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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
20727 Correcció d’errors del 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.

Havent observat un error, per omissió, al Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, 
sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments 
establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 307, de 22 de desembre de 2009, i en el seu suplement en 
català i en el seu suplement en català, se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió 
en llengua catalana:

A continuació de la pàgina 3, s’hi insereixen els annexos corresponents:

ANNEX I

(Model general de text de títol)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

i en nom seu el/la (1)

Atès que, de conformitat amb les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació 
vigent,

El senyor/La senyora, nascut/da el dia............. de/d’........................... de............ 
a......................, de nacionalitat..........................., amb DNI o passaport..........................., 
ha superat els estudis regulats a (2) ............... i a (3) ................., a (4) .................., a 
(5)..........., amb la qualificació de (6) ...................., expedeix a favor seu, el present Títol 
de................, en l’especialitat/professió/modalitat/etc. (si s’escau) amb caràcter oficial i 
validesa en tot el territori espanyol que el/la faculta per exercir els drets que en aquest Títol 
atorguen les disposicions vigents.

Lloc:.. de/d’.…. de.…

L’interessat/La interessada El/La (1) El/La director/a general
de/d’......................., o titular 

de l’òrgan competent.

(1) El ministre d’Educació o el titular de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma respectiva.
(2) Reial decret pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims.
(3) Norma que aprova el currículum.
(4) Centre docent on l’alumne va finalitzar els corresponents estudis (amb expressió de la denominació, 

municipi i província).
(5) Mes i any de finalització dels estudis o superació de la prova final.
(6) L’expressió «amb la qualificació de» s’inclou només en els casos en què hi hagi la qualificació final o 

nota mitjana, en virtut d’una norma de caràcter bàsic.
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ANNEX II

Especificacions que han de reunir els textos dels títols acadèmics i professionals 
corresponents als ensenyaments establertes per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació:

Els títols esmentats han de ser expedits d’acord amb els requisits següents:

Primer.

a) El suport dels títols ha de ser del material especificat a l’annex III d’aquest Reial 
decret i ha de portar incorporat determinades marques de seguretat.

En el procés d’impressió d’atributs i en la personalització dels títols s’han d’incorporar, 
així mateix, marques de seguretat contra la falsificació.

Per raons de seguretat, les característiques bàsiques dels suports que es determinen 
en aquest Reial decret poden ser actualitzades pel Ministeri d’Educació en coordinació 
amb les administracions autonòmiques.

b) Els suports han de portar incorporat l’escut d’Espanya amb les característiques 
definides per la Llei 33/1981, de 5 d’octubre, el Reial decret 2964/1981, de 18 de desembre, 
i el Reial decret 2267/1982, de 3 de setembre.

c) Han d’estar numerats mitjançant sèries alfanumèriques el control de les quals 
correspon a les unitats responsables del procés d’expedició i han de contenir les 
característiques que els identifiquin com a suport d’un títol amb validesa en tot el territori 
nacional. Així mateix, les comunitats autònomes poden incorporar als títols que expedeixin 
el seu propi escut o altres, d’una mida no superior a l’escut d ‘Espanya, així com les orles, 
colors i grafismes que considerin convenients.

d) Els títols han de portar imprès tot el seu text, així com les signatures dels càrrecs 
que tinguin la competència atribuïda a l’Administració de la comunitat autònoma respectiva. 
Els títols que correspon expedir al ministre d’Educació han de portar impresa la signatura 
de l’autoritat i la del director general del departament que tingui atribuïda la competència.

e) No s’ha d’incorporar cap inscripció no impresa a l’anvers, excepte la signatura de 
l’interessat.

f) Cada Administració expedidora, prèviament al lliurament del títol corresponent a 
l’interessat, ha d’incorporar un segell en sec del motiu de la seva elecció, en tots els títols 
que expedeixi. Les comunitats autònomes han de remetre prèviament una mostra de 
l’esmentat motiu al Ministeri d’Educació als efectes de coneixement i garantia de 
seguretat.

Segon.

1. A l’anvers dels títols, segons el model general de l’annex I, han de figurar, 
necessàriament, les mencions següents:

a) Referència expressa que el títol l’expedeix en nom del rei el ministre d’Educació o 
autoritat de la comunitat autònoma competent en la matèria, segons correspongui per raó 
del territori, d’acord amb la fórmula següent: Juan Carlos I, Rey de España, i en nom seu 
el ministre d’Educació/l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma. La menció «Juan 
Carlos I, Rey de España» s’ha d’imprimir a la part superior central del títol, en un tipus de 
lletra més destacat i exclusivament en castellà.

b) Expressió que el títol s’expedeix per acreditar la superació dels estudis conduents 
a l’obtenció del títol que sigui procedent, inclosa la menció relativa a l’especialitat, professió, 
modalitat, etc., d’acord amb el que preveu l’article 2 del present Reial decret i normes 
concordants i amb els efectes que atorguen les disposicions vigents.

c) Nom i cognoms –en lletra destacada–, lloc i data de naixement i nacionalitat de 
l’interessat, tal com figurin en el document nacional d’identitat, passaport, cèdula d’identitat 
o document oficial anàleg del país d’origen.
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d) Denominació i localització del centre en el qual van finalitzar els estudis conduents 
a l’obtenció de la titulació corresponent; mes i any en què l’alumne va finalitzar els esmentats 
estudis i, si és procedent legalment, la qualificació final obtinguda.

e) Lloc i data d’expedició del títol. Aquesta última ha de coincidir amb la del pagament 
dels drets d’expedició i, en cas que sigui gratuït per exempció de la taxa, amb la data de la 
sol·licitud. En els títols que s’hagin d’expedir d’ofici, la data d’expedició ha de coincidir amb 
la data de la proposta formulada pel centre docent.

f) Claus identificatives del caràcter oficial del títol, que han d’estar compostes pel codi 
del registre oficial de titulats de la comunitat autònoma respectiva i pel número assignat pel 
Registre central de títols.

2. A l’anvers dels títols hi ha d’haver tres signatures. En el cas de les comunitats 
autònomes, la de l’òrgan que correspongui, la del titular de l’òrgan directiu responsable del 
control de l’expedició dels títols de la comunitat i la de l’interessat. En els títols que expedeixi 
el Ministeri d’Educació les signatures han de ser les del ministre, el director general 
responsable de l’expedició i l’interessat. En els dos casos, les dues primeres han d’estar 
impreses.

A l’anvers hi ha d’haver, així mateix, la menció a les normes que emparen l’oficialitat 
dels estudis, tant les d’àmbit estatal com les pròpies de la comunitat autònoma, i les que 
afectin la seva eficàcia. Si es tracta de l’expedició d’un duplicat, s’ha de fer constar, si 
s’escau, mitjançant alguna de les diligències que s’inclouen a l’apartat tercer d’aquest 
annex.

En el cas de títols bilingües, les diligències es poden imprimir en castellà i en l’altra 
llengua cooficial de la comunitat autònoma respectiva.

3. Al revers -angle superior esquerre- s’ha d’imprimir, en primer lloc, la diligència 
relativa a l’assentament en el llibre de registre de recepció i lliurament de títols que es porti 
en el centre docent responsable de garantir-ne el control.

A la part inferior del revers s’hi ha de reservar espai per a les diligències necessàries 
(col·legiació, legalització, etc.).

Tercer.–Models de diligències que s’han d’imprimir, en cada cas, a la part inferior 
esquerra de l’anvers del títol o certificat, sota el lloc destinat a la signatura de l’interessat 
en els casos que s’indiquen:

Textos de les diligències/Models de tipus de títols i norma aplicable:

Aquest títol substitueix l’expedit amb data..................................................... per (1)

(1) Extraviament.
(1) Deteriorament.
(1) Rectificació.
(1) Canvi de nom i/o cognoms, nacionalitat, etc., per causa legal, etc./Títols que s’expedeixen amb caràcter 

de duplicat. (Article 7 del present Reial decret.)

Aquest títol queda invalidat per la mort del titular./Títols el posseïdor dels quals ha 
mort.

Aquest títol és equivalent a l’oficial de/d’ …………………., segons estableix l’article….. 
de/d’........../Títols als quals es reconeix oficialment l’equivalència amb altres d’oficials amb 
validesa a tot el territori espanyol.
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ANNEX III

Materials dels suports, característiques mínimes de seguretat, formats i mides

1. Característiques dels elements que s’han d’emplenar:

a) Paper:

1r Composició fibrosa: sense pasta mecànica (o similars), ni pasta semiquímica.
2n Grau de blancor de 80 a 86 per 100 (norma UNE 57-062).
3r Opacitat: > 93 per 100 (UNE 57-063).
4t Porositat: entre 100 i 200 ml/min mesurat en aparell Bendtsen (UNE 57-066).
5è Llisor: entre 150 i 300 ml/min mesurat en aparell Bendtsen (UNE 57-080).
6è Resistència mecànica al trencament (UNE 57-028):

Longitud de trencament en sentit longitudinal ≥ 5,8 km.
Longitud de trencament en sentit transversal ≥ 3 km.

7è Allargament:

En sentit longitudinal ≥ 2 per 100.
En sentit transversal ≥ 3,5 per 100.

8è Estabilitat dimensional, en sentit transversal, ≥ 2 per 100, per immersió a l’aigua 
(UNE 57-049).

9è Índex d’esquinçada: ≥ al 70 mitjana de les mesures en la direcció longitudinal i 
transversal del paper (UNE 57-033).

10. Tenir un gramatge de 160 g/m2 (± 4 per 100) (UNE 57-009).
11. El suport ha de tenir un pH entre 7 i 9.
12. Sense blanquejadors òptics.

b) Tintes:

Les tintes utilitzades en la impressió han de ser fisicoquímicament estables i de forma 
especial davant l’abrasió i a l’efecte decolorant de la llum:

1r Solidesa a la llum: mínim admissible «5» en l’escala de llana.
2n Tractament addicional de protecció per elevar la solidesa, especialment en els 

tons del voltant del groc magenta.
3r Protecció de les tintes metal·litzades contra l’oxidació.
4t Les tintes invisibles, especialment el blau, han de ser ancorables i resistents a la 

migració i al corriment.

c) Colors:

L’escut d’Espanya ha de reunir els requisits que estableixen la Llei 33/1981, de 5 
d’octubre, el Reial decret 2964/1981, de 18 de desembre, i el Reial decret 2267/1982, de 
3 de setembre, per bé que el vermell es pot obtenir de masses de magenta i groc, i el verd 
de masses de cian i groc, mantenint els altres colors, per tal de disminuir la utilització de 
tintes.

El text «Juan Carlos I, Rey de España», ha d’estar imprès en blau cian.
El fons de la cartel·la ha d’estar estampat en una trama de 133 línies per centímetre 

quadrat, a un 20 per 100 de color groc (pantone 130 U).

2. Característiques mínimes de seguretat:

a) Paper:

1r Atributs luminescents inclosos a la massa del suport en dos colors (s’ha de 
determinar).

2n Reactiu contra esborrat químic.
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3r Marca a l’aigua de l’escut d’Espanya de 2,5 centímetres d’alt en l’angle inferior 
esquerre de la cartel·la, que es determina en el següent apartat de formats i mides.

b) Impressió:

1r Tintes luminescents visibles.
2n Tintes luminescents invisibles.
3r Tintes metamèriques amb un màxim d’un 20 per 100 de diferència d’intensitat.

c) Disseny:

1r Indiana o trama de fons.
2n Orla de seguretat.

d) Atributs:

1r Control alfanumèric.
2n Registre autonòmic.
3r Registre central de títols
4t Segell en sec.
5è Sigles identificatives de les diferents famílies de títols i de les diferents 

administracions educatives, estampades a l’angle inferior esquerre.

3. Formats i mides:

La impressió s’ha de realitzar en mida de paper UNE.A-4 (210 × 297 mil·límetres) o 
UNE.A-3 (297 × 420 mil·límetres) i dos models (un per a títols expedits pel Ministeri 
d’Educació i l’altre per als expedits per les administracions de les comunitats autònomes) 
l’única diferència dels quals és la ubicació de l’escut d’Espanya, que en els títols que 
expedeixi el Ministeri d’Educació ha d’estar a l’anvers centrat a dalt i en el model per a 
expedició per les altres administracions educatives s’ha de situar a l’angle superior esquerre 
perquè hi hagi un espai anàleg a l’angle superior dret perquè s’hi pugui imprimir, si s’escau, 
l’escut de la comunitat autònoma respectiva com suggereixen les imatges que figuren al 
final d’aquest annex. La cartel·la en els dos models ha d’estar centrada a l’eix vertical amb 
un marge superior de 97 mil·límetres i un marge inferior de 30 mil·límetres.

Ha de contenir una reserva no impresa a l’angle inferior esquerre de la cartel·la de 4 
centímetres de diàmetre, a 5 mil·límetres del marge esquerre i a 25 mil·límetres de l’inferior. 
A l’angle inferior dret s’hi ha de fer una reserva anàloga destinada a la impressió del segell 
en sec.
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