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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL
342 Real decreto 700/2019, do 29 de novembro, polo que se modifica o Real 

decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos 
e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación, para fixar o formato, o contido e o soporte 
documental do Suplemento europeo ao título das ensinanzas artísticas.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 6 bis, 
número 6, que os títulos correspondentes ás ensinanzas reguladas na dita lei serán 
homologados polo Estado e expedidos polas administracións educativas nas condicións 
que, para tal efecto, se establezan.

O Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos 
e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación, establece as normas reguladoras das condicións en que as 
administracións educativas competentes deberán levar a cabo a expedición dos títulos 
correspondentes ás ensinanzas reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación.

Con posterioridade e unha vez implantadas as ensinanzas artísticas superiores 
conforme a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, o Real decreto 197/2015, do 23 de marzo, 
polo que se modifica o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de 
títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece os requisitos básicos sobre o 
formato, texto e procedemento para a expedición dos títulos superiores de ensinanzas 
artísticas e dos títulos de máster en ensinanzas artísticas e determina o contido do modelo 
de suplemento europeo ao título das ensinanzas artísticas superiores como documento 
que acompaña cada un dos títulos de educación superior de carácter oficial e con validez 
en todo o territorio nacional.

Na actualidade resulta necesario modificar o citado Real decreto 197/2015, do 23 de 
marzo, para ampliar a información sobre o formato, os contidos e as características 
técnicas do soporte documental do citado suplemento europeo ao título, co fin de garantir 
a seguridade documental mediante a normalización do formato, o modelo de papel, o 
rexistro e a selaxe, e dotalo da plena validez nacional e internacional prevista na norma.

Así mesmo, cabe mencionar que este real decreto se axusta aos principios de boa 
regulación contidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, 
seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, xa que persegue o interese xeral ao 
facilitar a mobilidade dos titulados e garantir a seguridade documental; ao non existir 
ningunha alternativa regulatoria menos restritiva de dereitos, resulta coherente co 
ordenamento xurídico e permite unha xestión máis eficiente dos recursos públicos. Do 
mesmo modo, durante o procedemento de elaboración da norma permitiuse a participación 
activa dos potenciais destinatarios a través do trámite de audiencia e participación pública 
e quedan xustificados os obxectivos que persegue a lei.

No proceso de elaboración deste real decreto foron consultadas as comunidades 
autónomas na Comisión Xeral de Educación e o Consello Superior de Ensinanzas 
Artísticas. Así mesmo, emitiron informe a Oficina de Coordinación e Calidade Normativa 
do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade, e o Ministerio de Política 
Territorial e Función Pública.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Educación e Formación Profesional, coa 
aprobación previa da ministra de Política Territorial e Función Pública, de acordo co 
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Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 
29 de novembro de 2019,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre 
expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas 
establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

O Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos 
e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 
de maio, de educación, modifícase nos seguintes termos:

Un. O número 4 do artigo 1 queda redactado nos seguintes termos:

«4. Establécense as condicións e o procedemento polo que as administracións 
educativas expedirán, se for o caso, xunto cos títulos oficiais correspondentes ás 
ensinanzas artísticas superiores establecidas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, o suplemento europeo ao título, co fin de promover a mobilidade de titulados 
no Espazo europeo de educación superior.»

Dous. O artigo 8 queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 8. Expedición do suplemento europeo ao título das ensinanzas artísticas 
superiores.

Unha vez superados os estudos conducentes á obtención dun título superior de 
Ensinanzas Artísticas ou dun título de máster en Ensinanzas Artísticas, as 
administracións educativas expedirán xunto a este e logo da solicitude da persoa 
interesada, o suplemento europeo ao título. A primeira expedición do suplemento 
europeo ao título terá carácter gratuíto.

Unha vez expedido un suplemento europeo ao título, no caso de superárense 
outros itinerarios do mesmo título e especialidade, a información correspondente ás 
ensinanzas de cada novo itinerario superado incorporarase ao suplemento mediante 
a adición dun anexo de itinerario. O dito anexo expedirao, logo de solicitude da 
persoa interesada, a Administración educativa onde se finalizasen os estudos do 
itinerario. A primeira expedición terá carácter gratuíto.»

Tres. Engádese un novo artigo 9 coa seguinte redacción:

«Artigo 9. Contido do suplemento europeo ao título.

1. O suplemento europeo ao título deberá conter a información seguinte de 
acordo co modelo establecido no anexo IV deste real decreto, para os títulos 
superiores de Ensinanzas Artísticas e de máster en Ensinanzas Artísticas:

1) Datos identificativos da persoa titulada.
2) Información sobre a titulación.
3) Información sobre o nivel da titulación.
4) Información sobre os contidos e resultados obtidos.
5) Información sobre a función da titulación.
6) Información adicional.
7) Certificación do suplemento.
8) Información sobre o Sistema nacional de educación superior.

2. Nos anexos de itinerario que se engadan ao suplemento europeo ao título 
deberá figurar, ao menos, a seguinte información de acordo co modelo establecido 
no anexo V:
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1) Datos identificativos da persoa titulada.
2) Información sobre o título, especialidade e itinerario superado.
3) Información sobre os contidos e resultados obtidos específicos do itinerario.
4) Certificación do anexo de itinerario.»

Catro. Engádese un novo artigo 10 coa seguinte redacción:

«Artigo 10. Soporte documental e personalización do suplemento europeo ao 
título.

1. O documento soporte dos suplementos europeos ao título e, se for o caso, 
dos anexos de itinerario que se expidan será de idéntico tamaño para todos eles, 
normalizado en formato UNE A-4 e en modelo papel de seguridade. As 
características técnicas do papel deberán responder ás especificadas no anexo VI.

2. Nos documentos incorporarase impreso o escudo nacional. Así mesmo, 
incluiranse o escudo da Unión Europea e o da comunidade autónoma, cuxos 
tamaños non poderán ser maiores que o do escudo nacional.

3. As linguas de expedición serán, ao menos, castelán e inglés; de forma 
adicional a estas linguas tamén poderá expedirse noutra lingua oficial da Unión 
Europea que a comunidade autónoma determine, así como na lingua cooficial da 
comunidade autónoma.

4. En todas as páxinas figurará o número de Rexistro Autonómico de Títulos e 
número de Rexistro Central de Títulos, máis un número secuencial cuxo control 
corresponderá ás unidades responsables da súa expedición. Así mesmo, cada 
Administración educativa efectuará en cada folla unha estampación en seco do seu 
selo oficial, correspondente ao utilizado nos títulos que expida. Na marxe inferior de 
cada folla incluirase unha liña co seguinte texto: «Este documento expídese en 
papel de seguridade con selo en seco».

5. De forma opcional, poderase incluír na versión en papel o código de 
verificación da versión dixital.»

Cinco. Engádese un novo artigo 11 coa seguinte redacción:

«Artigo 11. Formato electrónico do suplemento europeo ao título.

As administracións educativas poderán expedir o suplemento europeo ao título 
e, se for o caso, os seus correspondentes anexos de itinerario de forma electrónica, 
coa mesma estrutura e contidos e coas medidas de seguridade detalladas no anexo 
VII. O documento estará dispoñible na sede electrónica da Administración educativa 
correspondente.»

Seis. O anexo IV queda redactado nos seguintes termos:

«ANEXO IV

Modelo de suplemento europeo ao título superior de Ensinanzas Artísticas e ao 
título de máster en Ensinanzas Artísticas

Escudo da
comunidade
autónoma
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SUPLEMENTO EUROPEO AO TÍTULO

DIPLOMA SUPPLEMENT

Este suplemento ao título axústase ao modelo elaborado pola Comisión 
Europea, o Consello de Europa e UNESCO/CEPES. A súa finalidade é proporcionar 
a información independente necesaria para mellorar a transparencia internacional e 
o xusto recoñecemento académico e profesional das cualificacións (diplomas, 
títulos, certificados, etc.). Está deseñado para describir a natureza, nivel, contexto, 
contido e rango dos estudos seguidos e completados con éxito pola persoa a quen 
se menciona no título a que este suplemento acompaña. Deben evitarse xuízos de 
valor, posibles equivalencias ou suxestións de recoñecemento. Deben completarse 
todas as seccións e, en caso contrario, explicar os motivos polos que non se fixo.

This Diploma Supplement follows the model developed by the European 
Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 
transparency and fair academic and professional recognition of qualifications 
(diplomas, degrees, certificates etc.) it is designed to provide a description of the 
nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and 
successfully completed by the individual named on the original qualification to which 
this supplement is appended. It should be free from any value judgements, 
equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation 
should give the reason why.

1. Datos identificativos da persoa titulada

1. Information identifying the holder of the qualification

1.1 Apelidos/1.1 Family name(s).
1.2 Nome(s)/1.2 Given name(s).
1.3 Lugar e data de nacemento (día/mes/ano). Nacionalidade/1.3 Place and 

date of birth (day/month/year). Nationality.
1.4 Número de identificación/1.4 Identification number.

Documento nacional de identidade (DNI)/pasaporte/número de identidade de 
estranxeiro (NIE)/Outros documentos.

2. Información sobre a titulación

2. Information identifying the qualification

2.1 Nome do título obtido (en idioma orixinal)/2.1 Name of qualification and title 
conferred (in original language).

– Denominación do título que se lle outorga ao posuidor deste, coa 
denominación que figure nas disposicións que establecen a oficialidade do título e o 
plan de estudos regulado pola Administración educativa competente, indicando as 
súas referencias normativas e datas de publicación. Se procede, mencionarase a 
competencia profesional.

– Status e tipoloxía: titulación nacional.
– Información referente a mencións de calidade da titulación e, se for o caso, ao 

itinerario da especialidade.

2.2 Principais campos de estudo da titulación/2.2 Main fields of study for the 
qualification.
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Indicaranse os campos de coñecemento ou estudos en que se incardina o título e 
especialidade segundo a Clasificación Internacional Normalizada da Educación (CINE; 
ISCED en inglés) da UNESCO.

CINE 2013: Humanidades e artes (021). ISCED 2013: Arts and humanities (021).
0211  Técnicas audiovisuais e produción para 

medios de comunicación.
0211  Audio-visual techniques and media 

production.
0212  Deseño industrial, de modas e 

interiores.
0212 Fashion, interior and industrial design.

0213 Belas artes. 0213 Fine arts.
0214 Artesanías. 0214 Handicrafts.
0215 Música e artes escénicas. 0215 Music and performing arts.

2.3 Nome e status da institución (Administración educativa) que outorga o 
título (en idioma orixinal)/2.3. Name and status of awarding institution (in original 
language).

2.4 Nome e status da(s) institución(s) que imparten o programa no caso de 
que sexa distinta á institución que expide o título (en idioma orixinal)/2.4 Name and 
status of institution(s) if different from the institution administering studies (in original 
language).

– Información referente a mencións de calidade e o seu período de vixencia 
da(s) institución(s) que imparte o programa.

2.5 Lingua(s) utilizada(s) na docencia e avaliación/2.5 Language(s) of 
instruction/examination.

Segundo o programa de estudos aprobado.

3. Información sobre o nivel da titulación

3. Information on the level of the qualification

3.1 Nivel da titulación/3.1 Level of qualification.

Indicarase o nivel correspondente de acordo co Marco Europeo de Cualificacións 
(European Qualifications Framework –en diante, EQF–), co Marco Europeo de 
Cualificacións para a Educación Superior (Qualifications Framework for the 
European Higher Education Area –en diante, QF-EHEA–), e co Marco Español de 
Cualificacións para a Educación Superior (en diante, MECES). Cando o marco 
lexislativo o permita, mencionarase o seu nivel dentro do Marco Español de 
Cualificacións de Aprendizaxe ao longo de toda a vida (en diante, MECU).

Os títulos superiores de Ensinanzas Artísticas quedan incluídos para todos os 
efectos no nivel 2 do MECES e son equivalentes ao título universitario de grao, 
enmarcados ambos no nivel 6 do EQF e no nivel «Primeiro ciclo/First Cycle» do 
QF-EHEA.

Os títulos de máster en Ensinanzas Artísticas quedan incluídos para todos os 
efectos no nivel 3 do MECES e son equivalentes ao título de máster universitario, 
enmarcados ambos no nivel 7 do EQF e no nivel «Segundo ciclo/Second Cycle» do 
QF-EHEA.

Para máis información, remitirase ao Sistema de educación superior español 
descrito no número 8.

3.2 Duración oficial do programa/3.2 Official length of programme.

En Sistema europeo de transferencia e acumulación de créditos (European 
Credit Transfer and Accumulation System –en diante, ECTS–) e anos académicos a 
tempo completo.
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3.3 Requisitos de acceso/3.3 Access requirements.

Véxase o número 8.

4. Información sobre os contidos e resultados obtidos

4. Information on the contents and results gained

4.1 Modalidade de estudo/4.1 Mode of study.

A tempo completo ou parcial, presenciais, semipresenciais ou a distancia.

4.2 Requisitos do programa/4.2 Programme requirements.

– Créditos, distinguindo o seu carácter teórico, teórico-práctico ou práctico, 
prácticas en empresas/institucións ou centros de investigación, traballo de fin de 
estudos e traballo de fin de máster.

– No caso de programas conxuntos internacionais, proporcionaranse detalles 
sobre os requisitos mínimos para a obtención do título.

– Resultados principais de aprendizaxe: coñecementos, destrezas e 
competencias adquiridas ao finalizar a titulación e obxectivos asociados a ela.

4.3 Descrición do programa (materias e disciplinas estudadas, prácticas 
externas, traballo fin de estudos, traballo fin de máster) e cualificacións obtidas/4.3 
Programme details (e.g. subjects studied, internships, final year dissertation for 
degree/diploma or final year dissertation for master studies), and the individual 
grades/marks/credits obtained.

Epígrafe incorporada no(s) anexo(s) ao final deste documento.

4.4 Sistema de cualificación/4.4 Grading scheme.

Na educación artística superior española as materias ou disciplinas cualifícanse 
cunha puntuación en función da seguinte escala numérica de 0 a 10, con expresión 
dun decimal e coas seguintes equivalencias cualitativas:

0-4.9: suspenso; 5-6.9: aprobado; 7-8.9: notable; 9-10: sobresaliente. Pode 
concederse unha mención especial («matrícula de honra») ao 5 % dos estudantes 
do grupo sempre que obtivesen unha cualificación de sobresaliente. Unha materia/
disciplina considérase superada a partir do 5.

No caso de recoñecemento de créditos ECTS, da experiencia profesional, 
actividades culturais, artísticas, deportivas, de representación estudantil, solidarias 
e de cooperación ou outras non se fará constar ningunha cualificación nin se terán 
en conta para efectos de ponderación para o cálculo da nota media do expediente 
do estudante.

4.5 Cualificación global obtida no título/4.5 Overall classification of the 
qualification (in original language).

A cualificación global media obtense multiplicando os créditos de cada disciplina 
superada pola cualificación obtida na dita disciplina expresada de 0 a 10, e dividindo 
a suma de todos os produtos polo número total de créditos superados. Exclúense 
do cálculo as disciplinas e créditos superados sen cualificación numérica.

Incluiranse premios académicos como os premios nacionais e os premios 
extraordinarios das comunidades autónomas obtidos polo estudante.
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5. Información sobre a función da titulación

5. Information on the function of the qualification

5.1 Acceso a estudos posteriores/5.1 Access to further study.
5.2 Obxectivos da titulación (incluíndo perfil de competencias, sempre que 

sexa posible) e cualificación profesional (se procede)/5.2 Stated objectives 
associated with the qualification and professional status (if applicable).

– Síntese dos obxectivos, competencias xerais e específicas e perfil profesional 
que figuran no plan de estudos. Véxase información contida no número 4.2.

– Especificarase a titulación outorga competencias para o exercicio dunha 
profesión ou outorga un status profesional, de acordo coa lexislación nacional, e se 
dá acceso a unha profesión regulada.

6. Información adicional

6. Additional information

6.1 Información adicional/6.1 Additional information.

Información que non fose incluída nas epígrafes anteriores, de acordo coa 
normativa vixente sobre contidos susceptibles de incorporación ao suplemento 
europeo ao título (por exemplo, información sobre prácticas extracurriculares, 
transferencia de créditos, etc.).

6.2 Fontes de información adicional/6.2 Further information sources.

Remitirase a fontes onde se proporcionen máis detalles sobre a titulación.

7. Certificación do suplemento

7. Certification of the supplement

7.1 Data de expedición/7.1 Date of issuing.

Data de expedición do suplemento ao título (día/mes/ano).

7.2 Nomes e sinaturas dos asinantes/7.2 Names and signatures.

Indicarase a autoridade da Administración educativa que desempeñe a 
competencia para expedir o título, que podería ir impresa no documento, e a do 
responsable administrativo da información que se reflicte no suplemento, que non 
poderá ir estampada.

7.3 Cargo dos asinantes/7.3 Capacity of the certifying individuals.
7.4 Selo oficial da Administración educativa expedidora/7.4 Official stamp or 

seal.

8. Información sobre o Sistema nacional de educación superior

8. Information on the National Higher Education System

No caso de titulacións españolas, esta epígrafe cubrirase transcribindo o 
sistema educativo español de ensino superior co modelo uniforme do sistema 
universitario español e as ensinanzas artísticas superiores, proporcionando 
información referente a requisitos de acceso, tipo de institucións, sistema de 
garantía da calidade das titulacións e institucións. Ademais, describirase o MECES, 
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así como o MECU, cando o marco lexislativo o permita. Este último marco debe ser 
compatible co EQF, polo que será conveniente referencialo. Todo isto servirá para 
proporcionar o contexto e situar a titulación e o seu nivel ao longo da descrición.

ENSINANZAS NON UNI‐
VERSITARIAS 

Non‐University Higher 
Education 

  ENSINANZAS UNIVERSITARIAS 
University Higher Education 

   
TÉCNICO SUPERIOR 
Nivel MECES 1‐EQF 5 
MECES level 1‐EQF 5 

 
Técnico superior en For‐

mación Profesional 
Advanced Technician in Voca‐

tional Training 
 

Técnico superior en Artes 
Plásticas e Deseño 

Advanced Technician in Plastic 
Arts and Design 

 
Técnico Deportivo Superior 
Advanced Technician in Sports 

and Education 
 

GRAO 
Bachelor’s Degree 
Nivel MECES 2‐

EQF 6 
MECES level 2‐

EQF 6 
 

Título de gra‐
duado 

(ata 240 ECTS) 
University Bache‐

lor’s Degree 
(up to 240 ECTS) 

 
Título superior 
das Ensinanzas 
Artísticas Supe‐

riores* 
Bachelor in Ad‐
vanced Artistic 
Education* 

  MÁSTER 
Master’s Degree 

Nivel MECES 3‐EQF 7 
MECES level 3‐EQF 7 

 
Título de máster universi‐
tario (entre 60 e 120 ETCS) 
University Master’s Degree 
(between 60‐120 ECTS) 

 
Título de máster en Ensi‐

nanzas Artísticas* 
Master’s Degree in Advanced 

Artistic Education* 
 

   

DOUTOR 
Doctoral Degree 

Nivel MECES 4‐EQF 8 
MECES level 4‐EQF 8 

 
Título de doutor 

Doctoral Degree (Ph.D.) GRAO 
Bachelor’s Degree 

Nivel MECES 3‐EQF 7 
MECES level 3‐EQF 7 

 
Título de graduado (ao menos 300 ECTS, ao 

menos 60 ECTS de nivel máster, con resolución 
do Consello de Universidades) 

 
University Bachelor’s Degree (at least 300 ECTS includ‐
ing at least 60 ECTS at Master’s level, which has ob‐
tained this level of qualification by resolution of the 

Council of Universities) 

 

* As ensinanzas artísticas superiores son ensinanzas non universitarias dentro do Sistema educativo 
español de ensino superior.

* Advanced Artistic Education is non-university education within the Spanish Higher Education system.

ANEXO/ANNEX

Relativo ao número 4.3 «Descrición do programa (materias/disciplinas 
estudadas/prácticas externas, traballo fin de estudos, traballo fin de máster) e 
cualificacións obtidas»/4.3 Programme details (final year dissertation for degree/
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diploma or final year dissertation for master studies), and the individual grades/
marks/credits obtained.

– Forma de acceso.
– Data da completa finalización de estudos conducentes á obtención do título.

Materia ou 
disciplina 
Subject or 
course 
subject

Tipo (1)
Type (1)

Nivel (2)
Level (2)

Créditos 
ECTS
Credits

Cualificación 
(3)
Grade (3)

Ano 
académico
Academic 
year

Nome e status 
da institución 
(4)
Name and 
status of the 
institution (4)

Lingua (5)
Language 
(5)

Observacións 
(6)
Observations 
(6)

(1) Formación básica (FB) - Disciplina obrigatoria (OB) - Disciplina optativa (OP) - Prácticas (PR) - Traballo 
fin de estudos (TFE) –Traballo fin de máster (TFM)

(1) Core courses (CC) - Compulsory courses (CO) - Elective courses (EC) - Internship 
(IN) - Final dissertation (FD)- Final master dissertation (FMD)

(2) Debe indicarse o nivel con referencia aos ciclos do MECES e do EQ-EHEA, só se é distinto do indicado 
no número 3.1.

(2) The level should be indicated with reference to the MECES and EQ-EHEA cycles, 
only if it is different from that indicated in section 3.1.

(3) No caso de programas conxuntos internacionais ou de módulos/disciplinas cursados en institucións de 
educación superior estranxeiras mediante participación en programas de mobilidade (Erasmus, Tempus, etc.), 
deberá indicarse a cualificación española equivalente. A cualificación orixinal da institución estranxeira (números, 
letras, etc.) e o método utilizado para a conversión de cualificacións faranse constar na columna «Observacións».

(3) In the case of international joint programmes or modules/courses taken in higher 
education institutions abroad through mobility programmes (Erasmus, Tempus, etc.), the 
equivalent Spanish grade must be indicated. The original grade granted by the foreign 
institution (numbers, letters) and the method used for grading conversion will be recorded 
in the “Observations” column.

(4) Cando unha materia, disciplina ou práctica se realizase noutra institución española ou estranxeira 
distinta da institución de orixe, deberá proporcionarse esta información mencionando o nome da institución.

(4) When a course or subject or practice has been followed at another Spanish or 
foreign institution different from the institution of origin, this information must be provided 
mentioning the name of the institution.

(5) Lingua de instrución e avaliación.
(5) Language of instruction and examination.
(6) Incluiranse recoñecementos de créditos ECTS e, se for o caso, de experiencia profesional. No caso de 

materias ou disciplinas cursadas nunha institución estranxeira, en programas de mobilidade de estudantes, 
deberase facer constar «EQ» (equivalente) e o programa de mobilidade, indicando a continuación, entre 
parénteses, a cualificación orixinal outorgada pola institución estranxeira (números, letras, etc.) e o método de 
conversión utilizado para calcular a cualificación española equivalente consignada na columna «Cualificación».

(6) Include ECTS credits recognition and, where appropriate, professional experience 
recognition. In the case of subjects taken at an institution abroad, in student mobility 
programmes, “EQ” (equivalent) and the mobility programme must be recorded, indicating 
next, in parentheses, the original grade granted by the foreign institution (numbers, letters, 
etc.) and the method used for grading conversion to calculate de equivalent Spanish grade 
recorded in the column “Grade”.»
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Sete. Engádese un novo anexo V coa seguinte redacción:

«ANEXO V

Modelo de anexo de itinerario

ANEXO DE ITINERARIO

DIPLOMA SUPPLEMENT

1. Datos identificativos da persoa titulada

1. Information identifying the holder of the qualification

1.1 Apelidos/1.1 Family name(s).
1.2 Nome(s)/1.2 Given name(s).
1.3 Número de identificación/1.3 Identification number.

Documento nacional de identidade (DNI)/pasaporte/número de identidade de 
estranxeiro (NIE)/outros documentos.

2. Información sobre o título, especialidade e itinerario superado

2. Information identifying the qualification, specialty and itinerary gained

2.1 Nome do título, da especialidade e do itinerario (en idioma orixinal)/2.1 
Name of qualification and title conferred (in original language).

– Denominación do itinerario superado coa denominación que figure nas 
disposicións que establecen o plan de estudos regulado pola Administración 
educativa competente, indicando as súas referencias normativas e datas de 
publicación. Se procede, mencionarase a competencia profesional.

3. Información sobre os contidos e resultados obtidos específicos do itinerario

3. Information on the contents and results gained

3.1 Modalidade de estudo/3.1 Mode of study.

A tempo completo ou parcial, presenciais, semipresenciais ou a distancia.

3.2 Requisitos do programa/3.2 Programme requirements.

– Créditos, distinguindo o seu carácter teórico, teórico-práctico ou práctico, 
prácticas en empresas/institucións ou centros de investigación, traballo de fin de 
estudos e traballo de fin de máster.

– Resultados principais de aprendizaxe: coñecementos, destrezas e 
competencias adquiridas ao finalizar o itinerario e obxectivos asociados a el.

3.3 Descrición do programa (materias e disciplinas estudadas, prácticas 
externas, traballo fin de estudos, traballo fin de máster) e cualificacións obtidas/3.3 
Programme details (e.g. subjects studied, internships, final year dissertation for 
degree/diploma or final year dissertation for master studies), and the individual 
grades/marks/credits obtained.

Escudo da
comunidade
autónoma
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O formato adaptarase ao anexo que figura no anexo IV sobre modelo de 
suplemento europeo ao título superior de Ensinanzas Artísticas e ao título de máster 
en Ensinanzas Artísticas

3.4 Cualificación global do itinerario superado/3.4 Overall classification of the 
qualification (in original language).

4. Certificación do anexo de itinerario

4. Certification of the Supplement

4.1 Data de expedición/4.1 Date of issuing.

Data de expedición do anexo de itinerario (día/mes/ano).

4.2 Nomes e sinaturas dos asinantes/4.2 Names and signatures.

Indicarase a autoridade da Administración educativa que desempeñe a 
competencia para expedir o anexo de itinerario, que podería ir impresa no 
documento, e a do responsable administrativo da información que se reflicte no dito 
anexo, que non poderá ir estampada.

4.3 Cargo dos asinantes/4.3 Capacity of the certifying individuals.
4.4 Selo oficial da Administración educativa expedidora/4.4 Official stamp or 

seal.»

Oito. Engádese un novo anexo VI coa seguinte redacción:

«ANEXO VI

Características técnicas do suplemento europeo ao título

Especificacións do soporte:

Formato: UNE A4 (210 x 297 mm).
Papel soporte: especificamente deseñado para personalizar mediante impresión 

láser.
Composición: pasta química branqueada, excluíndo pasta mecánica e 

semiquímica, encolada en masa.
Cor:

L = 96,14 ± 2.
a = 0,47 ± 2.
b = 4,19 ± 2.

Grao de brancura: ≥ 80 %.
Gramaxe: 100+5 g/m².
Espesor: 0,125 mm ± 10 %.
Índice de encolado COBB 60: 22,5 ± 4 g/m².
Opacidade: > 83 %.
Branqueadores ópticos: exento.
Fibrilas de seguridade: > 40 fibrilas/dm² por cara. Invisibles á luz normal. Visibles 

á luz UV de cor amarela verdosa. Lonxitude da fibrila entre 8 e 20 mm, repartidas 
uniformemente nas dúas caras e firmemente adheridas.

Lisura Bendtsen: 210 ± 95 ml/min.
Resistencia á tracción lonxitudinal: ≥ 8,5 kg.
PH superficial: ≥ 5,5.
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Especificacións de impresión:

Emblema do escudo nacional, da Unión Europea e da Comunidade Autónoma: 
altura de 3 cm.

Fondo impresión guilloché, Pantone 5315, en que figurará a lenda con efecto 
relevo seguinte: DIPLOMA SUPPLEMENT, rodeada dunha orladura en cor prata 
dun grosor de 2 mm, coas seguintes marxes externas:

Marxe superior:

Primeira páxina 5 cm, en que irán os escudos.
Segunda e seguintes páxinas 2 cm.

Marxe inferior:

En todas as páxinas 2 cm, nas cales irán o número de Rexistro Autonómico de 
Títulos e o número de Rexistro Central de Títulos, máis o número secuencial.

Marxes laterais dereita e esquerda: 1 cm.

Medidas antifalsificación.»

Nove. Engádese un novo anexo VII coa seguinte redacción:

«ANEXO VII

e-SET

Formato XML

Sinatura.

1. Sistema de sinatura electrónica baseado en certificado 
recoñecido para calquera documento que se desexe autenticar: 
Sinatura electrónica recoñecida da persoa que desempeñe a 
competencia na comunidade autónoma ou certificado de selo 
electrónico (selo de órgano) en caso de expedicións 
automatizadas.
2. O documento deberá ser asinado sobre a estrutura electrónica. 
Para isto utilizarase o formato XML de sinatura electrónica 
avanzada (XAdES) descrito na política de sinatura da 
Administración xeral do Estado, na súa versión 1.9 ou superior.

Código de 
verificación. Selaxe de tempo e código seguro de verificación.

Normativa.
Resolución do 27 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de 
Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma técnica de 
interoperabilidade de política de sinatura e selo electrónicos e de 
certificados da Administración (BOE do 3 de novembro).»

Disposición adicional única. Validez dos suplementos europeos ao título expedidos 
con anterioridade.

Os suplementos europeos ao título que, con anterioridade no momento de entrada en 
vigor deste real decreto, foron expedidos polas administracións educativas en tamaño 
normalizado en formato UNE-A3 (pregado A4) ou UNE A-4 e conforme as características 
técnicas do soporte documental que se establecen no novo artigo 10, manterán a súa 
validez oficial.
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Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día 2 de xaneiro seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 29 de novembro de 2019.

FELIPE R.

A ministra de Educación e Formación Profesional,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ
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