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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
12621

Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris
oficials.

La nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials establerta mitjançant el Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, ha
comportat que les universitats espanyoles imparteixin ensenyaments de grau, màster i doctorat
que condueixen a l’obtenció dels corresponents títols oficials.
Des de l’entrada en vigor de les normes indicades i després de verificar els corresponents
títols, les universitats han incorporat a les seves ofertes formatives ensenyaments que
condueixen a l’obtenció de títols de graduat, màster universitari o doctor, respecte a les quals,
de conformitat amb el que disposa l’article 3.2 de l’esmentat Reial decret, ara correspon establir
els requisits bàsics sobre el seu format, text i el procediment per expedir-los.
Mitjançant el present Reial decret es crea també el Registre Nacional de Titulats Universitaris
Oficials que ha d’integrar, a més de les dades concernents als futurs diplomats de les universitats
espanyoles que concloguin els seus estudis de graduat o graduada, màster o doctorat, les
dades que consten en el Registre Nacional de Títols Universitaris Oficials creat pel Reial decret
1496/1987, de 6 de novembre, sobre l’obtenció, l’expedició i l’homologació de títols universitaris,
de manera que es constitueix un arxiu únic de referència de titulats universitaris oficials.
Els reials decrets 1393/2007 i 861/2010, en la màxima expressió de l’autonomia universitària
han possibilitat que siguin les mateixes universitats les que creïn i proposin, d’acord amb les
regles establertes, els ensenyaments i títols que hagin d’impartir incloent-hi també la possibilitat
d’expedir títols conjunts amb altres universitats espanyoles o estrangeres.
La present norma inclou per a aquests supòsits els formats dels corresponents títols que
s’obtinguin després de superar programes conjunts en ensenyaments de grau, màster i
doctorat. Dins d’aquests programes destaca per la seva excel·lència i patrocini de la Comissió
Europea, el Programa Erasmus Mundus, respecte del qual el present Reial decret determina
unes característiques singulars per a l’expedició dels títols que s’obtinguin després de superar
els programes conjunts creats per consorcis internacionals emparats en aquest Programa.
Així mateix, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost,
regulador del procediment per a l’expedició de les universitats del suplement europeu al títol,
en la present norma es determinen els continguts integradors del model de suplement inherents
als títols de graduat, màster universitari i doctor.
En el procés d’elaboració del present Reial decret han estat consultades les comunitats
autònomes en el si de la Conferència General de Política Universitària i n’han emès informe el
Consell d’Universitats i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació prèvia de la
vicepresidenta Primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de juliol de 2010,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Normes generals
Article 1.

Objecte.

1. El present Reial decret té per objecte regular els requisits i el procediment per a
l’expedició dels títols corresponents als ensenyaments universitaris oficials de grau, màster
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i doctorat, en compliment del que estableix l’article 3.2 del Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
2. Així mateix, mitjançant aquesta norma s’estableixen les condicions i el procediment
pel qual les universitats espanyoles poden expedir el suplement europeu al títol dels
ensenyaments esmentats, amb la finalitat de promoure la mobilitat de titulats a l’espai
europeu d’educació superior.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

Les disposicions que conté el present Reial decret són aplicables a l’expedició de títols
universitaris oficials a tot el territori nacional per les universitats espanyoles públiques i
privades, així com dels suplements europeus als títols esmentats.
Article 3.

Títols oficials.

1. Els títols oficials a què fa referència l’article 1 són els de graduat o graduada,
màster universitari i doctor o doctora, referits respectivament a la superació del primer,
segon i tercer cicle dels estudis universitaris.
2. Aquests títols els han d’expedir, en nom del rei, el rector o rectors de la universitat
o les universitats corresponents, d’acord amb els requisits que respecte al seu format, text
i procediment d’expedició s’estableixen en la present norma.
3. Els títols universitaris oficials tenen validesa a tot el territori nacional i faculten els
seus posseïdors per gaudir dels drets que en cada cas atorguin les disposicions vigents.
4. Els títols universitaris oficials, expedits de conformitat amb el que preveu aquest
Reial decret, tenen efectes plens des de la data de la completa finalització dels estudis
corresponents a la seva obtenció.
Article 4.

Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials.

1. Sense perjudici dels registres universitaris de títols oficials de cada universitat, es
crea en el Ministeri d’Educació el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials en el
qual s’han d’inscriure els títols universitaris oficials amb caràcter previ a la seva expedició,
que té caràcter públic i està adscrit a la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de
Qualificacions.
2. El Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials integra les dades que consten
en el Registre Nacional de Títols creat pel Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre. La
creació i el manteniment del Registre s’ha de portar a terme amb els mitjans econòmics i
materials de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions.
3. L’accés al Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, que conté dades de
caràcter personal, s’ha de fer en els termes establerts a l’article 37 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
CAPÍTOL II
Expedició de títols universitaris oficials de grau
Article 5.

Títols de grau.

1. Els títols universitaris oficials de grau s’obtenen després de superar els
corresponents ensenyaments que tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació general
orientada a l’exercici professional d’acord amb la normativa vigent.
2. La denominació d’aquests títols és: graduat o graduada en T, amb menció, si
s’escau, en M, per la universitat U, en què T és la denominació específica del grau, M la
corresponent a la menció, i U la denominació de la universitat que l’expedeix. Els títols
oficials de grau s’han d’expedir amb la denominació que, en cada cas, figuri en el Registre
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d’universitats, centres i títols. La denominació queda reservada en exclusiva per a cadascun
d’ells.
3. L’expedició material d’aquests títols junt amb l’expressió de la seva denominació
específica, inclosa, si s’escau, la corresponent menció, i la referència expressa a la seva
condició d’ensenyaments de grau, ha de fer al·lusió al seu caràcter oficial i validesa a tot el
territori nacional, així com indicació de l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’estableix
l’oficialitat del títol, de conformitat amb els models establerts als annexos I.A i I.B del
present Reial decret.
4. En els casos en què s’acrediti la superació de més d’una menció vinculada a un
mateix títol de grau, és procedent l’expedició d’un únic títol de graduat o graduada, a
l’anvers del qual n’ha de figurar una, i les restants s’han de fer constar en el revers.
Article 6. Expedició de títols conjunts de grau obtinguts després de superar un pla
d’estudis conjunt entre universitats espanyoles.
1. L’expedició de títols conjunts de grau obtinguts després de superar un pla d’estudis
conjunt entre dues o més universitats espanyoles, de conformitat amb el que preveu
l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, es regeix pel que disposa el
present Reial decret, i també pel que estableix el conveni que a aquests efectes hagin
subscrit les respectives universitats.
2. La denominació d’aquests títols és: graduat o graduada en T amb menció, si
s’escau, en M, per les universitats UU, en què T és el nom específic del títol, M el
corresponent a la menció i UU la denominació de les universitats que participen en el pla
d’estudis conjunt. Els títols conjunts de grau s’han d’expedir amb la denominació que, en
cada cas, figuri en el Registre d’universitats, centres i títols. Aquesta denominació queda
reservada en exclusiva per a cadascun d’ells.
3. El títol l’han d’expedir conjuntament els rectors de les universitats participants i la
seva expedició s’ha de materialitzar en un únic document, en el qual constin els emblemes
i atributs d’aquelles i les signatures impreses dels rectors de totes les universitats
participants, de conformitat amb els models que preveuen els annexos II.A i II.B d’aquest
Reial decret.
Article 7. Expedició de títols conjunts de grau obtinguts després de superar un pla
d’estudis conjunt entre universitats espanyoles i estrangeres.
1. L’expedició dels títols conjunts de grau obtinguts després de superar un pla
d’estudis conjunt entre universitats espanyoles i estrangeres de conformitat amb el que
preveu l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, es regeix pel que disposa
aquest Reial decret, i també pel que estableix el conveni que a aquests efectes hagin
subscrit les respectives universitats que, en tot cas, ha de complir els requisits que
s’estableixen en els apartats següents.
2. La denominació d’aquests títols és: graduat o graduada en T amb menció, si
s’escau, en M, per les universitats UU, en què T és el nom específic del títol, M el
corresponent a la menció i UU la denominació de les universitats espanyoles i estrangeres
que participen en el pla d’estudis conjunt. Els títols conjunts de grau s’han d’expedir amb
la denominació que, en cada cas, figuri en el Registre d’universitats, centres i títols. Aquesta
denominació queda reservada en exclusiva per a cadascun d’ells.
3. El conveni a què es refereix l’apartat 1 anterior ha d’especificar quina és la
universitat responsable de l’expedició material i del registre del títol:
a) Quan el conveni estipuli que el títol l’ha d’expedir la universitat o les universitats
espanyoles, el títol s’ha d’expedir d’acord amb el que estableix el present Reial decret, i ha
d’incorporar menció expressa del pla d’estudis conjunt que confereix el dret a obtenir-lo,
segons els models establerts en els annexos III.A i III.B d’aquest Reial decret. En aquest
cas els expedients han de ser custodiats per la universitat espanyola que correspongui
segons el que estableix el conveni.
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b) Quan, d’acord amb el que estipula el conveni, l’expedició del títol li correspongui a
la universitat estrangera, per tenir efectes a Espanya el títol s’ha de presentar davant d’una
de les universitats espanyoles signants del conveni, per tal que aquesta inclogui una
diligència que indiqui el títol oficial de grau que correspongui i procedeixi als tràmits
necessaris per anotar-lo en el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, segons
el model que estableix l’annex X.
CAPÍTOL III
Expedició de títols oficials de màster universitari
Article 8.

Títols de màster universitari.

1. Els títols oficials de màster universitari s’obtenen després de superar els
corresponents ensenyaments que tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant
d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari.
2. La denominació d’aquests títols és: màster universitari en T, si s’escau, en
l’especialitat d’E, per la universitat U, en què T és la denominació específica del màster, E
el de l’especialitat i U la denominació de la universitat que l’expedeix. Els títols oficials de
màster universitari s’han d’expedir amb la denominació que, en cada cas, figuri en el
Registre d’universitats, centres i títols. Aquesta denominació queda reservada en exclusiva
per a cadascun d’ells.
3. L’expedició material d’aquests títols, junt amb l’expressió de la seva denominació
específica i la referència expressa a la seva condició d’ensenyaments de màster, ha de fer
al·lusió al seu caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, així com, si s’escau, menció
expressa a l’especialitat cursada, segons el model que preveu l’annex IV.
4. En els casos en què s’acrediti la superació de més d’una especialitat vinculada a
un mateix títol de màster universitari, és procedent l’expedició d’un únic títol a l’anvers del
qual n’ha de figurar una, i les restants s’han de fer constar en el revers.
Article 9. Expedició de títols conjunts de màster universitari obtinguts després de superar
un pla d’estudis conjunt entre universitats espanyoles.
1. L’expedició de títols conjunts de màster universitari obtinguts després de superar
un pla d’estudis conjunt entre dues o més universitats espanyoles, de conformitat amb el
que preveu l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, es regeix pel que
disposa aquest Reial decret, i també pel que estableix el conveni que a aquests efectes
hagin subscrit les respectives universitats.
2. La denominació d’aquests títols és: màster universitari en T, si s’escau, en
l’especialitat d’E, per les universitats UU, en què T és el nom específic del títol, E de
l’especialitat i UU la denominació de les universitats participants en el pla d’estudis conjunt.
Els títols conjunts de màster universitari s’han d’expedir amb la denominació que, en cada
cas, figuri en el Registre d’universitats, centres i títols. Aquesta denominació queda
reservada en exclusiva per a cadascun d’ells.
3. El títol l’han d’expedir conjuntament els rectors de les universitats participants i la
seva expedició s’ha de materialitzar en un únic document, en el qual constin els emblemes
i atributs d’aquelles, i les signatures impreses dels rectors de totes les universitats
participants, de conformitat amb el model que preveu l’annex V d’aquest Reial decret.
Article 10. Expedició de títols conjunts de màster universitari obtinguts després de superar
un pla d’estudis conjunt entre universitats espanyoles i estrangeres.
1. L’expedició de títols conjunts de màster universitari obtinguts després de superar
un pla d’estudis conjunt entre universitats espanyoles i estrangeres, de conformitat amb el
que preveu l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, es regeix pel que
disposa aquest Reial decret, i també pel que estableix el conveni que a aquests efectes
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hagin subscrit les respectives universitats que, en tot cas, ha de complir els requisits que
s’estableixen en els apartats següents.
2. La denominació d’aquests títols és: màster universitari en T, si s’escau, en
l’especialitat d’E, per les universitats UU, en què T és el nom específic del títol, E de
l’especialitat i UU la denominació de les universitats espanyoles i estrangeres participants
en el pla d’estudis conjunt. Els títols conjunts de màster universitari s’han d’expedir amb la
denominació que, en cada cas, figuri en el Registre d’universitats, centres i títols. Aquesta
denominació queda reservada en exclusiva per a cadascun d’ells.
3) El conveni a què es refereix l’apartat 1 anterior ha d’especificar quina és la
universitat responsable de l’expedició material i del registre del títol:
a) Quan el conveni estipuli que el títol l’ha d’expedir la universitat o les universitats
espanyoles, el títol s’ha d’expedir d’acord amb el que estableix el present Reial decret, i ha
d’incorporar la menció expressa del pla d’estudis conjunt que dóna dret a obtenir-lo, segons el
model que estableix l’annex VI d’aquest Reial decret. En aquest cas els expedients han de ser
custodiats per la universitat espanyola que correspongui segons el que estableix el conveni.
b) Quan, d’acord amb el que estipula el conveni l’expedició del títol li correspongui a
la universitat estrangera, per tenir efectes a Espanya el títol s’ha de presentar davant d’una
de les universitats espanyoles signants del conveni, per tal que aquesta inclogui una
diligència que indiqui el títol oficial de màster universitari que correspongui i faci els tràmits
necessaris per anotar-lo en el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, segons
el model establert a l’annex X.
CAPÍTOL IV
Expedició de títols oficials de doctor
Article 11.

Títols de doctor.

1. Els títols oficials de doctor s’obtenen després de superar els corresponents
ensenyaments que tenen com a finalitat l’adquisició de les competències i habilitats
relacionades amb la recerca científica de qualitat i finalitzen amb l’elaboració i la defensa
d’una tesi doctoral que incorpori resultats originals de recerca.
2. La denominació del títol de doctor és: doctor o doctora per la universitat U, en què
U és la denominació de la universitat que expedeix el títol i ha d’incloure informació que
especifiqui el camp de coneixement sobre el qual s’ha elaborat la tesi doctoral. Els títols
oficials de doctor s’han d’expedir amb la denominació que, en cada cas, figuri en el Registre
d’universitats, centres i títols. Aquesta denominació queda reservada en exclusiva per a
cadascun d’ells.
3. L’expedició material d’aquests títols ha de fer referència expressa a la seva condició
d’ensenyaments de doctorat i al·lusió al seu caràcter oficial i validesa a tot el territori
nacional, segons el model que preveu l’annex VII.
4. Pot incloure, si s’escau, la menció «cum laude», de conformitat amb el que
s’estableix per a la defensa i avaluació de la tesi doctoral en la seva normativa
específica.
5. Així mateix, en l’anvers del títol de doctor o doctora pot figurar la menció «doctor
europeu», sempre que concorrin les circumstàncies establertes a aquest efecte en la seva
normativa reguladora.
Article 12. Expedició de títols conjunts de doctor obtinguts després de superar un
programa conjunt entre universitats espanyoles.
1. L’expedició de títols conjunts de doctor obtinguts després de superar un programa
de doctorat conjunt entre dues o més universitats espanyoles, de conformitat amb el que
preveu l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, es regeix pel que disposa
el present Reial decret, i també pel que estableix el conveni que a aquests efectes hagin
subscrit les respectives universitats.
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2. La denominació del títol de doctor és: doctor o doctora per les universitats UU, en
què UU és la denominació de les universitats que participen en el programa conjunt, i ha
d’incloure informació que especifiqui el camp de coneixement sobre el qual s’ha elaborat
la tesi doctoral. Els títols conjunts de doctor s’han d’expedir amb la denominació que, en
cada cas, figuri en el Registre d’universitats, centres i títols. Aquesta denominació queda
reservada en exclusiva per a cadascun d’ells.
3. El títol l’han d’expedir conjuntament els rectors de les universitats participants i la
seva expedició s’ha de materialitzar en un únic document, en el qual constin els emblemes
i atributs d’aquelles, i les signatures impreses dels rectors de totes les universitats
participants, de conformitat amb el model que preveu l’annex VIII d’aquest Reial decret.
Article 13. Expedició de títols conjunts de doctor obtinguts després de superar un
programa conjunt entre universitats espanyoles i estrangeres.
1. L’expedició dels títols conjunts de doctor obtinguts després de superar un programa
de doctorat conjunt entre dues o més universitats espanyoles i estrangeres, de conformitat
amb el que preveu l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007 es regeix pel que disposa el
present Reial decret, i també pel que estableix el conveni que a aquests efectes hagin
subscrit les respectives universitats que, en tot cas, ha de complir els requisits que
s’estableixen en els apartats següents.
2. La denominació d’aquests títols és: doctor o doctora per les universitats UU, en
què UU és la denominació de les universitats espanyoles i estrangeres participants en el
programa conjunt, i ha d’incloure informació que especifiqui el camp de coneixement sobre
el qual s’ha elaborat la tesi doctoral. Els títols conjunts de doctor s’han d’expedir amb la
denominació que, en cada cas, figuri en el Registre d’universitats, centres i títols. Aquesta
denominació queda reservada en exclusiva per a cadascun d’ells.
3. El conveni a què es refereix l’apartat 1 anterior ha d’especificar quina és la
universitat responsable de l’expedició material i del registre del títol:
a) Quan el conveni estipuli que el títol l’ha d’expedir la universitat o les universitats
espanyoles, el títol s’ha d’expedir d’acord amb el que estableix el present Reial decret, i ha
d’incorporar menció expressa del programa de doctorat conjunt que dóna dret a obtenir-lo,
segons el model que estableix l’annex IX d’aquest Reial decret. En aquest cas els
expedients han de ser custodiats per la universitat espanyola que correspongui segons el
que estableix el conveni.
b) Quan, d’acord amb el que estipula el conveni l’expedició del títol li correspongui a
la universitat estrangera, per tenir efectes a Espanya el títol ha de ser presentat davant
d’una de les universitats espanyoles signants del conveni, per tal que aquesta inclogui una
diligència que indiqui el títol oficial de doctor que correspongui i faci els tràmits necessaris
per anotar-lo en el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, segons el model
establert a l’annex X.
CAPÍTOL V
Procediment d’expedició de títols oficials
Article 14.

Sol·licitud.

1. Una vegada superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una
determinada titulació oficial, l’interessat pot sol·licitar l’expedició del corresponent títol
davant l’òrgan competent de la universitat en la qual els hagi finalitzat. L’expedient consta
dels documents següents:
a) Sol·licitud de l’interessat d’expedició del títol, adreçada al rector de la universitat.
b) Acreditació de les dades d’identitat de l’interessat.
c) Acreditació del pagament de la taxa per expedició del corresponent títol.
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2. Un cop completat l’expedient a què es refereix l’apartat anterior, la universitat ha
d’expedir una certificació supletòria provisional que substitueix el títol i gaudeix d’idèntic
valor a efectes de l’exercici dels drets inherents a aquest. Aquesta certificació ha d’incloure
les dades essencials que han de figurar en el títol corresponent, el número de registre
nacional de titulats universitaris oficials i l’ha de signar el rector.
Article 15.

Comunicació al Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials.

1. En relació amb els títols oficials que expedeixin, les universitats s’han d’ajustar a
les normes d’organització i procediment dels registres universitaris de títols oficials que
s’estableixin sobre això, tenint en compte el principi de coordinació amb el Registre
Nacional de Titulats Universitaris Oficials del Ministeri d’Educació.
2. A aquest efecte el director general de Política Universitària ha de dictar les
oportunes instruccions sobre procediment informàtic i de verificació documental, amb la
finalitat de constituir la corresponent base de dades en connexió amb la de les respectives
universitats.
Article 16.

Suport documental o físic i requisits.

1. La cartolina de suport dels títols, de la mateixa mida per a tots aquests, és de
material especial amb determinades claus d’autenticitat, normalitzat en format UNE A-3,
d’acord amb les prescripcions tècniques i de seguretat que determina l’annex XI. Per mitjà
de resolució del director general de Política Universitària s’han de determinar les condicions
de subministrament de les cartolines esmentades a les universitats.
2. Les cartolines porten incorporat l’escut nacional a l’angle superior esquerre. Estan
numerades mitjançant sèrie alfanumèrica, el control de la qual correspon a les unitats
responsables del procés d’expedició dels títols.
3. Les universitats han d’adoptar, per als títols que expedeixin, els atributs, colors,
orles i altres grafismes que considerin convenients, sense més limitacions que les que
estableix aquest Reial decret. Així mateix, poden incorporar als títols que expedeixin el seu
propi escut o altres, mai en una mida més gran que l’escut nacional.
4. Els títols duen imprès tot el seu text, així com la signatura del rector o rectors de
les universitats corresponents. No es permet la incorporació de cap inscripció no impresa,
llevat de la signatura de l’interessat i la del responsable de la unitat de títols oficials de la
universitat.
5. Cada universitat, prèviament al seu lliurament a l’interessat, ha d’efectuar en el
títol una estampació en sec del seu segell oficial, igual per a tots els títols que expedeixi.
Ha de remetre una mostra d’aquest motiu a la Subdirecció General de Títols i Reconeixement
de Qualificacions d’aquest Departament, als efectes de coneixement i control
d’autenticitat.
Article 17.

Personalització del títol.

1. Els títols universitaris oficials han d’incloure en el seu anvers, a més de les
mencions que s’indiquen en altres articles de la present norma, les dades següents:
a) Referència expressa al fet que el títol s’expedeix en nom del rei, d’acord amb la
fórmula que recullen els annexos del present Reial decret.
b) Nom i cognoms de la persona interessada, tal com figurin en el seu document
nacional d’identitat o passaport vàlid i en vigor expedit per l’autoritat competent del país
d’origen o un altre document d’identitat en vigor vàlid a aquests efectes a l’estat membre
corresponent.
c) Lloc i data de naixement, així com nacionalitat de la persona interessada.
d) Data de finalització dels estudis, que és la de la completa superació dels
ensenyaments que donen dret a obtenir-lo.
e) Lloc i data d’expedició del títol.
f) Signatura de la persona interessada, del responsable de la unitat de títols oficials
de la universitat, i del rector o rectors de les universitats.
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g) Si és procedent, inclusió de la menció de «cum laude» així com de la menció de
«doctor europeu».
h) Esment de les causes legals que, si s’escau, afectin l’eficàcia del títol. Quan així
sigui procedent, s’ha de fer constar si es tracta d’expedició d’un duplicat, així com de les
causes que van motivar-ne la dita expedició.
i) Claus oficials del títol que s’expedeix. La primera està composta pels codis
corresponents a la universitat, al centre, i al número de registre universitari. La segona
correspon al número assignat pel Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials.
2. En el revers dels títols universitaris oficials s’hi han de fer constar les mateixes
dades relatives a la clau alfanumèrica del suport, codis d’universitat i centre, número de
registre universitari de títols oficials i número del Registre Nacional de Titulats Universitaris
Oficials, a fi d’identificar les dues parts del títol. També hi ha de constar el lloc i data
d’expedició del títol, i la signatura del responsable de la unitat de títols oficials de la
universitat.
Article 18.

Llengua d’expedició dels títols universitaris oficials.

1. Els títols oficials s’expedeixen en castellà. Les universitats radicades en les
comunitats autònomes amb llengua oficial han d’expedir els títols en text bilingüe en un sol
document redactat en castellà i en l’altra llengua de la corresponent comunitat autònoma.
2. En el cas de plans d’estudis conjunts entre universitats espanyoles, situades en
comunitats autònomes amb diferents llengües oficials pròpies, que donin lloc a l’expedició
d’un únic títol, el conveni a què es refereix l’article 3.4 del Reial decret 1393/2007, de 29
d’octubre, ha de determinar les llengües que han de figurar en el títol, entre les quals s’ha
d’incloure necessàriament el castellà.
3. En el cas de plans d’estudis conjunts entre universitats espanyoles i estrangeres,
que donin lloc a l’expedició d’un únic títol, quan la dita expedició li correspongui a la
universitat espanyola d’acord amb el corresponent conveni, el títol, a més d’expedir-se en
llengua espanyola, pot incloure d’altres, segons el que estipula el conveni.
Article 19.

Taxes.

Les taxes que hagin d’abonar els interessats, en els casos i pels conceptes que
escaiguin, constitueixen ingressos exigibles per l’òrgan competent que expedeixi els
títols.
Article 20.

Procediment de reexpedició.

A instàncies de l’interessat i amb el previ abonament de les corresponents taxes, és
procedent l’expedició de duplicat d’un títol en els casos d’extraviament, robatori, destrucció
total o parcial o rectificació de l’original, i n’és requisit imprescindible la publicació en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» per tal de propiciar, si s’escau, les oportunes reclamacions.
Disposició addicional primera.

Suplement europeu al títol.

Una vegada superats els estudis conduents als títols de grau, màster o doctor que regula
el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, l’interessat pot sol·licitar en la corresponent
universitat l’expedició del suplement europeu al títol, d’acord amb els models que estableixen
els annexos XII.A i XII.B. L’expedició d’aquest document té caràcter gratuït.
El document de suport dels suplements europeus que s’expedeixin ha de ser de la
mateixa mida per a tots aquests, normalitzat en format UNE - A3 (plegat A4) (model de
paper de seguretat).
Disposició addicional segona. Expedició de títols corresponents al programa conjunt
internacional Erasmus Mundus.
Els títols obtinguts després de superar el programa conjunt internacional Erasmus
Mundus, quan hagin de ser expedits per una universitat espanyola participant en el
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corresponent consorci, ho han de fer d’acord amb el format establert en els models de
l’annex XIII i d’acord amb les característiques tècniques que estableixi a aquest efecte el
Ministeri d’Educació.
Disposició addicional tercera.

Títols d’especialistes en ciències de la salut.

Es modifiquen la lletra d) i els dos últims paràgrafs de l’apartat 1 de l’article 3 del Reial
decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en
ciències de la salut i es despleguen determinats aspectes del sistema de formació sanitària
especialitzada, que queden redactats en els termes següents:
«d) La data de finalització del programa formatiu de l’especialitat de què es
tracti que és comuna per als residents de la mateixa promoció i especialitat, llevat
dels supòsits de repetició de curs, revisió de les avaluacions, o altres causes de
pròrroga o suspensió del període formatiu que preveuen aquest Reial decret i la
legislació que regula la relació laboral especial de residència.
Un cop emesa l’ordre de concessió i amb l’abonament previ de les corresponents
taxes, els interessats poden sol·licitar l’expedició material del títol, en la denominació
del qual s’ha de fer constar el títol universitari a través del qual s’ha accedit a
l’especialitat de què es tracti, la durada en anys del període de formació i la data de
finalització del programa formatiu, que és la data d’efectes plens del títol
d’especialista.
La data d’expedició del títol és la d’abonament de les taxes. A partir del moment
en què s’abonin els drets corresponents, l’interessat pot sol·licitar al Ministeri d’Educació
l’expedició d’una certificació supletòria provisional, que substitueix el títol d’especialista
i té idèntic valor a efectes de l’exercici dels drets inherents a aquest.»
Disposició transitòria única.
anteriors.

Expedició de títols corresponents a ensenyaments

L’expedició dels títols oficials corresponents als ensenyaments anteriors als que
estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, així com dels suplements europeus
a aquests títols, s’ha de fer conforme a la seva normativa reguladora.
Disposició final primera.

Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30 de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació
de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.
Disposició final segona.

Aplicació.

S’autoritza el ministre per dictar les instruccions necessàries per a l’aplicació del
present Reial decret, així com per actualitzar o modificar, quan correspongui, el contingut
dels annexos de la present norma.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 5 d’agost de 2010.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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