
           
                      

  
 
STS de 26 de maig de 2008, recurs 10403/2003 
 
Homologació de títols europeus i lliure circulació de treballadors (accés al text de la 
sentència) 
 
En procés selectiu per accedir a places d'enginyer tècnic industrial, el recurrent presenta 
els següents títols: Bachelor of Science in Technology Management, expedit per la 
Universitat de Gal·les l'any 1996, i el Higher National Diploma in Engineerin, expedit per 
l'Institut d'Ensenyament Superior de Cardiff, ambdós amb la ressenya prevista en el 
Conveni de La Haya de 6 de octubre de 1961, la qual acredita l'autenticitat dels 
documents i de les institucions que els van emetre. També presenta el títol de Postgrado 
de Ingeniería de Organización Industrial, expedit per una universitat espanyola. 
 
L'Administració però, l'exclou per manca de titulació. Les bases de la convocatòria 
requerien estar en possessió del títol de diplomat universitari, enginyer o arquitecte 
tècnic o formació professional equivalent.  
 
El recurrent al·lega vulneració del principi d'igualtat: 
 
•  L’art. 12 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea (TCCE) prohibeix 

qualsevol discriminació per raó de nacionalitat. En el seu cas, aquest dret ha 
estat vulnerat perquè l’Administració no atorga als seus títols el mateix nivell que als 
títols obtinguts en el sistema universitari espanyol. 

 
•  Essent ciutadà espanyol amb una titulació expedida per una universitat de la Unió 

Europea (britànica), se'l tracta de forma diferent als espanyols que tenen títols 
expedits per altres universitats europees (espanyoles). 

 
•  El títol de Bachelor of Science in Technology Management l'habilita per accedir a 

funcions tècniques superiors dins de la Comissió Europea. En canvi, l'Administració 
espanyola no li reconeix els mateixos efectes. Cita sentència del Tribunal de Primera 
Instància de les Comunitats Europees de 9 de desembre de 1999 (assumpte T-
299/97) per argumentar que aquest títol té més valor que el d'enginyer tècnic o 
arquitecte tècnic. 

 
•  Vulneració del principi de lliure circulació de treballadors de l’art. 39 TCCE. 

Aporta comunicació de la Comissió Europea d'11 de desembre de 2002, relativa a la 
lliure circulació de treballadors: recollint jurisprudència europea, la Comissió estableix 
la necessitat que sigui respectada en tota la Unió la genèrica condició d'universitari 
dels qui ho siguin en virtut de títol expedit per una universitat d'un país membre.  

 
• El TS recull els arguments anteriors i a més assenyala que: 
 
•  El recurrent va sol·licitar l'homologació dels títols obtinguts a la Gran Bretanya l'any 

1997. En el moment que va expirar el termini per a la presentació de sol·licituds 
(1999), aquesta homologació estava en tràmit. 

 
•  En STS de 12 d'abril de 2005, l’interessat va aconseguir el reconeixement de la 

titulació britànica per poder exercir a Espanya com a enginyer tècnic industrial. 
 
•  L'interessat no pot resultar perjudicat pel fet que el Ministeri d’Educació i Ciència no 

hagi sigut capaç de resoldre el procediment d’homologació en més d'un any. 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_10403_2003.pdf
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A la vista d’aquestes consideracions, el TS conclou que s'ha vulnerat al dret a la 
lliure circulació de treballadors dins la Unió Europea i que l'interessat ha sigut 
objecte de discriminació. Per aquest motiu, declara la nul·litat del procés selectiu i 
reconeix el dret del recurrent a formar-ne part. 
 
En canvi, en STS de 2 de juny de 2008, recurs 2990/2004, el TS desestima el recurs 
interposat per un altre aspirant que amb la mateixa titulació britànica, també pendent 
d’homologació, pretenia accedir a una convocatòria de places d'enginyer superior. En 
aquest cas, el TS considera que no és suficient argumentar que la titulació britànica 
comporta una qualificació superior a la d'enginyer tècnic o arquitecte tècnic, sinó que 
cal determinar si aquella és equivalent o habilita per a les mateixes funcions 
que el títol de llicenciat o enginyer, extrems que no van quedar acreditats en el 
procés.  
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTS/STS_2990_2004.pdf

