
           

                                                                   
  

 
STS de 13 de juny de 2017, recurs 2182/2015 

 

A efectes de selecció, el certificat d’escolaritat equival al títol de graduat en 

educació secundària obligatòria (accés al text de la sentència)  

 

Les bases reguladores d’un procediment selectiu requerien el títol de Graduat en 

Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic o altres equivalents a efectes professionals o 

superiors. 

 

Un aspirant va ser exclòs atès que la titulació que presentà fou el Certificat d’Escolaritat. 

 

L’aspirant sosté l’equivalència de títols en l’aplicació de les següents normes, pel que aquí 

afecta: 

 

 La DA 31a de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación disposa 

que “El títol de Graduat Escolar de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa y el titulo..., tindran els 

mateixos efectes professionals que el títol de Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria establert en la present Llei.” 

 

 L’Ordre ECD/1417/2012 regula l’equivalència del certificat d’escolaritat 

amb el títol de graduat escolar a efectes laborals (art. 1). 

 

En canvi, l’administració recorrent es fonamenta en: 

 

 L’Ordre EDU/1603/2009 regula l’equivalència amb el títol de Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria, i concretament a l’art. 3.3 disposa que “El Certificat d’Estudis 

Primaris derivat de la Ley de 17/07/1945 de Educación Primaria y de la Ley de  

21/12/1965, de Reforma de la Educación Primaria, serà equivalent als únics efectes 

d’accés a l’ocupació pública i privada, al títol de Graduat en Educació Secundària 

Obligatòria”. Per tant sosté, a sensu contrari, que no es contempla l’equivalència del 

certificat d’escolaritat. 

 

 La DA 1a de l’Ordre ECD/1417/2012, la qual expressament preveu que l’equivalència 

del certificat d’escolaritat amb el títol de graduat escolar no podrà donar lloc a 

cap equivalència amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

a cap efecte. 

 

El TS aplica la DA 31a de la Ley Orgánica 2/2006: interpreta com a equivalents “als 

efectes professionals” la dita disposició i “als efectes laborals” l’art. 1 de l’Ordre 

1417/2012. Per tant, conclou que hi ha equivalència entre el Certificat 

d’Escolaritat i el de Graduat en Educació Secundària, com ja havia considerat en 

la STS de 26 de febrer de 2013. 
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