Equivalències de titulacions a efectes laborals
Finalitat
Les equivalències a efectes laborals ofereixen la possibilitat d’incorporar-se a llocs de treball persones
adultes que no disposen dels títols acadèmics o professionals establits legalment. S’estableixen únicament
en relació amb els requisits que s’exigeixen en les convocatòries a llocs de treball públics o privats.

Tipus d’equivalències
Hi ha dos tipus d’equivalències d’estudis a efectes laborals: les assenyalades per la normativa i les atorgades
per resolucions individualitzades.
A continuació s’indiquen les equivalències a efectes laborals (o professionals) assenyalades en la normativa:
— Equivalències amb el Graduat Escolar:

•

Ordre Ministerial de 26 de l’11 de 1975: Batxillerat elemental, Graduat Escolar, Formació
Professional de Primer Grau, 4 cursos complets de qualsevol Batxillerat extingit.

•

Ordre Ministerial de 4 del 2 de 1986: Certificat d’Estudis Primaris expedit amb anterioritat a la
finalització del curs 1975-76.

•

Ordre Ministerial de 10 del 10 de 1986: Els que acrediten haver reunit les condicions per a haver
obtingut el Certificat d’Estudis Primaris.

— Equivalències amb el Graduat en Educació Secundària:
•

LOGSE (Disposició Addicional 4a. 1): títol de Graduat Escolar.

•

LOGSE (Disposició Addicional 4a. 3): títol de Tècnic Auxiliar.

— Equivalències amb el títol de Batxiller:
•

Ordre Ministerial del 26 de l’11 de 1975: Batxiller Superior; Formació Professional de Segon Grau;
tenir aprovats tots els cursos de Batxillerat amb subjecció a plans extingits; tenir aprovats sis
cursos d’Humanitats amb dos de Filosofia de la carrera eclesiàstica.

•

Resolució de la Direcció General d’Ensenyaments Mitjans de 14 del 4 de 1977: tenir aprovats sis
cursos complets del pla 57, a falta de les Proves de Grau.

•

LOGSE (Disposició Addicional 4a. 2): títol de Batxiller (LGE) equival professionalment al nou títol de
Batxiller (LOGSE).

Les persones interessades només han d’exhibir les certificacions acreditatives que compleixen els requisits
exigits per les normes legals per al reconeixement dels seus estudis a efectes laborals. No cal, per tant, cap
acte administratiu ni, en conseqüència, la intervenció de cap administració.

