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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
4325 Ordre ECD/699/2015, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos del 

Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix el nou règim 
d’equivalències dels estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell 
universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en compliment 
del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 
1979, sobre ensenyaments i afers culturals.

El Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s’estableix el nou règim 
d’equivalències dels estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari 
respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en compliment del que disposa l’Acord 
entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979 sobre ensenyaments i afers 
culturals, va establir el nou règim d’equivalències dels estudis i les titulacions de ciències 
eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en 
compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener 
de 1979, sobre ensenyaments i afers culturals.

Els títols atorgats pels centres superiors de ciències eclesiàstiques, als quals es 
reconeixen aquests efectes civils, i les facultats de ciències eclesiàstiques de l’Església 
catòlica a Espanya, es van incloure en els annexos I i II de la norma esmentada.

Tanmateix, la creació d’un nou centre, així com la mateixa evolució dels ja existents i 
l’establiment de noves titulacions, fan necessària l’actualització dels annexos esmentats.

La disposició final primera del Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, habilita 
l’avui ministre d’Educació, Cultura i Esport per modificar, corregir o actualitzar els seus 
annexos.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han consultat el Consell d’Universitats i la 
Conferència General de Política Universitària, s’ha escoltat l’autoritat competent de 
l’Església catòlica a Espanya, i han emès informe els ministeris d’Hisenda i Administracions 
Públiques, de Justícia, i d’Afers Exteriors i de Cooperació.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos I i II del Reial decret 1619/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’estableix el nou règim d’equivalències dels estudis i titulacions 
de ciències eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials 
espanyols, en compliment del que disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa 
Seu de 3 de gener de 1979 sobre ensenyaments i afers culturals.

U. Es modifica l’annex I del Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, i s’afegeixen 
a la llista de títols atorgats per centres superiors de ciències eclesiàstiques als quals es 
reconeixen efectes civils els títols següents:

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

Títol de Baccalaureatus in Litteratura Christiana et Classica, atorgat per les 
facultats eclesiàstiques de literatura cristiana i clàssica.

Títol de Baccalaureatus in Historia, Archaeologia et Artibus Christianis, atorgat 
per les facultats eclesiàstiques d’història, arqueologia i arts cristianes.

Títol de Baccalaureatus in Musica Sacra/in Cantu Gregoriano/in Organo/in 
Directione Chorali/in Disciplinis Musicae Sacrae/in Disciplina Machinale [enginyeria] 
et fabricatione Organi/in Technica et Didactica Canti Liturgici/in Sacra compositione, 
atorgats per facultats eclesiàstiques o instituts ‘‘ad instar Facultatis’’.
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II. Títols equivalents al títol oficial de màster universitari (han d’acreditar una 
durada mínima de 300 crèdits ECTS).

Títol de Licentiatus in Historia, Archaeologia et Artibus Christianis, atorgat per 
les facultats eclesiàstiques d’història, arqueologia i arts cristianes.

Títol de Licenciatus in Disciplinis Musicae Sacrae/in Disciplina Machinale 
[enginyeria] et fabricatione Organi/in Technica et Didactica Canti Liturgici/in Sacra 
compositione, atorgats per facultats eclesiàstiques o instituts “ad instar Facultatis”.

III. Títols equivalents al títol universitari oficial de doctor o doctora.

Títol de Doctor in Historia, Archaeologia et Artibus Christianis, atorgat per les 
facultats eclesiàstiques d’història, arqueologia i arts cristianes.

Títol de Doctor in Directione Chorali/in Disciplinis Musicae Sacrae/in Disciplina 
Machinale [enginyeria] et fabricatione Organi/in Technica et Didactica Canti 
Liturgici/in Sacra compositione, atorgats per facultats eclesiàstiques o instituts «ad 
instar Facultatis».»

Dos. Es modifica l’annex II del Reial decret 1619/2011, de 14 de novembre, i 
s’afegeix a la relació de facultats de ciències eclesiàstiques de l’Església catòlica a 
Espanya el centre següent:

«IV. Altres facultats eclesiàstiques.

Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes «Antoni Gaudí» de Catalunya 
(Barcelona).»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 15 d’abril de 2015.–El ministre d’Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert 
Ortega.
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