
STS de 21 d’octubre de 2019, recurs 1424/2017 

La valoració com a mèrit de les titulacions extracomunitàries homologades (accés 

al text de la sentència)  

S’analitza, en el marc d’un procés selectiu d’accés a l’ocupació pública, si les titulacions 

extracomunitàries homologades a l’Estat espanyol han de tenir el mateix pes en la 

valoració dels mèrits que les titulacions impartides a l’Estat espanyol o en d’altres de la 

Unió Europea. 

El recurs es presenta amb relació a una convocatòria de places de facultatiu especialitzat 

del Servei Murcià de Salut. El barem de mèrits de les bases de la convocatòria atorga 

punts, entre d’altres, per haver obtingut el títol de l’especialitat exigida per a l’accés al 

lloc després d’haver superat el període complet de formació com a MIR, o bé un període 

equivalent de formació en centre amb programa reconegut per a la docència de postgrau 

(de conformitat amb la Directiva 75/363/CEE del Consell, de 16 de juny de 1975, sobre 

coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives referents a les 

activitats dels metges). 

L’Administració defensa que només és aplicable la puntuació d’aquest mèrit als 

títols espanyols i als comunitaris. Per contra, el TS argumenta que les directives 

europees fixen les normes bàsiques d’acord amb les quals els Estats han de regular el 

procés d’homologació dels títols perquè hi hagi un mínim comú denominador en tots els 

estats europeus, però això no significa que aquestes directives només siguin 

d’aplicació als títols obtinguts en la Unió Europea. 

Per això el Tribunal conclou que l’obtenció de la credencial d’homologació d’un títol 

estranger que habiliti per a l’exercici d’alguna de les especialitats mèdiques, d’acord 

amb el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para 

el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en 

Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, acredita 

una equivalència total entre les competències i formació adquirides pel 

sol·licitant i les que es corresponen al títol espanyol d’especialista en qüestió. I 

tot seguit afegeix que en un procés selectiu en què es valori un mèrit com el d’aquesta 

convocatòria, en aplicació de l’esmentada equivalència, el mèrit ha d’obtenir la puntuació 

màxima establerta en el barem. 
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