
 

CORRESPONDÈNCIA AMB EL NIVELL 2 DE MECES DELS 
TÍTOLS D'ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA I ENGINYERIA 

TÈCNICA FORESTAL 

Informació sobre la publicació al “Boletín Oficial de Estado” (BOE) dels acords pels 

quals es determina la correspondència amb el Nivell 2 ("Grau") del Marc Espanyol de 

Qualificacions d'Educació Superior (MECES) dels títols d'Enginyeria Tècnica Agrícola 

(ETA) i d’Enginyeria Tècnica Forestal. 

Benvolguts/des, 

Us informem que estan publicades al BOE les resolucions de la Direcció General de Política 

Universitària per les quals es publiquen els acords pels quals es determina la 

correspondència al nivell 2 del MECES "Grau" dels títols d’Enginyeria Tècnica Agrícola i 

d’Enginyeria Tècnica Forestal. Podeu veure les dues resolucions de les diferents 

especialitats a aquest mateix apartat de “Legislació i Normes” que trobareu a la web del 

Col·legi. 

Aquesta correspondència implica també la correspondència amb el Nivell 6 (el propi dels 

títols de Grau) del Marc Europeu de Qualificacions (European Cualifications Frame -EQF-). 

D’acord amb el RD 967/2014, de 21 de novembre Article 27. 1. la possessió del nivell 

MECES corresponent per un titulat o titulada quedarà acreditada amb la mera referència de 

la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, presentada de forma conjunta amb el títol. Amb 

independència del que preveu l'apartat anterior, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha 

d'adoptar les mesures necessàries perquè a través de la seva Seu Electrònica l'interessat 

que així ho desitgi pugui obtenir directament un certificat de correspondència a nivell 

MECES, expedit per la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. 

Aquest certificat quedarà inscrit en una secció especial del Registre Nacional de Titulats 

Universitaris Oficials. 

Així doncs, us informem que és possible sol·licitar els certificats de correspondència per part 

dels col·legiats posseïdors dels títols de Enginyeria Tècnica Agrícola i/o Enginyeria Tècnica 

Forestals, els quals podran tramitar telemàticament. Ho podeu tramitar clicant aquest enllaç: 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=617 

Salutacions cordials, 

Germán Esteban 

Secretari 
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