
STS de 8 de març de 2021, recurs 3254/2019 

Validesa de la titulació de grau per a l’accés a un cos especial del grup A d’una 
administració autonòmica (accés al text de la sentència)  

Una administració autonòmica va convocar, per promoció interna, proves selectives 
per accedir a l’especialitat d’Enginyeria Agrònoma, establint com a requisit de 
titulació el grau corresponent o el títol habilitant per a l’exercici de la professió 
regulada. 

El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de la comunitat autònoma va presentar un 
recurs contra la resolució de convocatòria en entendre que no hi havia prou amb el grau 
per optar a les places. Finalment, l’assumpte arriba al TS, que ha de respondre a la 
següent qüestió d’interès cassacional objectiu: si, en establir l’art. 76 EBEP que per 
a l’accés als cossos o escales del Grup A s’exigeix estar en possessió del títol 
universitari de Grau, llevat que la Llei exigeixi un altre títol diferent, cal entendre, 
necessàriament, que el títol universitari de Grau en Enginyeria agrònoma és títol 
habilitant per a l’accés al cos de titulats superiors, concretament, com a enginyers 
agrònoms, en tant que no consta norma amb rang de llei que exigeixi una altra titulació 
universitària; o si, per contra, cal disposar de la titulació que habiliti per a 
l’exercici de la professió regulada corresponent. 

El TS resol que no n’hi ha prou amb el grau, amb el següents arguments: 

• L’art. 37.4 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura
estableix que “Són cossos especials els que (…) tenen atribuïdes funcions
relacionades amb les pròpies d’una determinada professió o activitat professional, o
per a les quals es requereix estar en possessió d’una titulació específica”.

Conforme al dit precepte, el cert és que les bases de la convocatòria estableixen
inequívocament que l’exercici de llocs assignats als cossos especials, en
aquest cas d’Enginyer Agrònom, requereix estar en possessió d’una titulació
que habiliti per a l’exercici de la professió d’Enginyer Agrònom.

• Segons Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de desembre de 2008, per a
l’exercici de la professió regulada d’Enginyer Agrònom la titulació necessària és la de
màster amb no menys de 300 crèdits.

• Així mateix, la normativa reglamentària aprovada com a conseqüència de la
incorporació al nostre dret de sengles directives europees, estableix el nivell de
formació necessari per a l’exercici d’aquesta professió.

• L’Orden CIN/325/2009, de 9 de febrer, determina els requisits per a la
verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió
d’Enginyer Agrònom, els quals han de suposar els 300 crèdits europeus com a
mínim i la presentació d’un treball fi de màster.

Cal destacar que aquesta sentència segueix les anteriors del TS, les quals se citen, amb 
l’única excepció d’admetre un títol de grau per a un cos especial d’enginyers en el cas de 
la STS de 21 de febrer de 2019, recurs 416/2016. 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersSTS/STS_3254_2019.pdf

