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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
2359

Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els reials decrets
1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc espanyol de
qualificacions per a l’educació superior (MECES), i 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials.

L’establiment de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ha comportat la
renovació completa dels estudis universitaris a Espanya, que ara s’estructuren en els tres
nivells diferenciats de grau, màster i doctorat. En aquesta reestructuració el nostre país va
optar, a diferència de la majoria dels estats europeus, per un model de graus de 240
crèdits ECTS, que poden anar seguits d’estudis de màster d’entre 60 i 120 crèdits ECTS
de durada. Tanmateix, alguns graus universitaris, per exigències de les directrius europees
aplicables, tenen una extensió superior. És el cas dels estudis de medicina i d’altres
titulacions, generalment en l’àmbit de les ciències de la salut, que donen accés a
professions regulades. L’exigència que aquests títols habilitin per a una professió
comporta a vegades l’adquisició de competències de nivell de màster, i permet l’accés als
estudis de doctorat, bé directament, bé mitjançant la superació d’uns complements de
formació.
El propòsit d’aquesta reforma és instrumentar un sistema d’adscripció de l’especificitat
d’aquests estudis universitaris quan es tracti de titulacions qualificades per comprendre
crèdits suficients de nivell de màster. Aquesta mesura ha de facilitar la circulació a
l’estranger dels diplomats d’universitats espanyoles en aquest tipus de graus de
qualificació especial.
L’instrument idoni per donar curs a aquesta adscripció és el Marc espanyol de
qualificacions per a l’educació superior (MECES), que regula el Reial decret 1027/2011,
de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació
superior (MECES), la finalitat del qual és permetre la classificació, la comparabilitat i la
transparència de les qualificacions de l’educació superior en el sistema educatiu espanyol,
sobretot per fer-lo comprensible davant d’altres sistemes educatius. Els quatre nivells en
els quals s’estructura el MECES donen així cabuda als ensenyaments que constitueixen
l’educació superior en el nostre país, els quals queden adscrits a cadascun d’aquests
nivells en funció de les seves exigències d’aprenentatge. És a dir, són els resultats
d’aprenentatge que caracteritzen les qualificacions obtingudes els que determinen la seva
vinculació a un dels nivells del marc de qualificacions.
Actualment els quatre nivells estan definits de manera que el nivell de tècnic superior
es constitueix en el nivell 1, el de grau en el nivell 2, el de màster en el nivell 3 i el de
doctor en el nivell 4. Tanmateix, és evident que hi ha títols de grau que superen el llindar
dels 240 crèdits ECTS mínims exigits a Espanya amb caràcter general per a aquests
estudis i que, en el cas que continguin almenys 60 ECTS de nivell de màster, podrien
aspirar a la qualificació de nivell 3. Són títols en què la definició dels seus plans d’estudi i
competències impliquen la consecució de resultats d’aprenentatge que caracteritzen les
qualificacions d’aquest nivell 3. A més, comparteixen amb els títols vinculats a aquest
nivell els efectes d’accés directe als títols o les qualificacions del nivell 4 superior, tal com
preveu actualment l’art. 6.2.b) del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es
regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
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No es tracta per tant de donar una doble titulació de grau i de màster als qui superin
una titulació de més extensió –qüestió que no permet el nostre ordenament jurídic–, sinó
de reconèixer que determinades titulacions acadèmiques proporcionen un nivell de
qualificació professional específic, diferent del que evoquen nominalment.
L’adopció d’aquesta mesura comporta, en primer lloc, la modificació de l’annex del
Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, ja que inclou, en la taula de qualificacions,
l’adscripció al nivell 3 (màster) del títol de grau d’almenys 300 crèdits ECTS que
comprengui almenys 60 crèdits ECTS de nivell de màster i que hagi obtingut aquest nivell
de qualificació mitjançant una resolució del Consell d’Universitats, juntament amb els
títols de màster universitari i de màster en ensenyaments artístics.
D’aquesta modificació, se’n deriva la necessitat de reformar, en segon lloc, el Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, per incorporar en l’articulat la possibilitat que una titulació de grau
pugui obtenir l’adscripció a aquest nivell de qualificació 3. Com a complement
indispensable, s’introdueix una disposició addicional que conté el procediment a seguir
per assolir la qualificació esmentada, en el qual s’ha de garantir el compliment dels
requisits esmentats anteriorment.
Finalment, s’aprofita la modificació de l’annex del Reial decret 1027/2011, de 15 de
juliol, per donar compliment a la jurisprudència que estableix la Sala 3a Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem en nombroses sentències que anul·len els articles 7.1,
8, 11, 12, i la disposició addicional setena del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors que regula la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. En conseqüència, se substitueix l’al·lusió en
l’annex al «Títol de graduat dels ensenyaments artístics superiors» per la de «Títol
superior dels ensenyaments artístics superiors».
En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats
autònomes en el si de la Conferència General de Política Universitària i han emès informe
el Consell d’Universitats, el Consell Superior d’Ensenyaments Artístics, el Consell General
de la Formació Professional i el Consell Escolar de l’Estat.
Així mateix, s’ha donat tràmit d’audiència a les corporacions professionals afectades
pel contingut de la disposició.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esports, 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 14 de febrer de
2014,
DISPOSO:
Article primer.
Modificació del Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual
s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES).
El Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc espanyol de
qualificacions per a l’educació superior (MECES), queda modificat de la manera següent:
U.

S’afegeix un apartat 4 a l’article 7, amb el contingut següent:
«4. Els títols de grau que per exigències de normativa de la Unió Europea
siguin d’almenys 300 crèdits ECTS, sempre que continguin un mínim de 60 crèdits
ECTS que participin de les característiques pròpies dels descriptors de l’apartat 2
d’aquest precepte, poden obtenir l’adscripció al nivell 3 (màster) que regula aquest
Reial decret. La normativa sobre ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
ha d’establir el procediment a seguir per obtenir aquesta adscripció.»

Dos.

Es modifica l’annex, que queda redactat en els termes següents:
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Qualificacions

1

Tècnic superior.

Tècnic superior de formació professional1. Tècnic superior d’arts
plàstiques i disseny2. Tècnic esportiu superior3.

2

Grau.

Títol de graduat4.
Títol superior dels ensenyaments artístics superiors5.

3

Màster.

Títol de màster universitari6. Títol de màster en ensenyaments
artístics 7. Títol de graduat d’almenys 300 crèdits ECTS que
comprengui almenys 60 crèdits ECTS de nivell de màster, que hagi
obtingut aquest nivell de qualificació mitjançant una resolució del
Consell d’Universitats8.

4

Doctor.

Títol de doctor9.

1
D’acord amb el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general
de la formació professional del sistema educatiu.
2
D’acord amb el Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
3
D’acord amb el Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general
dels ensenyaments esportius de règim especial.
4
D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, amb les seves modificacions corresponents.
5
D’acord amb el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
6
D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
7
D’acord amb el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
8
D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
9
D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, amb les seves modificacions corresponents.»

Article segon. 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, queda modificat de la manera següent:
U.

S’afegeix un apartat 10 a l’article 12 amb el contingut següent:
«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 tinguin 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.»

Dos. Es renumera la disposició addicional catorzena com a tretzena i s’afegeix una
nova disposició addicional catorzena amb la redacció següent:
«Disposició addicional catorzena. Adscripció al nivell 3 (màster) del MECES de
determinats títols de grau.
Els títols de grau d’almenys 300 crèdits ECTS que comprenguin un mínim de
60 crèdits ECTS de nivell de màster poden obtenir l’adscripció al nivell 3 (màster)
del MECES mitjançant una resolució del Consell d’Universitats.
Les universitats que pretenguin aquesta adscripció dels seus títols han de
presentar la sol·licitud corresponent al Consell d’Universitats a través de la
Secretaria de l’òrgan esmentat per a la seva tramitació.
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El Consell d’Universitats ha d’adoptar en el termini de 6 mesos la resolució
oportuna després de la comprovació del compliment de les condicions requerides
per assolir aquesta adscripció, amb l’informe previ favorable de l’ANECA o de les
agències autonòmiques amb competència per a la verificació de títols oficials. En
cas de manca de resolució i notificació dins de termini s’entén desestimada la
sol·licitud presentada.
Les resolucions del Consell d’Universitats s’han de traslladar al Registre
d’universitats, centres i títols (RUCT) a què fa referència el Reial decret 1509/2008,
de 15 de setembre, als efectes de la seva constància en aquest.
Una vegada obtinguda l’adscripció al nivell 3 (màster) del MECES, aquesta té
efectes per a tots els graduats de la titulació amb el pla d’estudis avaluat,
independentment de la data de finalització dels seus estudis, llevat que per a la
seva obtenció s’hagin hagut d’efectuar modificacions en el pla d’estudis, cas en
què només és aplicable als graduats amb posterioritat a aquesta obtenció.
Quan les modificacions introduïdes en un títol de grau adscrit al nivell 3 del
MECES comportin la pèrdua d’alguna de les condicions necessàries per a
l’adscripció a aquest nivell, l’ANECA o l’agència competent per a la seva tramitació
han de fer constar aquesta circumstància en el seu informe d’avaluació per tal que
el Consell d’Universitats decideixi sobre la revocació del reconeixement esmentat i,
si s’escau, en doni el trasllat corresponent al RUCT.
Contra les resolucions del Consell d’Universitats en aquesta matèria es pot
interposar la reclamació que preveu l’apartat 9 de l’article 25.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 14 de febrer de 2014.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Educació, Cultura i Esports,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA
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