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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
12098 Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits 

i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a 
nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers 
d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als 
nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols 
oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i 
diplomat.

I

L’article 149.1.30.a de la Constitució atribueix la regulació de les condicions d’obtenció, 
expedició i homologació de títols acadèmics i professionals a la competència exclusiva de 
l’Estat.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, regulava l’estructura i 
l’organització dels ensenyaments universitaris disposats en tres cicles la superació dels 
quals donava lloc als títols de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, 
llicenciat, arquitecte, enginyer i doctor. La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual 
es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, va fer una profunda 
reforma a l’estructura i l’organització dels ensenyaments universitaris, basada en tres 
cicles: grau, màster i doctorat, per convergir cap a l’harmonització dels sistemes educatius 
superiors en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

El Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions 
d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior, va 
desplegar, adaptant a la realitat de l’estructura de la formació universitària del moment, 
les previsions que conté l’esmentada Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

Per contextualitzar adequadament el primer conjunt de mesures que emprèn 
aquesta norma, es fa necessari ressaltar la gran transcendència que ha suposat la 
desaparició del Catàleg de títols universitaris oficials que ha regit en la nostra ordenació 
fins a la reforma de Bolonya empresa a partir de la publicació de la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril. A partir de la seva entrada en vigor són les mateixes universitats les que 
han de crear i proposar, d’acord amb les regles establertes, els ensenyaments i títols 
que hagin d’impartir i expedir, sense subjecció a l’existència d’un catàleg previ establert 
pel Govern.

Així mateix, els títols que dissenyin les universitats, a més de reflectir la descripció 
dels continguts formatius, han de tenir al centre dels seus objectius l’adquisició de 
competències per part dels estudiants.

No obstant això, aquesta nova ordenació de l’ensenyament universitari preveu 
l’existència dels títols que habiliten per a l’accés o exercici d’activitats professionals 
regulades, per la qual cosa requereixen l’establiment per part del Govern de les 
condicions a les quals s’han d’adequar els plans d’estudis per garantir que els títols 
acrediten la possessió de les competències i els coneixements adequats per a 
l’esmentat exercici professional. Aquesta dualitat de títols, els habilitadors per exercir 
professions regulades i els que no tenen aquesta condició d’habilitadors per accedir a 
una professió regulada, comporta un nou disseny del procediment per al seu 
reconeixement que tingui present aquesta realitat i que, per al supòsit de professions 
regulades, garanteixi que els seus posseïdors han adquirit les competències i els 
coneixements exigits als titulats espanyols una vegada superats els ensenyaments 
corresponents.

Per això, aquest Reial decret disposa l’homologació d’un títol estranger a un títol 
universitari espanyol que doni accés a una professió regulada a Espanya i, per a la resta 
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de supòsits, s’estableix la possibilitat d’obtenir l’equivalència a un nivell acadèmic i a la 
titulació corresponent a una àrea i camp específic en què es poden agrupar els diferents 
títols universitaris.

Quant a l’homologació, que es reserva en exclusiva per al cas de títols habilitadors 
per a l’exercici de professions regulades, s’ha de dur a terme prenent en consideració la 
normativa per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris 
oficials que habilitin per a l’exercici de les professions corresponents, que s’esmenten a 
l’annex I.

Per determinar l’equivalència del títol estranger a titulació, s’ha considerat important 
disposar d’un sistema de referències que compleixi en la mesura que pugui els requisits 
següents: ser compatible amb la normativa espanyola i al mateix temps, reconegut i 
compartit internacionalment; adaptar-se als diversos contextos d’educació superior; i 
donar lloc a una adscripció clara i objectiva per part de la titulació d’origen a l’àmbit 
disciplinari de pertinença.

La proposta que es planteja és incorporar la terminologia i classificació numèrica 
CINE/ISCED i combinar-la amb la divisió espanyola en 5 branques de coneixement, per 
desagregar els títols dels programes cursats en altres països i fer les equivalències 
pertinents a Espanya.

Quant a la declaració d’equivalència a un determinat nivell formatiu, aquesta comporta 
efectes acadèmics que poden repercutir no només en la trajectòria acadèmica del 
posseïdor del títol homologat, sinó també en determinats aspectes de la seva vida 
professional.

D’altra banda, l’homologació, que comporta tant efectes acadèmics com professionals, 
és un concepte diferent i normativament diferenciat al de reconeixement de qualificacions 
professionals que regula el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual es va 
incorporar al nostre ordenament jurídic la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 7 de setembre de 2005.

II

El procés de convergència europea en matèria d’educació superior ha conduït, com ja 
s’ha dit, a la renovació de les titulacions oficials ofertes per les universitats espanyoles. 
Tanmateix, la normativa de desplegament d’aquesta important reforma només ha mirat 
cap al futur a l’hora de fixar les bases dels nous ensenyaments de nivell universitari, però 
no cap enrere, de manera que ha quedat pendent la resolució d’una qüestió capital com 
és la correspondència a nivell MECES (Marc espanyol de qualificacions per a l’educació 
superior) de les antigues titulacions universitàries.

En aquest sentit, la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, va 
disposar, com no podia ser d’altra manera, que els títols obtinguts d’acord amb els 
anteriors plans d’estudi mantindrien els seus efectes acadèmics i professionals, i va afegir 
algunes previsions per a l’accés dels antics titulats als nous estudis.

Les titulacions universitàries anteriors a la reforma per la qual es crea el nou Espai 
Europeu d’Educació Superior les regulava el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, 
pel qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudi dels títols 
universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, la disposició addicional 
primera del qual va crear el Catàleg de títols universitaris oficials.

El Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de títols als del 
Catàleg de títols universitaris oficials, va crear de manera efectiva aquest instrument i 
diferenciava entre ensenyaments renovats i ensenyaments no renovats. Els primers es 
refereixen als títols universitaris que inclou el Catàleg, obtinguts prèvia superació de plans 
d’estudis elaborats d’acord amb les directrius generals pròpies aprovades pel Govern per 
a cada títol, mentre que els segons són els obtinguts d’acord amb plans d’estudi anteriors 
a la implantació dels esmentats reials decrets, de conformitat amb l’article vint-i-vuit 8, 
apartat 1, de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, llavors vigent. 
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Aquests títols d’ensenyaments no renovats s’homologaven als títols del Catàleg amb els 
seus mateixos drets acadèmics i professionals.

Amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior es va fer necessari aprovar un 
règim clar i general de correspondència a nivell MECES dels títols anteriors i posteriors 
a la reforma de Bolonya. Es tracta d’una necessitat imperiosa per facilitar l’exercici dels 
drets acadèmics per part dels titulats de l’ordenació anterior, dins i fora de les nostres 
fronteres.

El Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, la finalitat del qual és 
permetre la classificació, comparabilitat i transparència de les qualificacions de l’educació 
superior en el sistema educatiu espanyol, proporciona la taula que permet fer aquesta 
comparació. En concret, el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el 
Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, estableix quatre nivells de 
qualificació en funció dels resultats d’aprenentatge que proporcionen els estudis oficials: 
el nivell de tècnic superior s’inclou en el nivell 1, el de grau en el nivell 2, el de màster en 
el nivell 3, i el de doctor en el nivell 4.

En conseqüència, a la segona part d’aquest Reial decret el Govern vol establir un 
procediment que permeti al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport determinar a quin nivell 
MECES correspon el títol universitari de l’anterior ordenació que s’examina.

Aquesta mesura ha de facilitar a més la mobilitat a l’estranger dels titulats d’universitats 
espanyoles amb titulacions anteriors a la reforma de l’educació superior, que estan tenint 
dificultats per al reconeixement del veritable nivell dels seus estudis. En aquest sentit, són 
moltes les peticions que han formulat els diferents actors socials, procedents de la 
comunitat acadèmica, de la comunitat científica, d’amplis sectors professionals i fins i tot 
del Defensor del Poble, perquè el Govern estableixi el procediment de reconeixement de 
correspondències al nivell MECES.

III

Aquest Reial decret té, per tant, un doble objectiu. D’una banda, regula l’homologació, 
l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic, així com determinats aspectes de la 
convalidació de períodes d’estudis estrangers d’educació superior pels corresponents 
espanyols d’ensenyaments universitaris, d’acord amb la nova estructura de formació 
universitària.

D’altra banda, estableix un procediment que permeti al Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport determinar el nivell MECES a què correspon cada títol universitari dels anteriors a 
la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

S’ha recorregut a una norma reglamentària per establir bases estatals de conformitat 
amb el Tribunal Constitucional, que admet que, «excepcionalment», les bases es poden 
establir mitjançant normes reglamentàries en determinats supòsits com ocorre en aquest 
cas, quan «és un complement indispensable per assegurar el mínim comú denominador 
que estableixen les normes legals bàsiques» (així, entre d’altres, en les SSTC 25/1983, 
32/1983, i 48/1988).

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes en el 
si de la Conferència General de Política Universitària i ha emès informe el Consell 
d’Universitats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 21 de novembre 
de 2014,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte:

a) En relació amb els títols estrangers d’educació superior, establir les normes 
relatives a les condicions i el procediment per a:

1r L’homologació de títols estrangers d’educació superior als corresponents títols 
oficials universitaris espanyols de grau i màster que donin accés a una professió regulada 
a Espanya, i la possessió dels quals sigui condició necessària per accedir-hi, d’acord amb 
el que indica l’annex I.

2n L’equivalència de títols estrangers d’educació superior a les titulacions 
universitàries oficials de les branques de coneixement i camps específics que recull 
l’annex II i al nivell acadèmic de grau o màster.

b) Regular determinats aspectes del procediment de convalidació d’estudis 
d’educació superior fets a l’estranger per estudis universitaris fets a Espanya.

c) Establir un procediment per determinar les següents correspondències al nivell 
del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES) que correspongui. 
Aquests nivells es recullen en el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual 
s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior:

1r Correspondència dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte 
tècnic, enginyer tècnic i diplomat, als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a 
l’educació superior.

2n Correspondència de les titulacions professionals i d’ensenyament superior que a 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret hagin estat declarades equivalents al títol 
d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat universitari, 
als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret s’aplica als títols d’educació superior expedits per una 
universitat o institució d’educació superior estrangera reconeguda de manera oficial, que 
responguin a ensenyaments que formin part d’un programa oficial, que compleixi els 
requisits que preveu l’article 7 d’aquest Reial decret per a l’homologació i per a 
l’equivalència a una titulació i a un nivell acadèmic universitari oficial.

2. Així mateix, aquest Reial decret s’aplica, pel que fa a convalidacions d’estudis, als 
estudis d’educació superior corresponents a ensenyaments que formin part d’un programa 
oficial d’una universitat o institució d’educació superior estrangera reconeguda de manera 
oficial, i que compleixi els requisits que preveu l’article 18 per a convalidació d’estudis.

3. Pel que fa a les correspondències a nivell MECES, el Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport ha de determinar la correspondència entre els nivells del Marc espanyol de 
qualificacions per a l’educació superior i els següents títols oficials:

a) Arquitecte.
b) Enginyer.
c) Llicenciat.
d) Arquitecte tècnic.
e) Enginyer tècnic.
f) Diplomat.
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g) Els títols professionals i d’ensenyament superior que a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret hagin estat declarats equivalents al títol d’arquitecte, enginyer, llicenciat, 
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat universitari.

4. Mitjançant el procediment que estableix aquest Reial decret no és possible 
declarar la correspondència a nivell MECES dels títols propis expedits per les universitats.

Article 3. Exclusions.

1. No es pot concedir l’homologació, ni l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic 
universitari oficial de títols estrangers, a:

a) Títols i diplomes propis que les universitats imparteixin de conformitat amb la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

b) Títols espanyols els plans d’estudis dels quals s’hagin extingit o que encara no 
estiguin implantats en almenys una universitat espanyola.

c) Nivells acadèmics diferents de grau i màster.

2. No són objecte d’homologació, equivalència a titulació i a nivell acadèmic 
universitari oficial o convalidació, els següents títols o estudis expedits o fets a l’estranger:

a) Els que no tinguin validesa acadèmica oficial al país d’origen.
b) Els corresponents a estudis fets, en tot o en part, a Espanya, quan els centres no 

tinguin l’autorització preceptiva per impartir aquests ensenyaments, o bé quan els 
ensenyaments sancionats pel títol estranger no estaven efectivament implantats a la 
universitat o institució d’educació superior estrangera en el moment en què aquesta va 
expedir el títol, d’acord amb el que assenyala l’article 86 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats. No obstant això, quan aquestes circumstàncies afectin 
només part dels estudis fets, els estudis parcials que no hi incorrin poden ser objecte de 
convalidació, si s’escau.

c) Els títols que ja hagin estat homologats a Espanya, o els estudis superats per a la 
seva obtenció que ja hagin estat objecte de convalidació per continuar estudis a Espanya.

d) Els títols que hagin estat objecte a Espanya d’un procediment d’homologació o 
d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial en què hagi recaigut 
resolució respecte a la mateixa sol·licitud.

e) Els títols obtinguts per reconeixement d’exercici professional en un percentatge 
superior al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.

Article 4. Definicions.

Als efectes de l’aplicació d’aquest Reial decret s’entén per:

a) Homologació a títol habilitador espanyol: el reconeixement oficial de la formació 
superada per a l’obtenció d’un títol estranger, equiparable a l’exigida per a l’obtenció d’un 
títol espanyol que habiliti per a l’exercici d’una professió regulada.

b) Equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial: el reconeixement 
oficial de la formació superada per a l’obtenció d’un títol estranger, com a equivalent a 
l’exigida per a l’obtenció d’un nivell acadèmic inherent a qualsevol dels nivells en què 
s’estructuren els estudis universitaris espanyols, així com a les titulacions corresponents 
a una àrea i camp inclòs a l’annex II en què es poden agrupar les diferents titulacions 
oficials d’estudis universitaris espanyols, a exclusió dels efectes professionals respecte 
dels títols susceptibles d’obtenir-se per homologació.

c) Professió regulada per exigència de títol universitari: la professió per accedir a la 
qual s’exigeixi estar en possessió d’un títol universitari oficial el disseny i les directrius del 
qual responguin al que disposen els articles 12.9 i 15.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, segons 
es tracti respectivament d’ensenyaments de grau o de màster.
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d) Títol habilitador: l’exigit per exercir una professió regulada a Espanya, el disseny i 
les directrius del qual responguin al que disposen els articles 12.9 i 15.4 del Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, segons es tracti respectivament d’ensenyaments de 
grau o màster.

e) Efectes acadèmics: els inherents a l’obtenció dels títols oficials que conformen el 
sistema universitari espanyol i que permeten la prossecució d’estudis en el mateix o 
diferents nivells educatius del sistema educatiu espanyol.

f) Efectes professionals: els proporcionats pels títols universitaris oficials que 
permeten l’accés a l’exercici d’alguna de les professions regulades.

g) Convalidació: el reconeixement oficial, a efectes acadèmics, de la validesa 
d’estudis superiors fets a l’estranger, tant si han finalitzat amb l’obtenció d’un títol com si 
no, respecte d’estudis universitaris espanyols que permetin prosseguir aquests estudis en 
una universitat espanyola.

h) Títol estranger d’educació superior: qualsevol títol o diploma amb validesa oficial, 
acreditatiu de la superació completa del corresponent cicle d’estudis superiors, inclòs, si 
s’escau, el període de pràctiques necessari per a la seva obtenció, prova d’aptitud o 
certificació habilitadora, expedit a l’estranger per l’autoritat competent d’acord amb la 
normativa del país al qual pertanyin aquests estudis.

i) Títols amb validesa acadèmica oficial al país d’origen: títols que atorguen nivells 
acadèmics d’educació superior integrants d’un determinat sistema educatiu reconegut 
oficialment per les autoritats competents.

j) Correspondència a nivell MECES: la declaració de correspondència a un nivell del 
MECES, d’un títol d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o 
diplomat universitari.

Article 5. Efectes de l’homologació i de l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic 
universitari oficial.

1. L’homologació atorga al títol estranger, des de la data en què sigui concedida i 
s’expedeixi la credencial corresponent, els mateixos efectes del títol espanyol al qual 
s’homologa en tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent.

L’homologació d’un títol estranger obtingut de conformitat amb el procediment que 
estableix aquest Reial decret a un títol espanyol que permeti l’accés a una professió 
regulada comporta la possibilitat d’exercici de la professió regulada de què es tracti en les 
mateixes condicions dels posseïdors dels títols espanyols que habilitin per a aquest 
exercici.

2. L’equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, des de 
la data en què es concedeixi i s’expedeixi la certificació corresponent, els mateixos 
efectes dels títols que estan compresos a l’àrea i camp específic de formació al qual 
s’hagi declarat l’equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols 
susceptibles d’obtenir-se per homologació.

L’equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, 
des de la data en què es concedeixi i s’expedeixi la certificació corresponent, els efectes 
corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s’hagi declarat l’equivalència.

3. La convalidació té els efectes que corresponguin a la superació dels estudis 
universitaris pels quals aquesta es concedeixi.

4. Ni l’homologació, ni l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, 
ni la convalidació, pressuposen en cap cas la possessió de qualsevol altre títol ni nivell 
acadèmic del sistema educatiu espanyol.
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CAPÍTOL II

Procediments per a l’homologació, la declaració d’equivalència a titulació i a nivell 
acadèmic universitari oficial, i la convalidació de títols, diplomes i estudis 

estrangers d’educació superior

Secció 1a Homologació i equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial

Article 6. Supòsits.

1. L’homologació de títols estrangers d’educació superior a títols espanyols que 
donin accés a l’exercici d’una professió regulada es pot sol·licitar respecte dels títols 
espanyols de grau o de màster que donin accés a l’exercici d’alguna de les professions 
regulades, per exigència d’un títol universitari espanyol oficial, i es regeix pels tràmits que 
preveu aquest Reial decret.

En els supòsits en què l’accés a la professió regulada requereixi estar en possessió 
d’un títol espanyol oficial concret de màster, que al seu torn tingui com a requisit d’accés a 
la formació estar en possessió d’un títol espanyol oficial concret de grau o d’algun títol de 
grau, si no s’acredita la possessió d’aquest, l’homologació al màster esmentat requereix, 
en el primer supòsit, l’acreditació prèvia de la possessió del grau exigit i, en el segon cas, 
la declaració d’equivalència a titulació en l’àrea i camp en què s’emmarqui el títol exigit 
per a l’admissió al màster.

2. Es pot sol·licitar la declaració d’equivalència d’un títol estranger d’educació 
superior a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial respecte de les titulacions de grau 
o de màster que no siguin requisit d’accés a l’exercici d’una professió regulada.

3. La declaració d’equivalència a titulació s’ha de fer respecte de les titulacions que 
s’emmarquin en les branques de coneixement i camps específics que recull l’annex II 
d’aquest Reial decret.

La declaració d’equivalència a nivell acadèmic s’ha de fer respecte d’algun dels nivells 
en què s’ordena l’ensenyament universitari espanyol, de grau i màster, segons les 
previsions que conté aquest Reial decret.

El procediment per a la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic 
universitari oficial és únic.

Article 7. Requisits dels títols universitaris estrangers.

Els títols de formació estrangers susceptibles de ser homologats o de declaració 
d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial han de complir les 
condicions següents:

a) Haver estat expedits per una autoritat competent del país d’origen designada 
d’acord amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives d’aquest Estat.

b) Acreditar que el seu posseïdor compleix els requisits de nivell d’estudis exigits a 
Espanya per a l’accés a la formació de grau o màster.

c) Acreditar que el seu posseïdor ha superat un cicle complet d’estudis 
postsecundaris que acrediti un nivell acadèmic equivalent a la dels títols de grau o màster.

d) Acreditar que s’han obtingut les competències formatives pròpies del títol al qual 
se sol·licita l’homologació.

En els supòsits d’homologació a un títol amb formació harmonitzada per normativa 
comunitària s’han de tenir en compte els criteris que estableix la normativa de transposició 
nacional corresponent.

Article 8. Iniciació del procediment.

1. El procediment s’inicia mitjançant sol·licitud de l’interessat, adreçada al titular del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, presentada en qualsevol dels llocs a què fa 
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referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La sol·licitud també es pot presentar per via electrònica en el Registre electrònic del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el que preveu la normativa que regula 
l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

2. Per ordre de la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport s’han de 
determinar els models normalitzats de sol·licitud, la documentació que justifiqui el 
contingut de la petició i els requisits a què s’han d’ajustar els documents necessaris per 
iniciar el procediment.

Article 9. Instrucció del procediment.

1. Els actes d’instrucció els efectua d’ofici la Subdirecció General de Títols i 
Reconeixement de Qualificacions i se subjecten a les previsions corresponents de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. En la tramitació dels expedients d’homologació a un títol que permeti l’accés a 
l’exercici d’una professió regulada, s’ha de donar trasllat als consells generals i, si s’escau, 
als col·legis d’àmbit nacional que representin els interessos col·lectius del sector 
professional corresponent, perquè en el termini de deu dies emetin informe, que té 
caràcter no vinculant; transcorregut el termini assenyalat s’han de prosseguir les 
actuacions.

Article 10. Criteris per a l’homologació, l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic.

1. Criteris comuns per a l’homologació de títols estrangers, l’equivalència a titulació i 
a nivell acadèmic universitari oficial.

Les resolucions s’han d’adoptar després d’examinar la formació adquirida pel 
sol·licitant i tenint en compte els criteris següents:

a) L’equiparació entre els nivells acadèmics requerits per a l’accés als estudis 
conduents a l’obtenció del títol estranger i per a l’accés al títol o titulació espanyola.

b) La durada i càrrega horària del període de formació necessari per a l’obtenció del 
títol estranger l’homologació o equivalència a titulació i a nivell acadèmic del qual es 
pretén, i les competències que aquesta formació permeti adquirir.

c) L’equiparació entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol o titulació 
espanyola a la qual se sol·licita l’homologació o l’equivalència a titulació i a nivell 
acadèmic.

d) Per a l’homologació a un títol espanyol de grau, o l’equivalència a titulació i a 
nivell acadèmic corresponent a grau a Espanya, es requereix que el títol estranger permeti 
en el país de procedència l’accés a estudis oficials de postgrau.

2. Criteris específics per a l’homologació i l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic 
universitari oficial.

A més dels criteris generals que recull l’apartat 1, les resolucions s’han d’adoptar 
després d’examinar la formació adquirida per l’alumne i els continguts formatius superats 
per a l’obtenció del títol estranger.

3. Criteris específics per a l’homologació.

A més dels criteris generals que recull l’apartat 1, s’apliquen els criteris següents:

a) En el supòsit de sol·licituds d’homologació a títol universitari que habiliti per a 
l’exercici d’una professió regulada en la qual hi hagi normativa comunitària d’harmonització 
respecte de la seva durada, els títols estrangers han d’acreditar la durada a les exigències 
derivades de la normativa de la Unió Europea.
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b) Per a l’homologació de títols estrangers a títols espanyols que donin accés a una 
professió regulada, s’exigeix al sol·licitant l’acreditació de la competència lingüística 
necessària per a l’exercici a Espanya de la corresponent professió regulada.

c) En l’homologació a títols que siguin requisit per a l’accés a l’exercici d’una 
professió regulada, quan els interessats presentin títols expedits en països en els quals 
es requereixin altres títols o el compliment de requisits per a l’exercici professional 
addicionals, han d’acreditar que estan en possessió d’aquests títols o complir els requisits 
addicionals.

4. Criteris específics per a l’equivalència a nivell acadèmic de grau i màster.

Quan se sol·liciti l’equivalència a nivell acadèmic d’un títol corresponent a 
ensenyaments duts a terme d’acord amb sistemes educatius de països de la Unió 
Europea, EEE i Suïssa, la resolució de declaració d’equivalència a titulació i a nivell 
acadèmic ha de tenir en compte únicament els criteris que estableix l’apartat 1.c), segons 
els criteris i estàndards utilitzats per la Comissió Europea.

Article 11. Examen i informe tècnic.

1. Les resolucions d’homologació i d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic 
universitari oficial s’han d’adoptar amb l’informe previ motivat de l’Agència Nacional 
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

2. L’informe motivat, que s’ha d’elaborar atenent els criteris que recull aquest Reial 
decret, pot ser:

a) De caràcter general, que ha d’establir els criteris generals aplicables a 
l’homologació i a l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic de títols estrangers, que 
poden ser:

1r Relatius a aspectes genèrics, com són la durada o el nivell o qualsevol altre 
aspecte genèric de l’homologació o declaració d’equivalència.

2n Relatius a determinats títols estrangers que presentin característiques similars 
que els facin susceptibles d’aplicació de criteris homogenis.

b) De caràcter particular, referit de manera concreta a la formació específica en una 
titulació estrangera aportada pel sol·licitant.

3. En tots dos casos s’ha de pronunciar en sentit favorable, favorable condicionat a 
la superació prèvia de requisits formatius complementaris, o desfavorable.

4. Aquest informe té caràcter preceptiu i determinant als efectes que preveu 
l’article 42.5.c) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i s’ha d’emetre en el termini de tres 
mesos des que el sol·liciti l’òrgan instructor.

Article 12. Excepcions a la necessitat de sol·licitud d’informe.

L’òrgan instructor no necessita sol·licitar l’informe tècnic motivat de l’ANECA que 
preveu l’article anterior per a la sol·licitud concreta en els supòsits següents:

a) Quan concorri alguna de les causes d’exclusió que recull l’article 3.
b) Quan siguin aplicables informes de caràcter general sobre l’homologació o 

l’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, la seva denegació o el seu 
condicionament a la superació prèvia de requisits formatius complementaris, relatius a la 
durada, el contingut i el nivell acadèmic requerits per a l’obtenció del títol estranger objecte 
de la sol·licitud, aprovats prèviament de conformitat amb el que preveu l’article 11.
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Article 13. Resolució.

1. Instruït i tramitat el procediment de conformitat amb les regles que estableix la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, el ministre d’Educació, Cultura i Esport ha de dictar 
resolució.

2. La resolució del procediment ha de ser motivada, i ha de contenir un dels 
pronunciaments següents:

a) L’homologació del títol estranger al corresponent títol espanyol oficial de grau o 
màster que permeti l’accés a una professió regulada que requereixi títol universitari oficial 
habilitador i respecte del qual s’especifica a l’annex I la normativa per la qual s’estableixen 
els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici 
de les professions corresponents.

b) La declaració d’equivalència del títol estranger a una titulació en una àrea i camp 
dels que recull l’annex II, en els quals es poden agrupar els diferents títols oficials 
d’estudis universitaris espanyols, i la declaració d’equivalència a nivell acadèmic del títol 
estranger al nivell de grau o màster espanyol.

c) La denegació de l’homologació o equivalència a titulació i a nivell acadèmic 
universitari oficial sol·licitades.

d) L’homologació condicionada a la superació prèvia de requisits formatius 
complementaris en els termes que assenyala l’article 16 al corresponent títol espanyol 
oficial de grau o màster que permeti l’accés a una professió regulada que requereixi títol 
universitari oficial habilitador, o que permeti l’accés a la formació de màster habilitador, 
respecte del qual s’especifica a l’annex I la normativa per la qual s’estableixen els requisits 
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de les 
professions corresponents.

En aquest cas, la resolució ha d’indicar de manera expressa les carències de formació 
observades que justifiquin l’exigència d’aquests complements de formació, així com els 
aspectes sobre les quals aquests han de versar.

Article 14. Terminis.

1. El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a 
comptar de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en qualsevol dels registres del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. El termini de tres mesos previst per a l’emissió de 
l’informe tècnic suspèn el termini previst per emetre la resolució corresponent.

2. Segons s’estableix a la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 14/2000, 
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i a l’annex 2, la 
falta de resolució expressa en el termini assenyalat permet entendre desestimada la 
sol·licitud d’homologació o d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial.

Article 15. Credencials i certificats d’equivalència.

1. Les resolucions d’homologació de títols estrangers universitaris s’han de 
formalitzar mitjançant credencial expedida per la Subdirecció General de Títols i 
Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ajustada als 
models que aprovi aquest departament.

2. Quan l’homologació hagi quedat condicionada a la superació prèvia de requisits 
formatius complementaris, la credencial s’ha d’expedir quan s’hagi acreditat davant 
l’òrgan instructor el compliment d’aquests requisits.

3. Les resolucions d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial 
s’han de formalitzar mitjançant un certificat expedit per la Subdirecció General de Títols i 
Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ajustada als 
models que aprovi aquest departament.

4. Les credencials d’homologació i els certificats d’equivalència a titulació i a nivell 
acadèmic universitari oficial queden inscrits en una secció especial del Registre nacional 
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de titulats universitaris oficials, al qual es refereix el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, 
sobre expedició de títols universitaris oficials.

Article 16. Requisits formatius complementaris.

1. Quan es detectin carències en la formació acreditada per a l’obtenció del títol 
estranger, en relació amb l’exigida per a l’obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén 
homologar, l’entitat de les quals no sigui suficient per denegar l’homologació, aquesta 
queda condicionada a la superació prèvia per l’interessat d’uns requisits formatius 
complementaris.

2. Aquests requisits formatius s’han de determinar atenent l’informe que preveu 
l’article 11, i la seva finalitat és l’equiparació dels continguts de formació entre les 
titulacions estrangera i espanyola.

3. Els requisits formatius complementaris poden consistir en la superació d’una 
prova d’aptitud, en la realització d’un període de pràctiques, en la realització d’un projecte 
o treball o en la superació de cursos tutelats que permetin reparar les carències formatives 
advertides.

4. La superació d’aquests requisits s’ha de fer a través d’una o diverses universitats 
espanyoles de lliure elecció pel sol·licitant, que tingui implantats els estudis conduents al 
títol espanyol al qual es refereix l’homologació.

Per ordre de la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport s’han de 
determinar les disposicions necessàries per a l’ordenació i realització d’aquests 
complements formatius.

5. Quan l’interessat no superi els requisits formatius complementaris exigits en el 
termini de sis anys computats a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, 
l’homologació condicionada perd la seva eficàcia, sense perjudici que, a partir d’aquest 
moment, l’interessat pugui sol·licitar la convalidació per estudis parcials.

6. En cap cas es pot admetre una nova sol·licitud d’homologació respecte de la 
mateixa titulació que ja hagi estat objecte d’homologació condicionada, fins i tot en el 
supòsit que la resolució d’homologació condicionada hagi perdut la seva eficàcia perquè 
no s’han superat els requisits formatius complementaris en el termini de sis anys que 
estableix paràgraf anterior.

Secció 2a Convalidació d’estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials

Article 17. Competència i criteris de convalidació.

La convalidació d’estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials 
correspon a la universitat espanyola a la qual l’interessat hagi sol·licitat la convalidació 
per prosseguir els seus estudis, d’acord amb els criteris que fixi el Consell d’Universitats.

Article 18. Estudis estrangers objecte de convalidació.

1. Poden ser objecte de convalidació els estudis universitaris estrangers que 
compleixin els criteris a què es refereix l’article anterior i no incorrin en cap de les causes 
d’exclusió que recull l’article 3, tant si han acabat amb l’obtenció d’un títol com si no.

2. Quan els estudis hagin conclòs amb l’obtenció d’un títol estranger que doni accés 
a una professió regulada, l’interessat pot optar entre sol·licitar l’homologació pel títol 
universitari oficial espanyol corresponent o la convalidació d’estudis, tenint en compte que 
totes dues possibilitats no es poden sol·licitar simultàniament.

Quan s’hagi sol·licitat l’homologació del títol i aquesta hagi estat denegada, l’interessat 
pot sol·licitar la convalidació parcial dels seus estudis, sempre que la denegació no s’hagi 
fundat en alguna de les causes que recull l’article 3.2.
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CAPÍTOL III

Procediment per determinar la correspondència dels títols oficials d’arquitectura, 
enginyeria, llicenciatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i diplomatura als 

nivells del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior

Article 19. Inici.

1. El procediment per determinar la correspondència dels títols oficials d’arquitecte, 
enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat als nivells del Marc 
espanyol de qualificacions per a l’educació superior l’inicia d’ofici la Direcció General de 
Política Universitària, per iniciativa pròpia, com a conseqüència d’una ordre superior, a 
petició raonada d’altres òrgans o per denúncia.

2. Abans de l’acord d’inici, la Direcció General de Política Universitària pot obrir un 
període d’informació prèvia amb la finalitat de conèixer la conveniència o no d’iniciar el 
procediment.

Article 20. Instrucció.

1. Els actes d’instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar les dades 
en virtut dels quals s’hagi de pronunciar la resolució, els ha de fer d’ofici la Direcció 
General de Política Universitària.

Article 21. Informes.

1. Als efectes de resolució del procediment, la Direcció General de Política 
Universitària ha de sol·licitar l’informe preceptiu i determinant del contingut de la resolució 
a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i de l’Acreditació (ANECA).

L’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i de l’Acreditació ha d’evacuar l’informe 
en un termini màxim de tres mesos.

Si l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i de l’Acreditació no ha evacuat 
l’informe en el termini de tres mesos, es pot ampliar el termini màxim de resolució i 
notificació segons el que disposa l’article 42.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. Una vegada hagi evacuat informe l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i 
de l’Acreditació, la Direcció General de Política Universitària ha de sol·licitar l’informe del 
Consell d’Universitats, que és preceptiu, però no vinculant, per resoldre el procediment.

Article 22. Elaboració dels informes de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i de 
l’Acreditació.

Els informes de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i de l’Acreditació han de 
tenir en compte la formació adquirida per a l’obtenció del títol la correspondència a nivell 
MECES del qual es pretén, així com la seva durada o càrrega horària.

Article 23. Informació pública.

1. La Direcció General de Política Universitària, abans que acabi la fase d’instrucció 
del procediment, ha d’acordar un període d’informació pública que no pot ser inferior a 20 
dies hàbils.

Així mateix, per als casos en què disposin d’aquesta representació, s’ha d’informar els 
consells generals i, si s’escau, els col·legis d’àmbit nacional que representin els interessos 
col·lectius del sector professional corresponent, de l’obertura d’informació pública perquè 
en el termini anteriorment previst emeti informe, que té caràcter no vinculant; transcorregut 
el termini assenyalat s’han de prosseguir les actuacions.
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2. L’acord sobre l’inici del tràmit d’informació pública s’ha de publicar a la seu 
electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. L’exhibició dels documents que consten a l’expedient s’ha de fer a la seu 
electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, sempre que aquests documents no 
continguin dades de caràcter personal en els termes que disposa la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

4. Qualsevol persona física o jurídica pot examinar l’expedient i formular al·legacions 
en el termini que s’indiqui a l’acord de la Direcció General de Política Universitària, que no 
pot ser inferior en cap cas a vint dies hàbils.

Article 24. Resolució, efectes, publicació i inscripció en el Registre d’universitats, centres 
i títols.

1. Una vegada instruït el procediment, la Direcció General de Política Universitària 
ha d’elevar a la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través de la 
Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, una proposta de 
resolució del procediment.

2. A proposta del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant acord del Consell 
de Ministres s’ha d’aprovar la resolució que posi fi al procediment, en la qual s’ha de 
reconèixer la correspondència del títol examinat al nivell corresponent del Marc espanyol 
de qualificacions per a l’educació superior.

3. La resolució que posi fi al procediment ha de ser motivada, amb referència 
succinta de fets i fonaments de dret.

4. La Direcció General de Política Universitària ha de cursar la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» de l’acord del Consell de Ministres pel qual s’aprovi la resolució 
que posi fi al procediment.

5. Una vegada publicada la resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat», la Subdirecció 
General de Coordinació Acadèmica i Règim Jurídic ha d’inscriure la resolució de 
reconeixement de correspondència en el Registre d’universitats, centres i títols.

6. Les resolucions de correspondència dels títols a un determinat nivell del Marc 
espanyol de qualificacions per a l’educació superior causen els efectes acadèmics i 
professionals de conformitat amb la normativa sectorial corresponent, associats als 
ensenyaments inclosos en els nivells esmentats.

Article 25. Termini per resoldre i notificar la resolució del procediment.

1. El termini màxim per resoldre i publicar la resolució del procediment que estableix 
aquest Reial decret és de sis mesos.

2. El termini màxim per resoldre el procediment i publicar la resolució se suspèn pel 
temps que transcorri entre la petició de l’informe a l’ANECA i la recepció d’aquest. Aquest 
termini de suspensió no pot excedir en cap cas els tres mesos.

Article 26. Publicitat de la resolució del procediment administratiu.

A més de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», que preveu l’article 24.4, el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de publicar en la seva seu electrònica la resolució 
que posi fi al procediment de declaració de correspondència.

Article 27. Expedició de certificats.

1. La possessió del nivell MECES corresponent per un titulat o titulada queda 
acreditada amb la mera referència de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
presentada de manera conjunta amb el títol de què es tracti.

2. Independentment del que preveu l’apartat 1 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 vulgui pugui obtenir directament un certificat de 
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correspondència a nivell MECES, expedit per la Subdirecció General de Títols i 
Reconeixement de Qualificacions.

3. El certificat queda inscrit en una secció especial del Registre nacional de titulats 
universitaris oficials.

Disposició addicional primera. Informes tècnics de l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació (ANECA).

La Direcció General de Política Universitària ha de formalitzar els acords o convenis 
pertinents amb l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) amb 
vista a l’emissió dels informes que preveu aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Especialitats en ciències de la salut.

L’homologació de títols estrangers d’educació superior als corresponents títols oficials 
espanyols acreditatius de les especialitats sanitàries es regeix per la seva normativa 
específica.

Disposició addicional tercera. Reconeixement professional.

El reconeixement professional que preveu la normativa comunitària per als ciutadans 
de la Unió Europea es regeix per la seva normativa específica.

Disposició addicional quarta. Annexos I i II referents als procediments d’homologació i 
de declaració d’equivalència.

Als efectes del procediment d’homologació de títols estrangers, a l’annex I d’aquest 
Reial decret s’esmenta la normativa per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de les professions 
corresponents.

Als efectes del procediment de declaració d’equivalència de títols estrangers, a 
l’annex II s’esmenten les branques de coneixement segons el Reial decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, i els camps específics d’educació i capacitació –CINE.

Disposició addicional cinquena. Equivalència al nivell acadèmic de doctor.

1. Correspon a les universitats la declaració d’equivalència dels títols estrangers 
d’educació superior al nivell acadèmic de doctor. Les normes estatutàries de les 
universitats han de determinar l’òrgan competent per declarar l’equivalència, així com el 
procediment per obtenir la declaració d’equivalència.

2. El procediment s’ha d’iniciar mitjançant sol·licitud de l’interessat, adreçada al 
rector de la universitat de la seva elecció, acompanyada pels documents que a aquest 
efecte li sol·liciti la universitat.

3. La concessió de l’equivalència s’ha d’acreditar mitjançant el corresponent 
certificat d’equivalència expedit per la universitat que l’atorgui i s’hi ha de fer constar el 
títol estranger que té l’interessat i la universitat de procedència. Amb caràcter previ a la 
seva expedició, la universitat ho ha de comunicar a la Subdirecció General de Títols i 
Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, als efectes de 
la seva inscripció a la secció especial del Registre nacional de titulats universitaris oficials 
a què es refereix l’article 15.4.

4. L’equivalència es pot sol·licitar de manera simultània en més d’una universitat. El 
títol estranger que ja ha estat declarat equivalent no pot ser sotmès a nou tràmit 
d’equivalència en una altra universitat. No obstant això, quan l’equivalència sigui 
denegada, l’interessat pot iniciar un nou expedient en una universitat espanyola diferent.
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5. L’equivalència al nivell acadèmic de doctor no implica, en cap cas, l’homologació, 
la declaració d’equivalència o el reconeixement d’un altre o altres títols estrangers dels 
quals estigui en possessió l’interessat, ni el reconeixement a Espanya a nivell diferent al 
de doctor.

Disposició addicional sisena. Taxes.

Són exigibles les taxes que estableix l’article 28 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Disposició addicional setena. Règim jurídic i recursos.

1. En tots els aspectes que no preveu aquest Reial decret s’ha d’aplicar la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. Davant les resolucions de la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport que recull aquest Reial decret, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar 
en el termini d’un mes des de la seva publicació recurs potestatiu de reposició, a l’empara 
dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o bé recurs contenciós 
administratiu segons el que estableixen la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació. 
Aquest recurs no es pot interposar fins que, si s’escau, l’anterior recurs potestatiu de 
reposició es resolgui expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta.

Disposició addicional vuitena. Titulació per a l’ingrés a les administracions públiques.

El que preveu aquest Reial decret no és aplicable al règim de titulacions exigible per a 
l’ingrés a les administracions públiques, que es regeix, en tot cas, pel que preveu la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i la resta de la seva 
normativa específica que sigui aplicable.

Disposició transitòria primera. Règim transitori dels procediments.

1. Els expedients d’homologació de títols estrangers d’educació superior iniciats 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret continuen la seva tramitació i es resolen 
d’acord amb la normativa vigent en el moment de la seva iniciació.

No obstant això, els interessats que hagin sol·licitat l’inici d’un procediment 
d’homologació abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, relatiu a un títol que no 
sigui requisit per a l’accés a l’exercici d’una professió regulada, i en el qual no hagi 
recaigut resolució definitiva, poden desistir expressament de les seves sol·licituds davant 
la unitat de tramitació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per sol·licitar bé la 
convalidació davant la universitat de la seva elecció d’acord amb els requisits i les normes 
que estableix aquest Reial decret previ pagament de les taxes corresponents, bé la 
represa de la tramitació del seu expedient d’acord amb les normes que preveu aquest 
Reial decret sense necessitat de pagament previ de cap taxa.

Així mateix, els interessats que hagin sol·licitat l’inici d’un procediment d’homologació 
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, relatiu a un títol que sigui requisit per a 
l’accés a l’exercici d’una professió regulada, i mentre no hagi recaigut resolució definitiva, 
poden optar, mitjançant un escrit adreçat a la unitat de tramitació del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport, per reiniciar la tramitació del seu expedient d’acord amb les normes que 
preveu aquest Reial decret sense necessitat de pagament previ de cap taxa.

Cap dels supòsits que preveuen els dos paràgrafs anteriors comporta la devolució de 
les taxes meritades per l’inici dels expedients tramitats inicialment.

2. En els supòsits de sol·licituds d’homologació tramitades de conformitat amb el 
Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologació i 
convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior, o el Reial decret 86/1987, 
de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’homologació de títols estrangers 
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d’educació superior, en què hagi recaigut resolució en el moment d’entrada en vigor 
d’aquesta norma, no es pot iniciar un nou procediment d’homologació o d’equivalència a 
titulació i a nivell acadèmic, amb base en aquest Reial decret, per la qual cosa les 
sol·licituds d’inici de nous procediments seran no admeses.

Disposició transitòria segona. Règim transitori per a la superació de requisits formatius 
complementaris.

La superació dels requisits formatius complementaris o de la prova de conjunt, recollits 
en les resolucions dictades en els expedients tramitats d’acord amb les normes del Reial 
decret 285/2004, de 20 de febrer, ha de tenir lloc en el termini de quatre anys computats a 
partir de l’endemà de la notificació d’aquestes resolucions. Superat aquest termini la 
resolució perd la seva eficàcia, sense que es pugui iniciar un nou procediment 
d’homologació per al mateix títol estranger, independentment d’iniciar un procediment de 
convalidació parcial de matèries davant la universitat d’elecció per l’interessat.

Pel que fa als expedients tramitats i resolts d’acord amb les previsions del Reial decret 
86/1987, de 16 de gener, la superació de la prova de conjunt s’ha de fer com a molt tard 
abans del termini previst en el paràgraf a) de la disposició transitòria segona del Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre. Superat aquest termini la resolució perd la seva 
eficàcia, sense que es pugui iniciar un nou procediment d’homologació per al mateix títol 
estranger, independentment d’iniciar un procediment de convalidació parcial de matèries 
davant la universitat d’elecció per l’interessat.

Fins a la finalització dels terminis que estableixen els paràgrafs anteriors, amb la 
finalitat de permetre el compliment de les resolucions dictades en els expedients tramitats 
d’acord amb les normes del Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, i del Reial decret 
86/1987, de 16 de gener, en què hagi recaigut resolució definitiva favorable condicionada 
a la superació de requisits formatius complementaris, o de la corresponent prova de 
conjunt, segons el cas, les universitats han d’adaptar els requisits formatius exigits en la 
resolució a les matèries impartides per la universitat, independentment del fet que el pla 
d’estudis del títol espanyol al qual es pretén homologar el títol estranger s’hagi deixat 
d’impartir per la universitat.

En cas que es produeixi l’adaptació esmentada en el paràgraf anterior, la universitat 
ha de comunicar l’adaptació feta juntament amb el certificat de superació dels requisits 
formatius per l’interessat, a fi d’expedir la corresponent credencial d’homologació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les 
condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior, 
així com totes les altres disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, es modifica en els termes següents:

L’apartat 2 de l’article 24 queda redactat de la manera següent:

«2. La renovació de l’acreditació dels títols oficials universitaris s’ha de fer 
dins dels terminis següents:

a) Els títols universitaris oficials de grau de 240 crèdits han de renovar la seva 
acreditació en el termini màxim de sis anys.

b) Els títols universitaris oficials de grau de 300 crèdits han de renovar la seva 
acreditació en el termini màxim de set anys.
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c) Els títols universitaris oficials de grau de 360 crèdits han de renovar la seva 
acreditació en el termini màxim de vuit anys.

d) Els títols universitaris oficials de màster han de renovar la seva acreditació 
en el termini màxim de quatre anys.

e) Els títols universitaris oficials de doctorat han de renovar la seva acreditació 
en el termini màxim de sis anys.

Aquest termini es compta des de la data de la verificació inicial del títol de grau, 
màster o doctorat, o des de la data de la seva última acreditació.

Els títols universitaris oficials de grau, màster i doctorat renoven la seva 
acreditació d’acord amb el procediment que cada comunitat autònoma estableixi en 
relació amb les universitats del seu àmbit competencial, en el marc del que disposa 
l’article 27 bis.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30.a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat competències exclusives per establir les 
condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.

Disposició final tercera. Desplegament normatiu.

Correspon a la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i a les 
universitats, en l’àmbit de les seves competències respectives, dictar les normes 
necessàries per al desplegament i l’aplicació del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat»

Madrid, 21 de novembre de 2014.

FELIPE R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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ANNEX I

Referències per al procediment d’homologació

Normativa

Títol universitari oficial que habilita* per a 
l’exercici de la professió de

* Sense perjudici de qualsevol altre 
requisit o exigència addicional al títol

Ordre ECI/332/2008, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
metge.

Metge.

Ordre ECI/333/2008, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
veterinari.

Veterinari.

Ordre CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’infermer.

Infermer.

Ordre CIN/2135/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
fisioterapeuta.

Fisioterapeuta.

Ordre CIN/2136/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
dentista.

Dentista.

Ordre CIN/2137/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
farmacèutic.

Farmacèutic.

Ordre CIN/726/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
logopeda.

Logopeda.

Ordre CIN/727/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’òptic-optometrista.

Òptic-optometrista.

Ordre CIN/728/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
podòleg.

Podòleg.

Ordre CIN/729/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
terapeuta ocupacional.

Terapeuta ocupacional.

Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
dietista-nutricionista.

Dietista nutricionista.

Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
psicòleg general sanitari.

Psicòleg general sanitari.

Ordre CIN/309/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer de camins, canals i ports.

Enginyer de camins, canals i ports.

Ordre CIN/310/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer de mines.

Enginyer de mines.

Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer industrial.

Enginyer industrial.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 283  Dissabte 22 de novembre de 2014  Secc. I. Pàg. 19

Normativa

Títol universitari oficial que habilita* per a 
l’exercici de la professió de

* Sense perjudici de qualsevol altre 
requisit o exigència addicional al títol

Ordre CIN/312/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer aeronàutic.

Enginyer aeronàutic.

Ordre CIN/325/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer agrònom.

Enginyer agrònom.

Ordre CIN/326/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer de muntanyes.

Enginyer de muntanyes.

Ordre CIN/354/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer naval i oceànic.

Enginyer naval i oceànic.

Ordre CIN/355/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer de telecomunicació.

Enginyer de telecomunicació.

Ordre EDU/2075/2010 de 29 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’arquitecte.

Arquitecte.

Ordre CIN/306/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic de mines.

Enginyer tècnic de mines (en 
l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/307/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic d’obres públiques.

Enginyer tècnic d’obres públiques (en 
l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/308/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic aeronàutic.

Enginyer tècnic aeronàutic (en 
l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic agrícola.

Enginyer tècnic agrícola (en 
l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/324/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic forestal.

Enginyer tècnic forestal  (en 
l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/350/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic naval.

Eng inyer  tècn ic  nava l  (en 
l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic industrial.

Enginyer tècnic industrial (en 
l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic de telecomunicació.

Enginyer tècnic de telecomunicació 
(en l’especialitat corresponent).

Ordre CIN/353/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’enginyer tècnic en topografia.

Enginyer tècnic en topografia.

Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió 
d’arquitecte tècnic.

Arquitecte tècnic.
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Normativa

Títol universitari oficial que habilita* per a 
l’exercici de la professió de

* Sense perjudici de qualsevol altre 
requisit o exigència addicional al títol

Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
mestre en educació infantil.

Mestre en educació infantil.

Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de 
mestre en educació primària.

Mestre en educació primària.

Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de les professions 
de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i 
ensenyaments d’idiomes.

Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre ECI/3858/2007, 
de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols 
universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de les professions de professor 
d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments 
d’idiomes.

Professor d’educació secundària 
obligatòria i batxillerat, formació 
professional i ensenyaments 
d’idiomes.

Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 34/2006, 
de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

Advocat.

Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 34/2006, 
de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

Procurador dels tribunals.

ANNEX II

Relació de les branques de coneixement segons el Reial decret 1393/2007, de 27 
d’octubre, i els camps específics prenent com a base el document «Camps 

d’Educació i Capacitació –CINE–» amb l’objectiu de les declaracions 
d’equivalència a titulació

Nota: estan exclosos d’aquest annex tots els títols que donin accés a una professió 
regulada per exigència de títol universitari.

Branques de coneixement 
Reial decret 1393/2007 Camp específic

Arts i humanitats. 021 Arts.

022 Humanitats (excepte idiomes).

023 Idiomes.

C i è n c i e s  s o c i a l s  i 
jurídiques.

001 Programes i certificacions bàsics
002 Alfabetització i aritmètica elemental
003 Competències personals i desenvolupament.

011 Educació.

031 Ciències socials i del comportament.

032 Periodisme i informació.

041 Educació comercial i administració.

042 Ciències jurídiques (títols no conduents a l’habilitació o accés a aquesta per a l’exercici 
d’advocat i procurador dels tribunals –annex I).

101 Serveis personals
102 Serveis d’higiene i salut ocupacional
103 Serveis de seguretat.

104 Serveis de transport.
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Branques de coneixement 
Reial decret 1393/2007 Camp específic

Ciències. 051 Ciències biològiques i afins.

052 Medi ambient.

053 Ciències físiques, químiques i geològiques.

054 Matemàtiques i estadística.

Enginyeria i arquitectura. 061 Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

071 Enginyeria i professions afins (títols no habilitadors per a l’exercici de professió regulada –annex I).

072 Indústria i producció.

073 Arquitectura i construcció (títols no habilitadors per a l’exercici de professió regulada –annex I).

081 Agricultura (títols no habilitadors per a l’exercici de professió regulada –annex I).

082 Silvicultura (títols no habilitadors per a l’exercici de professió regulada –annex I).

083 Pesca

Ciències de la salut. 084 Veterinària (títols no habilitadors per a l’exercici de professió regulada –annex I).

091 Salut (títols no habilitadors ni que condueixin a l’accés a títols habilitadors per a l’exercici de 
professió regulada –annex I).

092 Benestar (títols no habilitadors per a l’exercici de professió regulada –annex I).
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