
 

 

 
 

 

 

 

 

EL TRIBUNAL SUPREM DÓNA LA RAÓ ALS COL·LEGIS DE  
DIETISTES-NUTRICIONISTES  

 
 

 El Tribunal Suprem confirma la Sentència del TSJ de Madrid que va anul·lar la 

resolució del Consejo General de Enfermería de España que atribuïa competències 

en nutrició. 

 Aquesta resolució ha estat a instàncies dels 7 Col·legis de dietistes-nutricionistes que 

impulsen el CGCODN. 

 

4 de gener de 2022. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat pel Consejo 

General de Colegios Oficiales de Enfermería de España i, per tant, ha confirmat la Sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Madrid de 20 de desembre de 2019 que va anul·lar la Resolució 19/2017 del 

Consejo General que ordenava aspectes de l’exercici professional d’infermer en l’àmbit de les cures 

corpoestètiques i de la prevenció de l’envelliment per la salut. Aquesta resolució s’ha dictat a 

instàncies dels 7 col·legis de dietistes-nutricionistes (Andalusia - CODINAN -, Castella La Manxa - 

CODINCAM -, Castella i Lleó - CODINUCYL -, Catalunya - CoDiNuCat -, Madrid - CODINMA -, 

Múrcia -CODINMUR -, València - CoDiNuCoVa -). 

En concret: 

1. El Tribunal Suprem confirma la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat de Madrid que havia estimat el recurs interposat pels 7 Col·legis de 

dietistes-nutricionistes contra alguns aspectes d’una Resolució del Consejo General de 

Colegios de Enfermería. 

2. La Sentència confirma l’anul·lació, per no estar ajustada a l’ordenament jurídic, de la 

citada Resolució "en quatre aspectes concrets de l’exercici professional d’infermer en 

l’àmbit de les cures corpoestètiques i de la prevenció de l’envelliment per la salut, i en 

particular, l’article 3.3 -en relació a l’actuació professional d’"Assessoria nutricional i 
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seguiment"-, l’article 4.1 -en relació a la referència als casos de trastorns de la imatge 

i a l’alimentació en la qual intervenen els infermers-, l’article 5.1.7 i 5.3 -en relació a 

les actuacions docents i assistencials de "Nutrició", "Recomanació i administració de 

productes dietètics" i "Teràpia Nutricional"-, i l’article 6.3 -en relació a l’habilitat 

específica de "tècniques dietètiques”. 

3. Entre altres pronunciaments de la Sentència, el Tribunal Suprem aclareix que la 

professió de dietista-nutricionista, com s’ha vist, és una professió titulada i regulada 

de manera expressa per les disposicions que s’han citat de la LOPS, que de manera 

expressa preveu l’existència de l’esmentada professió, fixant els requisits de titulació 

pel seu exercici i determinen el contingut mínim de la professió, en els mateixos termes 

d’extensió i detall que la resta de professions sanitàries (…).   

4. Han estat els 7 col·legis recurrents que estan impulsant l’actuació del CGCODN els 

que s’han alçat contra la citada Resolució en defensa de les competències 

professionals de tots els dietistes-nutricionistes de l’Estat, com també  ho han fet altres 

col·legis i entitats professionals d’altres professions sanitàries. En benefici de tota la 

professió, actuem, davant a la inacció d’altres. Hem obtingut el reconeixement pel 

Ministeri de la inclusió del CGCODN en l’Observatorio de la Nutrición y del Estudio de 

la Obesidad, que ningú havia instat fins aquesta data i estem promovent moltes altres 

accions en defensa de la professió, de les que informarem ben aviat.  
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