
STS de 25 de setembre de 2019, recurs 1923/2017 

Títol d’accés als cossos especials de places de professions regulades (accés al text
de la sentència)

Aquest supòsit tracta sobre una convocatòria de borsa de treball per a la cobertura 
interina de places d’enginyer de camins, canals i ports d’un ajuntament (escala 
d’administració especial del subgrup A1). Es qüestiona si la titulació de grau és 
suficient per accedir-hi. 

El Tribunal analitza l’art. 76 EBEP i les directives europees sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, així com la legislació interna que ordena les diferents 
professions, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales i en aquest cas concret la Orden 
CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. També reflexiona sobre les 
conclusions d’anteriors sentències, especialment les SSTS de 9 de març de 2016, recurs 
341/2015 (comentada en el Butlletí núm. 133 del CEMICAL), i de 21 de febrer de 2019, recurs 
416/2016 (sobre accés a un cos de funcionaris estatal). 

El Tribunal conclou que l’exercici de la professió regulada d’enginyer de camins, 
canals i ports requereix, conforme a les determinacions del dret de la Unió Europea, 
una titulació que no es correspon amb la de grau. El requisit de titulació, diu, forma 
part necessària del règim específic d’un Cos especial com el d’enginyers de camins, 
canals i ports. Per això la manca de llei que requereixi titulació específica segons 
l’art. 76 EBEP, s’ha d’entendre coberta pel règim específic del cos, en el qual 
s’han de tenir per integrades les regles contingudes en les disposicions 
reglamentàries, i entre elles les que resulten de la incorporació de directives de 
la Unió Europea. Els nivells de formació que acrediten els títols universitaris no poden 
ser diferents en funció de si es tracta d’accedir a l’ocupació pública o a l’exercici privat de 
la professió. 

Per tant, el Tribunal conclou que la invocació de l’art. 76 EBEP no permet estimar 
suficient la titulació de grau per accedir a un cos especial que té per missió l’exercici 
d’una professió regulada, sinó que s’haurà de requerir la titulació exigida per les 
normes que regulen aquella professió. I en el cas concret d’accés a l’ocupació pública 
com a personal funcionari enginyer de camins, canals i ports, resol aquesta qüestió en 
cassació d’interès objectiu per a la formació de jurisprudència. 

Els mateixos arguments utilitza la STS de 26 de setembre de 2019, recurs 548/2017, 
sobre l’accés al Cos d’enginyers de camins, canals i ports de l’Estat. 
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