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cal Laboratories» (referència 4) elaborat sota els auspicis 
d’IUPAC/ISO/AOAC.

Alguns d’aquests plans inclouen específicament la 
determinació d’estany en els aliments i es recomana la 
participació en un dels esmentats plans més que un pla 
general per a la determinació dels metalls en els ali-
ments.

Control de qualitat intern: els laboratoris han de 
demostrar que han introduït procediments per al control 
de qualitat intern. Un exemple d’aquests procediments 
són les ISO/AOAC/IUPAC «Guidelines on Internal Quality 
Control in Analytical Chemistry Laboratories» (referèn-
cia 5).

Preparació de la mostra: s’ha d’actuar amb cura per 
garantir que tot l’estany de la mostra estigui dissolt per 
analitzar-lo. En concret, es reconeix que el procediment 
de dissolució de la mostra ha d’evitar la precipitació de 
qualsevol espècie SnIV hidrolitzada [és a dir, espècies 
com l’òxid d’estany SnO2, Sn(OH)4, SnO2.H2O].

Les mostres preparades s’han de conservar en 5 mol/l 
HCl. No obstant això, com que el SnCl4 es volatilitza fàcil-
ment, no convé fer bullir les solucions.
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MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 1253 ENTRADA en vigor de l’Acord entre el Govern 

espanyol i el Govern macedoni sobre supres-
sió recíproca de visats en passaports diplomà-
tics i de servei, fet a Madrid el 3 de juny de 
2003. («BOE» 21, de 25-1-2005.)

L’Acord entre el Govern espanyol i el Govern mace-
doni sobre supressió recíproca de visats en passaports 
diplomàtics i de servei, fet a Madrid el 3 de juny de 2003, 
entra en vigor el 31 de gener de 2005, últim dia del mes 
següent a la data de l’última comunicació de compliment 
de requisits legals interns, segons estableix la clàusula 7 
de l’Acord.

Es fa públic per a coneixement general i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 168, de 15 de juliol de 2003.

Madrid, 10 de gener de 2005.–El secretari general tèc-
nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 1255 REIAL DECRET 55/2005, de 21 de gener, pel 

qual s’estableix l’estructura dels ensenyaments 
universitaris i es regulen els estudis universita-
ris oficials de grau. («BOE» 21, de 25-1-2005.)

El procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior, iniciat amb la Declaració de Bolonya de 
1999, inclou entre els seus objectius l’adopció d’un sis-
tema flexible de titulacions, comprensible i comparable, 
que promogui oportunitats de treball per als estudiants i 
una més gran competitivitat internacional del sistema 
d’educació superior europeu.

La Declaració estableix un horitzó temporal per a la 
consecució plena d’aquest Espai fins a l’any 2010, i es pre-
veuen fases biennals de realització, cadascuna de les 
quals finalitza amb una conferència de ministres respon-
sables de l’educació superior, en la qual es revisa el que 
s’ha aconseguit i s’estableixen noves directrius per al 
futur. Fins a la data s’han dut a terme la Conferència de 
Praga l’any 2001 i la de Berlín el 2003, i està prevista la 
realització de la pròxima reunió ministerial a Bergen, 
Noruega, el mes de maig de 2005.

Aquest nou sistema de titulacions, tal com s’ha reafir-
mat en la comunicació de la Conferència de Berlín, s’ha 
de basar en dos nivells nítidament diferenciats, denomi-
nats, respectivament, grau i postgrau, que en conjunt 
s’estructuren al seu torn en tres cicles.

El primer nivell, o de grau, comprèn els ensenyaments 
universitaris de primer cicle i té com a objectiu aconse-
guir la capacitació dels estudiants per integrar-se directa-
ment en l’àmbit laboral europeu amb una qualificació 
professional apropiada. El segon nivell, comprensiu dels 
ensenyaments de postgrau, integra el segon cicle d’estu-
dis, dedicat a la formació avançada i conduent a l’obten-
ció del títol de màster, i el tercer cicle, conduent a l’obten-
ció del títol de doctor, que representa el nivell més elevat 
en l’educació superior.

D’altra banda, i en virtut de la competència que atribu-
eix a l’Estat l’article 149.1.30a de la Constitució espanyola, 
sobre regulació de les condicions per obtenir títols acadè-
mics i professionals, i d’acord amb el que estableix la dis-
posició final tercera de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, correspon al Govern establir els 
títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional. Per exercir aquesta competència, la Llei 
orgànica esmentada, després d’haver previst al seu article 
37 l’estructuració en cicles dels ensenyaments universita-
ris, ha promogut la integració del sistema universitari 
espanyol segons les línies emanades per a la construcció 
de l’Espai Europeu d’Educació Superior, al qual dedica el 
seu títol XIII, i autoritza el Govern, al seu article 88.2, a pro-
cedir a l’establiment, la reforma o l’adaptació de les moda-
litats cícliques de cada ensenyament i els títols de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional corresponents.

Aquest Reial decret pretén ser una de les peces nor-
matives clau en el desenvolupament dels objectius de la 
Llei esmentada, ja que, d’una banda, aborda la nova 
estructuració dels ensenyaments universitaris i, de l’altra, 
estableix la regulació del primer cicle d’aquells, el grau; el 
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segon nivell de postgrau, comprensiu del segon i tercer 
cicles, es remet al seu desplegament reglamentari especí-
fic.

Amb aquesta regulació s’inicia la transformació dels 
ensenyaments universitaris oficials, en un procés que es 
desenvoluparà de manera progressiva fins a l’any 2010, 
amb l’espai temporal de reflexió necessari en funció dels 
estudis que es pretenguin abordar i amb la participació de 
tots els agents acadèmics i socials implicats. Aquest nou 
marc normatiu permetrà dissenyar els nous títols amb la 
flexibilitat adequada, en funció de les singularitats cientí-
fiques i professionals de cadascun d’aquests i en harmo-
nia amb les tendències existents a Europa.

L’establiment dels nous títols no ha de suposar cap 
minva en la consideració d’aquells als quals substitueixin 
i la seva implantació ha de ser, en tot cas, plenament res-
pectuosa amb la totalitat dels drets acadèmics i professi-
onals de què estiguin gaudint els titulats d’acord amb 
l’ordenació anterior. Així, el Govern, al llarg del procés de 
creació de cadascun dels nous títols, ha de concretar en la 
norma corresponent les equivalències que en cada cas 
puguin correspondre respecte dels anteriors.

Els ensenyaments oficials del cicle de grau es regulen 
amb un objectiu formatiu clar, que no és altre que propi-
ciar la consecució pels estudiants d’una formació univer-
sitària que uneixi coneixements generals bàsics i coneixe-
ments transversals relacionats amb la seva formació 
integral, juntament amb els coneixements i les capacitats 
específics orientats a la seva incorporació a l’àmbit labo-
ral. Així mateix, aquest Reial decret conté els requisits 
necessaris perquè el Govern, després d’estudiar les pro-
postes elaborades en el si de la comunitat universitària i 
comptant amb la participació dels sectors professionals i 
col·legis oficials, així com la dels sindicats i altres agents 
socials implicats, pugui establir títols universitaris especí-
fics de grau amb caràcter oficial i validesa en tot el terri-
tori nacional, així com les condicions a les quals s’han 
d’ajustar les universitats per elaborar els respectius plans 
d’estudis. Això permet que aquestes diversifiquin la seva 
oferta i estableixin itineraris de lliure configuració curricu-
lar.

Aquesta norma de caràcter general respon a la reserva 
de competència a favor de l’Estat que conté l’article 
149.1.30a de la Constitució espanyola, i es dicta en ús de 
l’autorització que atorga al Govern l’article 88.2 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i per a 
la seva elaboració n’ha emès informe el Consell de Coor-
dinació Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administra-
cions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 21 de gener de 2005,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir l’estruc-
tura dels ensenyaments universitaris oficials espanyols, 
d’acord amb les línies generals emanades de l’Espai Euro-
peu d’Educació Superior i de conformitat amb el que pre-
veu l’article 88.2 de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de 
desembre, d’universitats.

2. Així mateix, aquest Reial decret regula els aspec-
tes bàsics de l’ordenació dels estudis universitaris de pri-
mer cicle conduents a l’obtenció del títol oficial correspo-
nent.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Títol oficial: l’expedit per les universitats, acredita-

tiu de la superació completa d’un pla d’estudis de caràcter 
oficial, amb validesa acadèmica i professional en tot el 
territori nacional.

b) Títol propi: l’expedit per les universitats, acredita-
tiu de la superació d’altres ensenyaments impartits en ús 
de la seva autonomia, mancat dels efectes que les dispo-
sicions legals atorguin als títols oficials.

c) Directrius generals comunes: les establertes pel 
Govern i que són aplicables a tots els plans d’estudis con-
duents a l’obtenció de títols de caràcter oficial, amb vali-
desa acadèmica i professional en tot el territori nacional.

d) Directrius generals pròpies: les establertes pel 
Govern per a cada títol universitari oficial a les quals 
s’han d’ajustar les universitats en l’elaboració dels res-
pectius plans d’estudis, perquè aquests puguin ser homo-
logats.

e) Pla d’estudis: el disseny curricular concret res-
pecte d’uns determinats ensenyaments realitzat per una 
universitat, subjecte a les directrius generals comunes i a 
les corresponents directrius generals pròpies, la supera-
ció del qual dóna dret a obtenir un títol universitari de 
grau de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacio-
nal.

f) Continguts formatius comuns: conjunt de coneixe-
ments, aptituds i destreses necessaris per assolir els 
objectius formatius del títol. Són establerts a les directrius 
generals pròpies i d’inclusió obligatòria en tots els plans 
d’estudis que condueixen a l’obtenció d’un mateix títol 
universitari oficial.

g) Crèdit: la unitat de mesura de l’haver acadèmic 
que regula el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, 
que comprèn els ensenyaments teòrics i pràctics, amb 
inclusió d’altres activitats acadèmiques dirigides, així 
com les hores d’estudi i de treball que l’estudiant ha de 
dedicar per assolir els objectius formatius propis de  
cadascuna de les matèries del pla d’estudis corresponent, 
que representa la quantitat de treball de l’estudiant per 
complir els objectius del programa d’estudis i que s’obté 
per la superació de cadascuna de les matèries que inte-
gren els plans d’estudis dels diversos ensenyaments con-
duents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter ofi-
cial i validesa en tot el territori nacional.

Article 3. Expedició dels títols universitaris.

1. Els títols universitaris oficials els expedeix en nom 
del Rei el rector de la universitat en què s’hagin conclòs 
els estudis que donin dret a la seva obtenció, d’acord amb 
els requisits que respecte al seu format, text i procedi-
ment d’expedició estableixi el Ministeri d’Educació i Cièn-
cia mitjançant una ordre, amb l’informe previ del Consell 
de Coordinació Universitària.

Mentre no es produeixi l’expedició material del títol 
oficial, l’interessat pot sol·licitar, des del moment en què 
aboni els drets corresponents, l’expedició d’una certifica-
ció supletòria provisional que el substitueixi i que gaudeix 
del mateix valor a efectes de l’exercici dels drets inherents 
al títol oficial.

2. Els diplomes i els títols propis els expedeix el rec-
tor en nom de la universitat i tant la seva denominació 
com el text i el format en què es confeccionin no han d’in-
duir a confusió amb els oficials. En aquests títols s’hi ha 
de fer menció expressa que no tenen caràcter oficial.

Article 4. Preus públics dels ensenyaments universita-
ris.

Els estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional i impartits en 
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universitats públiques estan sotmesos al règim de preus 
públics que, en l’àmbit de les seves competències, esta-
bleixin les comunitats autònomes d’acord amb el que 
estableix l’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats.

Article 5. Assegurança escolar.

Als estudiants matriculats en ensenyaments condu-
ents a l’obtenció de títols oficials universitaris els són 
aplicables les normes sobre règim de l’assegurança esco-
lar que contenen la Llei de 17 de juliol de 1953 i la norma-
tiva dictada en el seu desplegament, en particular, el Reial 
decret 270/1990, de 16 de febrer, pel qual s’inclouen en el 
règim de l’assegurança escolar els alumnes que cursin el 
tercer cicle d’estudis universitaris conduents al títol de 
doctor, sense perjudici de les previsions que conté el Reial 
decret 1326/2003, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova l’Es-
tatut del becari de recerca, sobre la Seguretat Social dels 
becaris.

CAPÍTOL II

Estructura dels ensenyaments universitaris

Article 6. Estructura general.

Els ensenyaments universitaris conduents a l’obten-
ció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional comprenen estudis de grau i de postgrau i s’es-
tructuren en cicles, d’acord amb el que estableixen l’arti-
cle 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, i aquest Reial decret.

Article 7. Ensenyaments de grau.

El primer cicle dels estudis universitaris comprèn 
ensenyaments bàsics i de formació general, juntament 
amb d’altres orientats a la preparació per exercir activitats 
de caràcter professional. La superació del cicle dóna dret 
a obtenir el títol corresponent, amb la denominació que, 
en cada cas, acordi el Govern.

Article 8. Ensenyaments de postgrau.

1. El segon cicle dels estudis universitaris està dedi-
cat a la formació avançada, de caràcter especialitzat o 
multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica 
o professional o bé a promoure la iniciació en tasques de 
recerca. La superació del cicle dóna dret a obtenir el títol 
de màster.

2. El tercer cicle dels estudis universitaris té com a 
finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècni-
ques de recerca, pot incloure cursos, seminaris o altres 
activitats dirigides a la formació investigadora i inclou 
l’elaboració i la presentació de la tesi doctoral correspo-
nent, consistent en un treball original de recerca. La supe-
ració del cicle dóna dret a obtenir el títol de doctor, que 
representa el nivell més elevat en l’educació superior, 
acredita el més alt rang acadèmic i faculta per a la docèn-
cia i la recerca, d’acord amb la legislació vigent.

3. La regulació dels estudis universitaris oficials de 
postgrau ha de tenir un desplegament reglamentari espe-
cífic.

CAPÍTOL III

Regulació dels estudis universitaris oficials de grau

Article 9. Establiment dels títols universitaris oficials de 
grau.

1. Els títols universitaris de grau que tinguin caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional, així com les 

directrius generals pròpies dels plans d’estudis que s’ha-
gin de cursar per obtenir-los, s’han d’establir per mitjà 
d’un reial decret del Consell de Ministres, bé per iniciativa 
pròpia, amb l’informe previ del Consell de Coordinació 
Universitària, o bé a proposta d’aquest Consell, segons el 
que disposa l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats.

2. Els títols universitaris de grau tenen efectes aca-
dèmics plens i habiliten, si s’escau, per a activitats de 
caràcter professional, d’acord amb la normativa vigent.

3. Per establir un títol oficial de grau, l’informe del 
Consell de Coordinació Universitària ha de contenir una 
referència expressa, almenys, als aspectes següents:

a) Denominació específica del títol, nombre total de 
crèdits, continguts formatius comuns i nombre mínim de 
crèdits assignats a cadascun d’aquests.

b) Especificació dels objectius del títol, així com dels 
coneixements, les aptituds i les destreses que s’han d’ad-
quirir per obtenir-lo amb referència a la concreció 
d’aquests en els continguts formatius comuns.

c) El perfil professional associat al títol.
d) Rellevància del títol per al desenvolupament del 

coneixement i per al mercat laboral espanyol i europeu.
e) Justificació de la seva incorporació al Catàleg de 

títols universitaris oficials en la qual s’ha de considerar 
particularment la seva adequació amb les línies generals 
que emanen de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

4. No és procedent establir un títol universitari ofi-
cial de grau els continguts formatius del qual coincideixin 
substancialment amb els d’un altre títol oficial. En els 
casos en què l’establiment d’un títol impliqui l’extinció de 
títols universitaris ja existents, s’ha de fer constar expres-
sament.

5. El reial decret pel qual s’estableix un títol universi-
tari oficial de grau s’ha d’adoptar de conformitat amb les 
directrius generals comunes que preveu aquest Reial 
decret i ha d’incloure les corresponents directrius gene-
rals pròpies.

6. L’establiment d’un títol universitari oficial de grau 
comporta la seva inclusió al Catàleg de títols universitaris 
oficials i, si s’escau, la supressió de la inscripció en l’es-
mentat Catàleg del títol o títols anteriors quan escaigui. A 
aquests efectes, el Govern ha de determinar, en les nor-
mes d’establiment de títols, les condicions per homologar 
els títols anteriors als nous, així com per adaptar els ense-
nyaments que aquells determinin.

Article 10. Directrius generals comunes.

1. El nombre total de crèdits dels ensenyaments i 
activitats acadèmiques conduents a l’obtenció dels títols 
oficials de grau està comprès entre 180 i 240.

2. Es poden excloure d’aquest còmput els crèdits 
corresponents a la realització del projecte de fi de carrera 
i les pràctiques tutelades quan aquests derivin de normes, 
decisions o pràctiques comunes establertes a la Unió 
Europea o, si s’escau, d’acord amb la normativa vigent, 
constitueixin un requisit per a l’exercici d’activitats pro-
fessionals regulades, així com els corresponents al conei-
xement d’idiomes estrangers. Les directrius generals 
pròpies de cada títol han d’establir les condicions per a la 
realització d’aquests treballs.

3. En els supòsits en què això vingui exigit pel com-
pliment de normes de dret comunitari, el Govern, amb 
l’informe previ del Consell de Coordinació Universitària, 
pot assignar un nombre diferent de crèdits a determinats 
ensenyaments.

4. Tots els plans d’estudis conduents a l’obtenció 
d’una mateixa titulació oficial han de tenir el mateix nom-
bre de crèdits.

5. Les directrius generals pròpies d’aquests títols no 
poden incorporar el reconeixement oficial d’especialitats i 
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s’han d’orientar a l’adquisició d’una qualificació profes-
sional amb significació en l’àmbit laboral que, si s’escau, 
i d’acord amb la normativa vigent, possibiliti l’accés a 
l’exercici d’activitats professionals dins d’un determinat 
àmbit, sense perjudici d’altres possibles requisits exigits 
per la normativa vigent respecte de les professions regu-
lades.

Article 11. Directrius generals pròpies.

1. Les directrius generals pròpies corresponents a 
cada títol específic de grau han de determinar el nombre 
de crèdits dels plans d’estudis que han de ser superats 
per obtenir el títol oficial corresponent.

2. Les directrius generals pròpies de cada títol de 
grau han d’especificar els continguts formatius comuns, 
una breu descripció de les seves matèries i el nombre de 
crèdits que se’ls ha d’assignar en els seus respectius 
plans d’estudis.

3. El nombre de crèdits fixat per les directrius gene-
rals pròpies per al conjunt dels continguts formatius 
comuns dels plans d’estudis conduents a l’obtenció d’un 
títol de grau ha de ser d’un mínim del 50 per cent i un 
màxim del 75 per cent del nombre total de crèdits corres-
ponents a aquesta titulació.

4. Les directrius generals pròpies han d’especificar 
els efectes acadèmics i, si s’escau, i d’acord amb la nor-
mativa vigent, les competències professionals inherents a 
l’obtenció del títol, sense perjudici del que, si s’escau, 
estableixi la normativa específica per accedir a l’exercici 
de professions regulades.

Article 12. Elaboració i aprovació dels plans d’estudis.

1. Els plans d’estudis conduents a l’obtenció dels 
títols universitaris oficials de grau els han d’elaborar i 
aprovar les universitats, en la forma que determinin els 
seus estatuts o normes d’organització i funcionament, 
amb l’autorització prèvia de la seva implantació per l’òr-
gan competent de la comunitat autònoma respectiva. 
S’han d’ajustar a les directrius generals comunes que pre-
veu aquest Reial decret i a les directrius generals pròpies 
que el Govern estableixi per a cada títol, i han de ser sot-
mesos al procés d’homologació, d’acord amb la norma-
tiva vigent.

2. Els plans d’estudis han de tenir una vigència tem-
poral mínima equivalent al nombre d’anys acadèmics en 
què s’organitzin aquests ensenyaments i la seva extinció 
es regeix pel que disposa l’article 14.3 i 4.

Article 13. Contingut dels plans d’estudis conduents a 
l’obtenció de títols universitaris oficials de grau.

1. Els continguts dels plans d’estudis conduents a 
l’obtenció de títols universitaris oficials de grau s’han 
d’ordenar distingint entre:

a) Continguts formatius comuns establerts a les 
directrius generals pròpies de cada títol.

b) Continguts formatius específics determinats dis-
crecionalment per la universitat.

2. Respecte de cadascuna de les matèries que com-
ponen els plans d’estudis, les universitats n’han de con-
cretar els objectius, els coneixements, les aptituds i les 
destreses que s’han d’adquirir, la descripció de contin-
guts i el nombre de crèdits assignats a cadascuna.

3. Les universitats poden valorar en crèdits la realit-
zació de pràctiques en empreses o institucions, de treballs 
professionals acadèmicament dirigits i integrats en el pla 
d’estudis, com també el reconeixement dels estudis o 
activitats formatives realitzats en el marc de programes 
universitaris o interuniversitaris, nacionals o internacio-
nals.

4. Així mateix, els plans d’estudis han d’especificar 
l’estructura acadèmica dels seus ensenyaments i la seva 
ordenació temporal, amb especial atenció a l’objectiu de 
facilitar la mobilitat dels estudiants.

Article 14. Modificació i extinció dels plans d’estudis.

1. Les modificacions d’un pla d’estudis les han 
d’aprovar les universitats, en la forma en què determinin 
els seus estatuts o normes d’organització i funcionament 
i sotmeses al procediment que preveu la normativa 
vigent.

2. Les modificacions d’un pla d’estudis, ja siguin de 
caràcter total o parcial, s’han d’ajustar al que disposa l’ar-
ticle 6 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, sobre 
homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial 
i validesa en tot el territori nacional.

3. L’extinció d’un pla d’estudis conduent a l’obtenció 
d’un títol oficial de grau es pot produir pels motius 
següents:

a) Implantació d’un nou pla d’estudis corresponent 
al mateix títol oficial a la mateixa universitat.

b) Cessament de la impartició dels ensenyaments 
acordat per la comunitat autònoma, que ha de ser comu-
nicat, com a mínim, amb tres mesos d’antelació al comen-
çament del curs acadèmic al Consell de Coordinació Uni-
versitària.

4. Els plans d’estudis s’extingeixen curs per curs. 
Una vegada extingit cada curs i sense perjudici de les nor-
mes de permanència que siguin aplicables, les universi-
tats han de garantir procediments que possibilitin la supe-
ració de l’esmentat curs pels estudiants en els dos cursos 
acadèmics següents.

Article 15. Plans d’estudis conjunts.

1. Les universitats espanyoles, mitjançant un con-
veni, poden organitzar plans d’estudis conjunts condu-
ents a l’obtenció d’un únic títol oficial de grau i els ense-
nyaments dels quals siguin impartits en dues o més 
universitats. Amb aquesta finalitat, s’ha de presentar 
davant el Consell de Coordinació Universitària una sol-
licitud conjunta d’homologació del pla d’estudis, acompa-
nyada del conveni corresponent en el qual s’ha d’especifi-
car quina universitat és responsable de la tramitació dels 
expedients dels estudiants, així com les particularitats 
referides a l’expedició i el registre del títol.

2. Les universitats poden signar convenis amb uni-
versitats estrangeres per impartir plans d’estudis conjunts 
conduents a una única o a una doble titulació. El Ministeri 
d’Educació i Ciència ha de regular les particularitats que 
siguin aplicables a l’homologació dels plans i els títols 
esmentats.

3. En els supòsits de modificació i extinció de plans 
d’estudis conjunts regeix, a més del que disposen aquest 
Reial decret i la normativa específica d’homologació de 
plans d’estudis, el que estableixi el conveni signat entre 
les universitats, sempre que no contravingui al que dispo-
sin les normes esmentades.

Disposició addicional primera. Inscripció de nous títols 
al Catàleg de títols universitaris oficials.

1. El Catàleg de títols universitaris oficials subsisteix 
i es regeix pels criteris que estableix el Reial decret
1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de 
títols als del Catàleg de títols universitaris oficials, creat 
pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre.

2. Els nous títols oficials de grau establerts d’acord 
amb el que disposa aquest Reial decret s’han d’inscriure 
al Catàleg de títols universitaris oficials.
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3. Els actuals títols del catàleg s’han de substituir 
gradualment pels nous títols oficials que s’estableixin en 
aplicació d’aquest Reial decret. El procés de renovació del 
Catàleg de títols universitaris oficials s’ha de completar 
abans de l’1 d’octubre de 2007.

Disposició addicional segona. Desenvolupament tem-
poral de la implantació.

El desenvolupament temporal de la implantació dels 
nous plans d’estudis s’ha de fer en funció de les disponi-
bilitats econòmiques de les institucions responsables de 
l’ensenyament universitari.

Disposició transitòria primera. Elaboració i homologa-
ció dels nous plans d’estudis.

1. En el termini màxim de tres anys a partir de l’apro-
vació del reial decret d’establiment d’un títol de grau, les 
universitats que estiguin impartint ensenyaments condu-
ents als títols oficials suprimits del Catàleg en aplicació de 
l’article 9.6 d’aquest Reial decret han de remetre al Con-
sell de Coordinació Universitària el pla d’estudis associat 
al nou títol oficial perquè sigui homologat.

2. En cas d’incompliment del que estableix l’apartat 
anterior, el Consell de Coordinació Universitària ha d’ele-
var un informe al Ministeri d’Educació i Ciència per revo-
car l’homologació del títol o títols suprimits o l’acord 
d’homologació del pla d’estudis conduent a l’obtenció 
d’algun d’aquests.

3. A partir de l’1 de març de 2005, el Consell de Coor-
dinació Universitària, sense perjudici de continuar la tra-
mitació dels expedients que anteriorment hi hagin tingut 
entrada, no ha d’homologar plans d’estudis conduents a 
l’obtenció de noves titulacions, ni el Govern ha d’homolo-
gar els títols oficials universitaris corresponents, que no 
s’ajustin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Criteris generals de con-
validació i adaptació d’estudis.

Mentre el Consell de Coordinació Universitària no 
reguli, en funció del que preveu l’article 36 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els criteris 
generals a què s’han d’ajustar les universitats en matèria 
de convalidació i adaptació d’estudis cursats en centres 
acadèmics espanyols i estrangers, segueixen sent aplica-
bles els ressenyats a l’apartat u de l’annex 1 del Reial 
decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’establei-
xen directrius generals comunes dels plans d’estudis dels 
títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional.

Disposició transitòria tercera. Títols universitaris oficials 
en vigor.

Aquest Reial decret i els reials decrets pels quals s’es-
tableixen nous títols universitaris de grau que aprovi el 
Govern no afecten als efectes acadèmics o professionals 
dels títols actualment vigents.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 1496/1987, de 6 de 
novembre, sobre obtenció, expedició i homologació de 
títols universitaris, sense perjudici de la seva aplicació als 
ensenyaments anteriors, fins a la seva extinció definitiva 
d’acord amb el que preveu aquest Reial decret.

2. Queda derogat el Reial decret 1497/1987, de 27 de 
novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudis dels títols universitaris de 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 
49/2004, de 19 de gener, sobre homologació de plans 
d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional.

L’article 6 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, 
sobre homologació de plans d’estudis i títols de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional, queda redactat 
de la manera següent:

«Article 6. Homologació en el supòsit de modifica-
ció del pla d’estudis.

1. La modificació d’un pla d’estudis que afecti 
un nombre superior al 10 per cent dels crèdits rela-
tius als continguts formatius comuns, o de les matè-
ries troncals dels actuals plans, inclosos en les direc-
trius generals pròpies, implica l’extinció del pla 
d’estudis en vigor i, en conseqüència, s’ha de consi-
derar com a nou pla d’estudis que ha de ser sotmès 
al procediment d’homologació que preveuen els 
articles 4 i 5.

2. Si la modificació afecta un nombre igual o 
inferior al 10 per cent dels crèdits a què es refereix 
l’apartat anterior, o només afecta continguts esta-
blerts discrecionalment per la universitat, ha de ser 
comunicada al Consell de Coordinació Universitària, 
amb caràcter previ a la seva publicació en el «But-
lletí Oficial de l’Estat», als efectes que la Secretaria 
General del mateix Consell procedeixi a comprovar 
la seva correspondència amb les directrius generals 
comunes i pròpies del títol corresponent. La Secre-
taria General del Consell ha de comunicar aquestes 
modificacions a la respectiva comunitat autònoma, 
com també a l’òrgan competent del Ministeri d’Edu-
cació i Ciència.

3. Les modificacions dels plans d’estudis han 
d’incloure les previsions necessàries sobre els 
mecanismes de reconeixement de crèdits per als 
estudiants que estaven cursant el pla anterior.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.30a de la Constitució espanyola i en ús 
de l’autorització atorgada al Govern per l’article 88.2 i la 
disposició final tercera de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i és aplicable en tot el territori 
nacional.

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari.

Correspon al ministre d’Educació i Ciència i a les uni-
versitats dictar, en l’àmbit de les seves respectives com-
petències, les disposicions necessàries per a l’aplicació 
d’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 gener de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 


