EQUIVALÈNCIA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS
DE 25 ANYS AMB EL BATXILLER SUPERIOR PER A ACCEDIR AL GRUP C1
CONSULTA
Cap la possible equivalència de les proves d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys amb el batxiller superior per a accedir al Grup C1?
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Per a l’accés al Grup C1 dels funcionaris públics locals, per a l’accés al
Grup C1 de conformitat amb l’art. 76 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic s’exigix el títol de batxiller o tècnic. En particular les equivalències
amb el títol de batxiller, de conformitat amb la normativa que a continuació s’assenyala,
són les següents:
-Segons l’Orde Ministerial del 26 de novembre de 1975: batxiller superior;
formació professional de segon grau; tindre aprovats tots els cursos de
batxillerat amb subjecció a plans extingits; tindre aprovats sis cursos
d’Humanitats amb dos de Filosofia de la carrera eclesiàstica.
-Segons la Resolució de la Direcció General d’Ensenyament Mitjà de 14
d’abril de 1977: Tindre aprovats sis cursos complets del Pla 57 a falta de les
proves de Grau.
-Segons la LOE (Disposició addicional 31a.2): El títol de batxiller de la Llei
14/1970 (LGE) i el títol de batxiller de la Llei Orgànica 3/1990 (LOGSE)
equivalen professionalment al nou títol de batxiller de la present llei.
Segon.- La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en l’apartat
1 de la seua disposició addicional vint-i-cinc, establix que el Govern, amb un informe
previ del Consell de Coordinació Universitària, regularà les condicions bàsiques per a
l’accés a la universitat per a majors de 25 anys que no estiguen en possessió del títol
de batxiller o equivalent.
En desplegament de l’esmentada disposició normativa, s’ha dictat el Reial
Decret 743/2003 de 20 de juny pel qual es regula la prova d’accés a la universitat dels
majors de 25 anys. No obstant això en la seua disposició addicional tercera es declara
que: “La superació de la prova d’accés regulada en este Reial Decret no equival, a cap
efecte, a la possessió de cap titulació acadèmica”.
En relació amb la declaració d’equivalència entre la prova d’accés a la universitat
i el títol de batxiller, el dictamen núm. 44.742 de 3 de març de 1975 del Consell
Nacional d’Educació, indica que la mera superació de les proves d’accés a la
universitat només faculta per a efectuar la matrícula com a alumne en el centre triat i no
equival sense més al grau de batxiller superior, sense perjuí que en determinats
supòsits els majors de 25 anys que hagen accedit a l’ingrés a la universitat i en els que
concórreguen altres requisits dels quals es deduïsca la seua maduresa intel·lectual que
es considere prou, bé en virtut d’estudis realitzats, haver superat un o més cursos de
llicenciatura universitària, etc… estiguen legitimats per a sol·licitar i obtindre declaració
d’equivalència al títol de batxiller, amb el dictamen previ de caràcter singular del
Consell Nacional d’Educació, qui a la vista de les circumstàncies especials que
concórreguen resoldrà en conseqüència.

No pareix per tant, que existisca cap disposició que amb caràcter general
establisca l’equivalència a efectes acadèmics, entre el títol de batxiller i tindre
superades les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Tercer.- No obstant això, sembla que existix una pràctica administrativa
protegida per diverses convocatòries dutes a terme per les administracions públiques
en relació a l’accés a la funció pública en el Grup C1 (antic Grup C de l’art. 25 de la Llei
30/1984) en virtut de les quals s’establix que la superació de proves d’accés a la
universitat és equivalent amb el títol de batxiller a l’efecte d’ingrés. Esta actuació
administrativa és admesa des del punt de vista jurisprudencial entre altres en Sentència
del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 30 de novembre de 2000, Sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 12 de desembre de 1994, Sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 26 d’octubre de 2001 o sentències del
Tribunal Suprem de 21 de gener de 1985, 29 de desembre de 1994 o 16 de maig de
1995, encara que a l’únic efecte de l’accés a este grup de titulació, sense que això
implique reconéixer la seua equivalència a efectes acadèmics, funció reservada al
Ministeri d’Educació i Ciència. Es tractaria per tant d’una interpretació flexible de l’actual
art. 76 de la LEBEP (antic art. 25 de la Llei 30/1984) només a l’efecte de permetre
l’accés a la funció pública en el Grup C1 d’aquells que acrediten la superació de les
proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, basant-se en el principi
d’igualtat davant de la llei.

