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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
943 Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 

1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es 
regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, va determinar, entre altres coses, les directrius per al 
disseny dels títols de grau. En concret, es va disposar que els plans d’estudi de les 
titulacions de grau havien de tenir 240 crèdits. En aquests crèdits s’incloïa tota la formació 
teòrica i pràctica que l’estudiant havia d’adquirir. El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, 
pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, establia que, amb caràcter 
general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat era necessari estar en possessió 
dels títols universitaris oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster.

Actualment, per tant, un estudiant universitari a Espanya necessita, per accedir a un 
programa de doctorat, amb caràcter general, haver dut a terme els estudis de grau, amb 
un mínim de 240 crèdits, i haver dut a terme els estudis de màster, amb un mínim de 60 
crèdits. Als països del nostre entorn els estudiants poden accedir al doctorat amb 
titulacions universitàries de grau que tenen 180 crèdits, i amb la titulació universitària de 
màster, que té un pla d’estudis de 120 crèdits. Aquesta discrepància entre la configuració 
dels estudis universitaris a Espanya i als països del nostre entorn dificulta la 
internacionalització dels nostres diplomats universitaris.

En el context actual, el Govern considera important garantir la internacionalització 
dels estudiants que hagin cursat les seves titulacions en el marc de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. Per a això, és necessari donar la possibilitat d’homogeneïtzar, en els 
casos en què es vegi convenient, la durada dels estudis universitaris de grau i màster a 
Espanya a la durada d’aquests estudis als països del nostre entorn.

Amb aquesta nova norma, les titulacions de grau a Espanya han de tenir, amb 
caràcter general, un mínim de 180 crèdits i un màxim de 240 crèdits. Quan es tracti de 
títols oficials espanyols que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades, el 
Govern ha d’establir les condicions a les quals s’han d’adequar els plans d’estudis 
corresponents, que a més s’han d’ajustar, si s’escau, a la normativa europea aplicable. 
Per accedir als programes de doctorat serà requisit necessari tenir la titulació universitària 
de grau i la titulació universitària de màster i reunir entre les dues titulacions universitàries 
300 crèdits.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat el Consell 
d’Universitats i la Conferència General de Política Universitària.

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 en la reunió del dia 30 de gener de 2015,

DISPOSO:

Article primer. 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, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 3 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:
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«Els ensenyaments universitaris oficials s’han de concretar en plans d’estudis 
que han de ser elaborats per les universitats, amb subjecció a les normes i 
condicions que els siguin aplicables en cada cas. Els plans d’estudis esmentats 
han de ser verificats pel Consell d’Universitats i autoritzats en la seva implantació 
per la comunitat autònoma corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 35.2 
de la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei 4/2007, d’universitats. Els títols a 
l’obtenció dels quals condueixin han de ser inscrits en el RUCT i acreditats, tot això 
d’acord amb les previsions que conté aquest Reial decret. Les agències d’avaluació 
han de tenir en compte, a l’hora de verificar i acreditar els títols, que les propostes 
de les universitats facin prevaler els continguts generalistes i de formació bàsica en 
els plans d’estudis de títols de grau i els continguts especialitzats en els plans 
d’estudis de títols de màster.»

Dos. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«1. Els plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de grau han de ser 
elaborats per les universitats i verificats d’acord amb el que estableix el present 
Reial decret. En l’elaboració dels plans d’estudis, la universitat ha de fer prevaler la 
formació bàsica i generalista i no l’especialització de l’estudiant.

2. Els plans d’estudis han de tenir entre 180 i 240 crèdits, que han de contenir 
tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant hagi d’adquirir: aspectes bàsics de 
la branca de coneixement, matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques 
externes, treballs dirigits, treball de fi de grau o altres activitats formatives.

En els casos en què una titulació de grau tingui menys de 240 crèdits, les 
universitats, de conformitat amb el que estableix l’article 17 del present Reial 
decret, han d’arbitrar mecanismes que complementin el nombre de crèdits de grau 
amb el nombre de crèdits de màster, de manera que es garanteixi que la formació 
del grau és generalista i els continguts del màster s’orientin cap a una especialització 
més gran.

3. Aquests ensenyaments han de concloure amb l’elaboració i defensa d’un 
treball de fi de grau.

4. La universitat ha de proposar l’adscripció del corresponent títol de graduat 
o graduada a alguna de les branques de coneixement següents:

a) Arts i humanitats.
b) Ciències.
c) Ciències de la salut.
d) Ciències socials i jurídiques.
e) Enginyeria i arquitectura.

L’adscripció esmentada és també aplicable en els casos en què el títol estigui 
relacionat amb més d’una disciplina i s’ha de fer respecte de la principal.

5. El pla d’estudis ha de contenir un nombre de crèdits de formació bàsica 
que arribi almenys al 25 per cent del total dels crèdits del títol.

Dels crèdits de formació bàsica, almenys el 60 per cent han de ser crèdits 
vinculats a algunes de les matèries que figuren a l’annex II d’aquest Reial decret 
per a la branca de coneixement a la qual es pretengui adscriure el títol i s’han de 
concretar en assignatures amb un mínim de 6 crèdits cada una, que s’han d’oferir 
en la primera meitat del pla d’estudis. Els crèdits restants, si s’escau, han d’estar 
configurats per matèries bàsiques de la mateixa branca de coneixement o altres de 
les incloses a l’annex II, o per altres matèries sempre que es justifiqui el seu 
caràcter bàsic per a la formació inicial de l’estudiant o el seu caràcter transversal.

6. Si es programen pràctiques externes, aquestes han de tenir una extensió 
màxima del 25 per cent del total dels crèdits del títol, i s’han d’oferir preferentment 
en la segona meitat del pla d’estudis.
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7. El treball de fi de grau ha de tenir un mínim de 6 crèdits i un màxim del 12,5 
per cent del total dels crèdits del títol. S’ha de fer en la fase final del pla d’estudis i 
ha d’estar orientat a l’avaluació de competències associades al títol.

8. D’acord amb l’article 46.2.i) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per 
la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació. A aquests efectes, el pla d’estudis ha de 
preveure la possibilitat que els estudiants obtinguin un reconeixement d’almenys 6 
crèdits sobre el total del pla d’estudis, per la participació en les activitats 
esmentades.

9. Quan es tracti de títols que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals 
regulades a Espanya, el Govern ha d’establir les condicions a què s’han d’adequar 
els plans d’estudis corresponents, que a més s’han d’ajustar, si s’escau, a la 
normativa europea aplicable. Aquests plans d’estudis, en tot cas, s’han de dissenyar 
de manera que permetin obtenir les competències necessàries per exercir aquesta 
professió. A aquests efectes la universitat ha de justificar l’adequació del pla 
d’estudis a les condicions esmentades.

En els supòsits en què la normativa comunitària imposi exigències de formació 
especials, el Govern ha d’establir les condicions a què es refereix el paràgraf 
anterior, encara que el corresponent títol de grau no habiliti per a l’exercici 
professional de què es tracti però constitueixi un requisit d’accés al títol de màster 
que, si s’escau, s’hagi determinat com a habilitador.

10. Els títols de grau que per exigències de normativa de la Unió Europea 
siguin d’almenys 300 crèdits ECTS dels quals un mínim de 60 participin de les 
característiques pròpies dels descriptors corresponents al nivell de màster, poden 
obtenir l’adscripció al nivell 3 (màster) del MECES. A aquest efecte s’han de 
sotmetre al procediment que preveu la disposició addicional catorzena d’aquest 
Reial decret.»

Tres. El paràgraf a) de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«a) Sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca 
de coneixement, són objecte de reconeixement almenys el 15 per cent dels crèdits 
corresponents a matèries de formació bàsica de la branca esmentada.»

Quatre. L’apartat 1 de l’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Els plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de màster universitari han 
de ser elaborats per les universitats, verificats d’acord amb el que estableix el 
present Reial decret i, en la seva elaboració, les universitats han de fer prevaler 
l’especialització dels estudiants».

Article segon. Modificació del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen 
els ensenyaments oficials de doctorat.

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es 
regulen els ensenyaments oficials de doctorat, queda redactat de la manera següent:

«1. Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és 
necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i 
de màster universitari, o equivalent, sempre que s’hagin superat, almenys, 300 
crèdits ECTS en el conjunt d’aquests dos ensenyaments.»
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Disposició addicional única. No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria única. Extinció o modificació de graus de 240 crèdits.

Als estudiants que hagin iniciat graus de 240 crèdits que s’hagin d’extingir, o que 
posteriorment passin a ser de menys de 240 crèdits, els són aplicables les disposicions 
reguladores per les quals hagin iniciat els seus estudis. No obstant això, les universitats, 
sense perjudici de les normes de permanència que siguin aplicables, han de garantir 
l’organització d’almenys quatre convocatòries d’examen en els dos cursos acadèmics 
següents a la data en què s’hagi produït l’extinció del títol de grau o la transformació en 
grau de menys de 240 crèdits a la universitat corresponent. Els estudiants que no hagin 
obtingut el títol de 240 crèdits una vegada esgotades les convocatòries ofertes tenen dret 
al reconeixement de la part dels crèdits superats, d’acord amb l’article 6 del Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30a 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, 
i les normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució, a fi de garantir 
el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria, i és aplicable a 
tot el territori nacional.

Disposició final segona. Facultats de desplegament i execució.

S’autoritza la persona titular del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per dictar totes 
les disposicions que siguin necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de febrer de 2015.

FELIPE R.

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