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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17896 Reial decret 1633/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix el règim 

d’equivalències de títols de nivell universitari impartits en centres docents 
dependents de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya.

La Constitució espanyola va suposar un canvi profund en la tradicional actitud de 
l’Estat davant del fet religiós, en consagrar com a fonamentals els drets d’igualtat i llibertat 
religiosa. Així, la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa, va establir la 
possibilitat que l’Estat concreti la seva cooperació amb les confessions religioses,  
mitjançant l’adopció d’acords o convenis de cooperació.

De conformitat amb això, mitjançant la Llei 24/1992, de 10 de novembre, es va aprovar 
l’Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació d’Entitats Religioses 
Evangèliques d’Espanya.

Per la seva banda, la disposició addicional onzena de la Llei orgànica 4/2007 (LOMLOU), 
per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), 
estableix que el Govern, a proposta dels ministeris competents en matèria de justícia i 
universitats, en aplicació del que disposa l’Acord de cooperació esmentat, ha de regular les 
condicions per al reconeixement dels efectes civils dels títols acadèmics relatius a 
ensenyaments de nivell universitari, de caràcter teològic i de formació de ministres de culte, 
impartits en centres docents de nivell superior dependents de la Federació d’Entitats 
Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE).

Els seminaris biblicoteològics són els instruments tradicionals dels quals s’han dotat 
les esglésies evangèliques per formar els seus ministres de culte i teòlegs protestants. 
Aquestes institucions existeixen a Espanya des de fa dècades i s’han anat formant 
paral·lelament al sorgiment de les diferents esglésies evangèliques espanyoles. Alguns 
dels seminaris religiosos espanyols més importants que imparteixen una formació de 
nivell universitari reclamen el reconeixement civil dels seus estudis i títols des de 
l’aprovació de l’Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació d’Entitats 
Religioses Evangèliques d’Espanya, mitjançant la Llei 24/1992, de 10 de novembre.

Amb aquesta perspectiva, des de l’any 2003, aquests centres han treballat de manera 
coordinada a través de la denominada Comissió per a l’Acreditació de Centres i Títols de 
Teologia Protestant, per harmonitzar i millorar els seus ensenyaments, així com per 
adaptar-los i harmonitzar-los, a partir de l’any 2005, amb el conjunt de sistemes 
universitaris que han participat en el procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.

Correspon a aquesta Comissió treballar i vetllar per la qualitat de l’ensenyament de 
caràcter teològic i de formació de ministres de culte impartit pels centres docents de nivell 
superior de Formació Teològica o facultats de Teologia Protestant de la Federació de 
Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya. Així mateix correspon a aquesta 
Comissió la creació i l’acreditació dels seus centres docents de nivell superior o facultats de 
Teologia Protestant, així com el seu control de qualitat.

Per la seva banda, la nova ordenació dels ensenyaments universitaris sorgida després 
de la LOMLOU i concretada en el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel 
Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, es basa en un nou sistema en el qual els títols, en 
aplicació del principi constitucional d’autonomia universitària, són creats per les 
universitats, sotmesos al procediment de verificació acadèmica davant del Consell 
d’Universitats i a l’autorització de la comunitat autònoma corresponent. Només després 
del compliment d’aquests dos requisits es produeix la intervenció del Govern que, 
mitjançant un acord de consell de ministres, declara, si s’escau, l’oficialitat del títol i la 
seva inscripció en el Registre d’universitats, centres i títols (RUCT).
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En relació amb això, els ensenyaments i títols l’equivalència dels quals s’estableix en 
aquesta norma han estat avaluats favorablement per l’Agència Nacional d’Avaluació de la 
Qualitat i Acreditació (ANECA), d’acord amb els mateixos criteris, directrius i referents 
previstos amb caràcter general per als ensenyaments universitaris oficials, que recull el 
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

D’acord amb el context exposat relatiu a l’actual ordenació dels ensenyaments 
universitaris i en compliment del mandat legal precitat que conté la disposició addicional 
onzena de la LOMLOU, es fa necessari regular mitjançant aquest Reial decret les 
condicions per al reconeixement dels efectes civils dels títols acadèmics relatius a 
ensenyaments de nivell universitari de caràcter teològic, impartits en centres docents de 
nivell superior dependents de la Federació de les Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya.

D’aquest Reial decret n’han emès informe el Consell d’Universitats, la Conferència 
General de Política Universitària, el Ministeri de Justícia i el Ministeri de Política Territorial i 
Administració Pública, i s’ha consultat la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Educació i del ministre de Justícia, 
amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 11 de novembre de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir el règim d’equivalències d’estudis i títols 
acadèmics de nivell universitari, relatius a ensenyaments de caràcter teològic i de 
formació de ministres de culte, impartits en centres docents de nivell superior dependents 
de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE), respecte dels 
títols universitaris oficials espanyols.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

El que disposa aquesta norma és aplicable als títols de caràcter teològic que es 
detallen a l’annex, atorgats pels centres docents de nivell superior o facultats protestants 
de Teologia dependents de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, 
situats a Espanya, que compleixin el procediment i els requisits que estableix aquest Reial 
decret.

Article 3. Reconeixement d’efectes civils.

1. D’acord amb les condicions i el procediment que preveu aquest Reial decret, es 
reconeixen efectes civils als títols acadèmics de nivell universitari que es detallen a 
l’annex, expedits pels centres o facultats de Teologia Protestant, dependents de la 
Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, que han estat acreditats per la 
Comissió per a l’Acreditació de Centres i Títols de Teologia Protestant.

2. Els efectes civils que es reconeixen als títols de caràcter teològic a què es refereix 
l’apartat anterior són els corresponents als nivells acadèmics universitaris de grau i màster 
respectivament, previstos a l’article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Article 4. Requisits.

1. A efectes del reconeixement d’efectes civils a què es refereix aquest Reial decret, 
els títols de grau de caràcter teològic han d’acreditar una durada mínima de 240 crèdits 
ECTS. Per la seva part, la durada dels títols de màster de caràcter teològic requereix una 
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formació addicional a l’anterior de com a mínim 60 crèdits ECTS, de manera que s’ha 
d´acreditar en el seu conjunt una formació total de com a mínim 300 crèdits ECTS.

2. Els títols a què es refereix l’apartat anterior han d’haver estat expedits per algun 
dels centres o facultats que es detallen a l’annex d’aquest Reial decret.

3. Els títols expedits pels centres o facultats protestants de Teologia han d’anar 
acompanyats, als efectes de reconeixement dels efectes civils a què es refereix aquest 
Reial decret, pel certificat acadèmic corresponent, que ha de contenir la informació 
relativa al nivell i contingut dels ensenyaments cursats, que han d’estar expressats en el 
sistema de crèdits ECTS.

4. El reconeixement d’efectes civils a què es refereix aquesta norma requereix 
l’acreditació per part de l’interessat d’haver accedit als estudis corresponents complint els 
requisits que estableix la legislació espanyola en matèria d’accés a la universitat.

Article 5. Diligència dels títols.

El reconeixement d’efectes civils dels títols de caràcter teològic a què es refereix 
l’article 3 d’aquest Reial decret, expedits pels centres o facultats protestants de Teologia 
dependents de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE), 
requereix que els documents acreditatius d’aquests siguin prèviament diligenciats per la 
Comissió per a l’Acreditació de Centres i Títols de Teologia Protestant, dependent de 
FEREDE.

Article 6. Procediment.

1. Als efectes de l’obtenció del reconeixement d’efectes civils a què es refereix 
aquest Reial decret, els interessats han d’adreçar la sol·licitud oportuna a la Direcció 
General de Política Universitària del Ministeri d’Educació, que poden presentar en 
qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, les 
sol·licituds es poden presentar per mitjans electrònics a la seu electrònica del Ministeri 
d’Educació.

2. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius del 
compliment dels aspectes a què es refereix l’article 4, així com dels títols originals 
corresponents, o bé dels certificats acreditatius de l’expedició del títol o còpies 
degudament autentificades.

Així mateix, aquests documents han de dur la diligència prèvia a què es refereix 
l’article 5 d’aquesta norma.

3. La sol·licitud ha d’indicar les dades d’identificació de l’interessat, el lloc als efectes 
de notificació i les altres dades que exigeix l’article 70.1 de la Llei 30/1992.

4. Si la sol·licitud o la documentació presentades són incompletes, s’ha de requerir 
l’interessat perquè en un termini de quinze dies esmeni la deficiència, amb indicació que, 
si no ho fa així, es considera que ha desistit de la seva petició, i s’ha d’arxivar sense més 
tràmit. Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 71 de la Llei de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5. En el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, el director 
general de Política Universitària ha de resoldre i notificar a l’interessat la resolució, que ha 
d’anar expressada en termes favorables o desfavorables a l’equivalència sol·licitada.

6. En cas de resolució desfavorable, l’interessat pot recórrer en alçada davant el 
secretari general d’Universitats, d’acord amb el procediment i els terminis que preveu la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.

7. De les resolucions de reconeixement se n’ha de donar trasllat al Registre nacional 
de titulats universitaris oficials a què es refereix el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, 
sobre expedició de títols universitaris oficials, als efectes de la seva inscripció en una 
secció especial del mateix Registre.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 276  Dimecres 16 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 4

8. La falta de resolució i notificació dins el termini permet entendre desestimada la 
sol·licitud.

Article 7. Avaluació per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
(ANECA).

Als efectes de mantenir el règim d’equivalències a què es refereix l’article 1, els 
ensenyaments corresponents als títols que es detallen a l’annex d’aquest Reial decret 
han de ser objecte de seguiment i avaluació per part de l’Agència Nacional d’Avaluació de 
la Qualitat i Acreditació (ANECA). A aquest efecte, cada quatre anys, a comptar de la data 
d’entrada en vigor d’aquesta norma, aquests ensenyaments han de ser avaluats per 
l’Agència a fi de garantir-ne la qualitat, així com la implementació de totes les millores que 
sorgeixin dels processos d’assegurament de la qualitat.

Disposició addicional única. Inscripció de centres dependents de la Federació d’Entitats 
Religioses Evangèliques d’Espanya en el Registre d’universitats, centres i títols 
(RUCT).

Els centres docents de nivell superior o facultats protestants de Teologia dependents 
de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya que figuren a l’annex s’han 
d’inscriure en el Registre d’universitats, centres i títols (RUCT), de conformitat amb el que 
estableix l’article 2 del Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre,  pel qual es regula el 
Registre d’universitats, centres i títols.

Disposició final primera. Actualització de l’annex.

S’habilita el ministre d’Educació per modificar, corregir o actualitzar, quan això sigui 
necessari, l’annex d’aquest Reial decret, oïda l’autoritat competent de la Federació 
d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el ministre d’Educació per dictar les disposicions necessàries per al 
desplegament i l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. 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 les condicions 
d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.

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, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ANNEX

Relació dels títols atorgats per centres docents de nivell superior o 
facultats protestants de Teologia dependents de la Federació d’Entitats 

Religioses Evangèliques d’Espanya als quals es reconeixen efectes 
civils

I. Títols equivalents al títol universitari oficial de graduat o graduada (han d’acreditar 
una durada mínima de 240 crèdits ECTS).

Títol de grau en teologia expedit per la Facultat Protestant de Teologia UEBE, a 
Madrid –Unió Evangèlica Baptista d’Espanya– (ensenyament presencial).

Títol de grau en teologia expedit per la Facultat Internacional de Teologia IBSTE, a 
Barcelona –Institut Bíblic i Seminari Teològic d’Espanya– (ensenyament presencial).

Títol de grau en teologia expedit per la Facultat de Teologia Assemblees de Déu, a 
Còrdova (ensenyament presencial).

Títol de grau en teologia expedit per la Facultat Adventista de Teologia, a València 
(ensenyament presencial).

Títol de grau en teologia expedit per la Facultat de Teologia SEUT, a Madrid –
Seminari Evangèlic Unit de Teologia– (ensenyament presencial i a distància).

II. Títols equivalents al títol oficial de màster universitari (han d’acreditar una durada 
mínima de 60 crèdits ECTS i d’un mínim de 300 crèdits ECTS entre els estudis de grau i 
de màster).

Títol de màster en teologia expedit per la Facultat Protestant de Teologia UEBE, a 
Madrid (ensenyament presencial).

Títol de màster en teologia expedit per la Facultat Adventista de Teologia, a València 
(ensenyament presencial).
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