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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
20651 Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics 

i professionals corresponents als ensenyaments que estableix la Llei  orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació.

La Constitució espanyola estableix, a l’article 149.1.30a, com a competència exclusiva 
de l’Estat, la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols 
acadèmics i professionals i normes bàsiques per al desplegament de l’article 27, a fi de 
garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en la matèria.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, especifica a l’article 6.5 que els 
títols corresponents als ensenyaments regulats per aquesta Llei els homologa l’Estat i els 
expedeixen les administracions educatives en les condicions previstes a la legislació vigent 
i a les normes bàsiques i específiques que es dictin a aquest efecte.

Per donar compliment al que disposa l’article esmentat, escau aprovar aquestes 
normes reguladores de les condicions en què les administracions educatives competents 
han de portar a terme l’expedició de títols corresponents a estudis establerts per la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, garantint-ne el caràcter oficial, als efectes de 
la seva validesa en tot el territori espanyol i del seu reconeixement internacional.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes en el si de la Comissió General d’Educació de la Conferència Sectorial 
d’Educació i han emès informe el Consell Escolar de l’Estat, el Ministeri de Política Territorial 
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 4 de 
desembre de 2009,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir les normes reguladores de les condicions 
en què les administracions educatives competents han de portar a terme l’expedició dels 
títols corresponents als ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, d’acord amb el que estableix l’article 6.5 de la mateixa Llei.

2. Els títols acadèmics i professionals acreditatius de la superació dels ensenyaments 
que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, amb validesa en tot el territori 
nacional, els expedeix l’Administració educativa a l’àmbit de competència de la qual 
pertanyi el centre docent en què s’hagin conclòs els estudis corresponents.

Article 2. Model general de títol.

1. Els títols els expedeix, en nom del rei, el ministre d’Educació o el titular de l’òrgan 
corresponent de la comunitat autònoma de què es tracti, d’acord amb el model que s’inclou 
com a annex I i amb la totalitat dels elements identificatius que hi consten. La denominació 
dels títols queda reservada en exclusiva per a cadascun d’aquests.

2. Els títols s’expedeixen en castellà amb les especificacions i diligències que sobre 
el seu text s’estableixen a l’annex II i a la cartolina suport amb les característiques mínimes 
que es determinen a l’annex III. Les comunitats autònomes amb llengua cooficial diferent 
del castellà poden expedir els títols en castellà o en text bilingüe. En aquest cas s’han 
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d’expedir en un sol document redactat en castellà i en l’altra llengua oficial de la comunitat 
autònoma, en tipus de lletra del mateix rang.

Article 3. Iniciació del procediment.

1. El procediment d’expedició de títols s’inicia a sol·licitud de l’interessat i amb el 
pagament previ de les taxes corresponents.

2. La proposta d’expedició d’un títol només es pot efectuar si l’interessat ha complert 
prèviament els requisits que exigeixen les normes vigents per a la seva obtenció i ha 
abonat, si s’escau, les taxes corresponents.

3. Les administracions educatives, en el seu àmbit de competències, han d’establir el 
procediment de tramitació de les sol·licituds, així com els terminis per resoldre l’expedició 
dels títols, d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 4. Registres de les administracions públiques.

1. Els títols han de quedar inscrits en el Registre públic de titulats que a aquests 
efectes existeix en cadascuna de les administracions educatives competents.

2. Sense perjudici dels criteris d’organització i funcionament que estableixin per al 
seu Registre, cada Administració educativa ha d’atribuir a cada títol un codi que s’ha 
d’imprimir al mateix títol com a mesura d’autenticitat i que forma part de la clau registral 
identificativa del caràcter oficial del títol.

3. Respecte a la constitució i el funcionament d’aquests registres i en particular en 
l’accés a les seves dades, s’han d’observar les previsions que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les que conté 
l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 5. Registre central de títols.

1. Abans d’imprimir els títols, les administracions educatives han de trametre al 
Registre central de títols del Ministeri d’Educació les dades corresponents als títols per a 
la seva integració al Registre central, així com per a l’assignació del número corresponent, 
que s’ha d’imprimir en el títol, formant part de la seva clau identificativa oficial.

2. És aplicable al Registre central de títols el que disposa l’apartat 3 de l’article 4.

Article 6. Taxes.

Les taxes que han d’abonar els interessats, en els casos i pels conceptes que escaiguin, 
constitueixen ingressos exigibles per l’Administració que expedeix els títols.

Article 7. Procediment de reexpedició.

1. Els títols l’expedició dels quals regula aquest Reial decret són documents públics. 
Qualsevol modificació, alteració o esmena que legalment escaigui efectuar en el contingut 
exigeix la reexpedició material per un procediment anàleg al seguit per expedir l’original.

Escau expedir el duplicat d’un títol en els casos d’extraviament, destrucció total o 
parcial, o rectificació de l’original. Quan l’expedició d’un duplicat es degui a causes 
atribuïbles a l’interessat, és a càrrec seu l’abonament de les taxes corresponents.

2. En el duplicat que s’expedeixi hi han de figurar impreses les mateixes claus 
registrals que en l’original respectiu.

Disposició addicional primera. Títols obtinguts en centres espanyols a l’estranger.

L’expedició dels títols corresponents a estudis acabats en els centres a què es refereix 
el Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, pel qual es regula l’acció educativa a l’exterior, 
l’efectua el Ministeri d’Educació.
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Disposició addicional segona. Títols anteriors a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació

L’expedició dels títols, diplomes i certificats corresponents als sistemes educatius 
anteriors a l’establert per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, continua regint-se pel Reial 
decret 1564/1982, de 18 de juny, i el Reial decret 733/1995, de 5 de maig, així com per les 
seves normes complementàries.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el número dotzè, apartat 2, així com la referència que s’hi fa a l’apartat 
3, de l’Ordre de 24 d’agost de 1988 per la qual es regula el procediment d’expedició dels 
títols, diplomes i certificats corresponents als estudis d’educació general bàsica, batxillerat, 
formació professional i ensenyaments artístics.

Disposició final primera. Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la Constitució, 
segons el qual correspon a l’Estat la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i 
homologació de títols acadèmics i professionals.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

S’habilita el ministre d’Educació, amb l’informe previ del Consell Escolar de l’Estat i 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per desplegar, quan sigui necessari, el present 
Reial decret.

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, 4 de desembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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