguinte: No título preliminar introdúcense dous
principios de actuación das Administracións Públicas, derivados do de seguridade xurídica.
Por unha banda, o principio de boa fe, aplicado pola xurisprudencia contencioso-
administrativa mesmo antes da súa recepción polo título preliminar do Código Civil. Por
outra, o principio, tamén recollido pola xurisprudencia contencioso-administrativa, da
confianza lexítima dos cidadáns en que a actuación das Administracións Públicas non pode
ser alterada arbitrariamente.

É certo que nos aspectos reglados ou esixencias normativas non cabe adoptar medidas
contrarias ao ordenamento xurídico. Porén, o artigo 110 da Lei de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común establece con toda
claridade que “Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por
quienes los hubieren causado”. Ten sido unha inadecuada tramitación do procedemento de
matrícula por parte da administración educativa a que causou o defecto, polo que non cabe
que sexa a mesma administración educativa a que alegue que a proba de acceso, que tiña a
obriga de controlar, non cumpría os requisitos.

4. Finalmente, o artigo 106 da mesma Lei 30/1992, de 26 novembro, citada, sinala que “As
facultades de revisión non poderán ser exercitadas cando por prescrición de accións, polo
tempo transcorrido ou por outras circunstancias, o seu exercicio resulte contrario á
equidade, á boa fe, ao dereito dos particulares ou ás leis”.

A xurisprudencia mantén un criterio restritivo tanto na aplicación dos supostos de nulidade
de pleno dereito do artigo 62.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, como na súa
declaración pola vía do artigo 102 da devandita lei. A doutrina e xurisprudencia coinciden en
destacar a importancia do artigo 106 como precepto que contén unha serie de principios
moduladores da revisión de actos administrativos e unha ratificación do carácter restritivo
con que o dito exercicio debe contemplarse. Trátase dunha modulación dos efectos da
nulidade como consecuencia da concorrencia doutros principios xurídicos de obrigada
observancia, como son os de seguridade xurídica, proporcionalidade, equidade, boa fe e
protección da confianza na aparencia da actuación administrativa, entre outros.

O Tribunal Supremo, en sentenzas de 23 de outubro de 2000 e de 29 de novembro de 2005,
sinala que “a acción de nulidade é improcedente cando polo tempo transcorrido o seu
exercicio resulte contrario á equidade ou ao dereito dos particulares”; e engade que: “a
seguridade xurídica esixe que se manteñan as situacións que crearon dereitos a favor de
suxeitos determinados, suxeitos que confían na continuidade das relacións xurídicas
xurdidas de actos firmes da Administración, que non foron impugnados en tempo e forma,
polo que había razón para consideralos definitivos e actuar en consecuencia. Iso non quere
dicir que a acción de nulidade non poida exercitarse contra os actos firmes da



Administración. Pode promoverse contra actos firmes, pero o seu exercicio é improcedente
cando con iso vulnéranse as necesidades derivadas da aplicación do principio de seguridade
xurídica, principio que está indisolublemente ligado ao respecto aos dereitos dos
particulares, expresamente mencionado polo artigo 112 da LPA [actualmente artigo 106 da
Lei 30/1992] como límite ao exercicio da potestade revisora da Administración establecida
no art. 109 [actualmente artigo 102 da Lei 30/1992]”.

No mesmo sentido, na Sentenza de 17 de xaneiro de 2006 o Tribunal Supremo reitera que “a
revisión dos actos administrativos firmes sitúase entre dúas esixencias contrapostas: o
principio de legalidade, que postula a posibilidade de revogar actos cando se constata a súa
ilegalidade, e o principio de seguridade xurídica, que trata de garantir que unha determinada
situación xurídica, que se presenta como consolidada, non poida ser alterada no futuro. O
problema que se presenta nestes supostos é satisfacer dous intereses que son dificilmente
conciliables, e a solución non pode ser outra que entender que devanditos fins non teñen un
valor absoluto. A única maneira de compatibilizar estes dereitos é arbitrando un sistema no
que se permita o exercicio de ambos. Por iso é polo que na procura do desexable equilibrio o
ordenamento xurídico só recoñeza a revisión dos actos en concretos supostos en que a
legalidade se ve gravemente afectada e con respecto e observancia de determinadas
garantías procedimentales en salvaguardia da seguridade xurídica, e todo iso limitando no
tempo o prazo para exercer a acción, cando os actos crearon dereitos a favor de terceiros”.

Cabe citar tamén a Sentenza do Tribunal Supremo de 15 de outubro de 2012, na que o Alto
Tribunal recolle a súa doutrina de que non poden ser exercitadas as facultades de revisión
cando por prescrición de accións, polo tempo transcorrido ou por outras circunstancias, o
seu exercicio resulte contrario á equidade, á boa fe, ao dereito dos particulares ou ás leis
(art. 106 LRJ-PAC).

Tendo a persoa interesada na queixa cursados e aprobados os módulos do ciclo no que foi
admitida e matriculada pola administración educativa, a seguridade xurídica esixe que se
manteñan as situacións que crearon dereitos a favor dela como un suxeito determinado, que
confía na continuidade das relacións xurídicas xurdidas de actos firmes da Administración,
que non foron impugnados en tempo e forma, polo que había razón para consideralos
definitivos e actuar en consecuencia.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese órgano a seguinte
recomendación:



Que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adopte as medidas
necesarias para convalidar a proba de acceso superada pola interesada xa que foi a propia
administración educativa a que deuna por válida ao admitir e matricular a alumna no ciclo
solicitado por ela por dúas veces e ao ter cursados e aprobados os módulos
correspondentes. Estes actos administrativos crearon dereitos a favor da alumna que
confiou na continuidade das relacións xurídicas xurdidas de actos firmes da Administración,
que non foron impugnados en tempo e forma, polo que había razón para consideralos
definitivos e actuar en consecuencia.

Esta institución considera que neste suposto non poden ser exercitadas as facultades de
revisión cando polo tempo transcorrido ou por outras circunstancias, o seu exercicio resulte
contrario á equidade, á boa fe, ao dereito dos particulares ou ás leis (art. 106 LRJ-PAC).


