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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
342 Reial decret 700/2019, de 29 de novembre, pel qual es modifica el 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, per fixar el format, el contingut i el suport 
documental del suplement europeu al títol dels ensenyaments artístics.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en el seu article 6 bis, 
apartat 6, que els títols corresponents als ensenyaments que regula han de ser homologats 
per l’Estat i expedits per les administracions educatives en les condicions que a aquest 
efecte s’estableixin.

El 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, estableix les normes reguladores de les condicions en què les 
administracions educatives competents han de portar a terme l’expedició de títols 
corresponents als ensenyaments que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

Amb posterioritat i una vegada implantats els ensenyaments artístics superiors d’acord 
amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, el Reial decret 197/2015, de 23 de març, pel 
qual es modifica el 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, estableix els requisits bàsics sobre el format, el text i el 
procediment per a l’expedició dels títols superiors d’ensenyaments artístics i dels títols de 
màster en ensenyaments artístics i determina el contingut del model de suplement europeu 
al títol dels ensenyaments artístics superiors, com a document que acompanya cadascun 
dels títols d’educació superior de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional.

En l’actualitat és necessari modificar l’esmentat Reial decret 197/2015, de 23 de març, 
per ampliar la informació sobre el format, els continguts i les característiques tècniques del 
suport documental del suplement europeu al títol esmentat, per tal de garantir la seguretat 
documental mitjançant la normalització del format, el model de paper, el registre i el 
segellat, i dotar-lo de la plena validesa nacional i internacional que la norma preveu.

Així mateix, cal mencionar que aquest Reial decret s’ajusta als principis de bona 
regulació que conté la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència i eficiència, mentre que persegueix l’interès general en facilitar la 
mobilitat dels titulats i garantir la seguretat documental; com que no hi ha cap alternativa 
reguladora menys restrictiva de drets, és coherent amb l’ordenament jurídic i permet una 
gestió més eficient dels recursos públics. De la mateixa manera, durant el procediment 
d’elaboració de la norma s’ha permès la participació activa dels destinataris potencials a 
través del tràmit d’audiència i participació pública, i queden justificats els objectius que 
persegueix la llei.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes en la Comissió General d’Educació i el Consell Superior d’Ensenyament 
Artístics. Així mateix han emès informe l’Oficina de Coordinació i Qualitat Normativa del 
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat i el Ministeri de Política 
Territorial i Funció Pública.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i Formació Professional, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 
de novembre de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació 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.

El 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, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 4 de l’article 1 queda redactat en els termes següents:

«4. S’estableixen les condicions i el procediment pel qual les administracions 
educatives poden expedir, si s’escau, juntament amb els títols oficials 
corresponents als ensenyaments artístics superiors que estableix la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, el suplement europeu al títol, amb la finalitat de promoure la 
mobilitat de titulats a l’espai europeu d’educació superior.»

Dos. L’article 8 queda redactat en els termes següents:

«Article 8. Expedició del suplement europeu al títol dels ensenyaments artístics 
superiors.

Una vegada superats els estudis conduents a l’obtenció d’un títol superior 
d’ensenyaments artístics o d’un títol de màster en ensenyaments artístics, les 
administracions educatives han d’expedir juntament a aquest i amb la sol·licitud 
prèvia de la persona interessada, el suplement europeu al títol. La primera expedició 
del suplement europeu al títol té caràcter gratuït.

Una vegada expedit un suplement europeu al títol, en el cas que se superin 
altres itineraris del mateix títol i especialitat, la informació corresponent als 
ensenyaments de cada nou itinerari superat s’ha d’incorporar al suplement 
mitjançant l’addició d’un annex d’itinerari. L’annex esmentat l’ha d’expedir, amb la 
sol·licitud prèvia de la persona interessada, l’administració educativa on s’hagin 
finalitzat els estudis de l’itinerari. La primera expedició té caràcter gratuït.»

Tres. S’afegeix un nou article 9, amb la redacció següent:

«Article 9. Contingut del suplement europeu al títol.

1. El suplement europeu al títol ha de contenir la informació següent, d’acord 
amb el model que estableix l’annex IV d’aquest Reial decret, per als títols superiors 
d’ensenyaments artístics i de màster en ensenyaments artístics:

1) Dades identificatives de la persona titulada.
2) Informació sobre la titulació.
3) Informació sobre el nivell de la titulació.
4) Informació sobre els continguts i els resultats obtinguts.
5) Informació sobre la funció de la titulació.
6) Informació addicional.
7) Certificació del suplement.
8) Informació sobre el sistema nacional d’educació superior.
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2. En els annexos d’itinerari que s’addicionin al suplement europeu al títol hi ha 
de figurar, almenys, la informació següent, d’acord amb el model que estableix 
l’annex V:

1) Dades identificatives de la persona titulada.
2) Informació sobre el títol, l’especialitat i l’itinerari superat.
3) Informació sobre els continguts i resultats obtinguts específics de 

l’itinerari.
4) Certificació de l’annex d’Itinerari.»

Quatre. S’afegeix un nou article 10, amb la redacció següent:

«Article 10. Suport documental i personalització del suplement europeu al títol.

1. El document suport dels suplements europeus al títol i, si s’escau, dels 
annexos d’itinerari que s’expedeixin, ha de ser de dimensions d’idèntiques, 
normalitzat en format UNE A-4 i en model paper de seguretat. Les característiques 
tècniques del paper han de respondre a les que especifica l’annex VI.

2. En els documents s’ha d’incorporar imprès l’escut nacional. Així mateix, cal 
incloure-hi l’escut de la Unió Europea i el de la comunitat autònoma, les dimensions 
dels quals no poden ser més grans que el de l’escut nacional.

3. Les llengües d’expedició han de ser, almenys, castellà i anglès; de manera 
addicional a aquestes llengües, també es pot expedir en una altra llengua oficial de 
la Unió Europea que la comunitat autònoma determini, així com en la llengua 
cooficial de la comunitat autònoma.

4. A totes les pàgines hi ha de figurar el número de registre autonòmic de títols 
i el número de registre central de títols, més un número seqüencial el control del 
qual correspon a les unitats responsables de la seva expedició. Així mateix, cada 
administració educativa ha d’efectuar en cada full una estampació en sec del seu 
segell oficial, corresponent al que utilitza als títols que expedeix. Al marge inferior de 
cada full s’ha d’incloure una línia amb el text següent: «Aquest document s’expedeix 
en paper de seguretat amb segell en sec».

5. De manera opcional, es pot incloure en la versió en paper el codi de 
verificació de la versió digital.»

Cinc. S’afegeix un nou article 11, amb la redacció següent:

«Article 11. Format electrònic del suplement europeu al títol.

Les administracions educatives poden expedir el suplement europeu al títol i, si 
s’escau, els seus annexos d’itinerari corresponents de manera electrònica, amb la 
mateixa estructura i continguts i amb les mesures de seguretat que detalla l’annex 
VII. El document ha d’estar disponible a la seu electrònica de l’administració 
educativa corresponent.»
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Sis. L’annex IV queda redactat en els termes següents:

«ANNEX IV

Model de suplement europeu al títol superior d’ensenyaments artístics i al 
títol de màster en ensenyaments artístics

      

Escut de la 
Comunitat 
Autònoma

SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL

DIPLOMA SUPPLEMENT

Aquest suplement al títol s’ajusta al model elaborat per la Comissió Europea, el 
Consell d’Europa i UNESCO/CEPES. La seva finalitat és proporcionar la informació 
independent necessària per millorar la transparència internacional i el reconeixement 
acadèmic i professional just de les qualificacions (diplomes, títols, certificats, etc.). 
Està dissenyat per descriure la naturalesa, el nivell, el context, el contingut, i el rang 
dels estudis seguits i completats amb èxit per la persona a qui s’esmenta en el títol 
que aquest suplement acompanya. S’hi han d’evitar judicis de valor, possibles 
equivalències o suggeriments de reconeixement. Se n’han de completar totes les 
seccions i, en cas contrari, explicar els motius pels quals no s’ha fet.

This Diploma Supplement follows the model developed by the European 
Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the 
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 
transparency and fair academic and professional recognition of qualifications 
(diplomas, degrees, certificates etc.) it is designed to provide a description of the 
nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and 
successfully completed by the individual named on the original qualification to which 
this supplement is appended. It should be free from any value judgements, 
equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight 
sections should be provided. Where information is not provided, an explanation 
should give the reason why.

1. Dades identificatives de la persona titulada

1. Information identifying the holder of the qualification

1.1 Cognoms/1.1 Family name(s).
1.2 Nom(s)/1.2 Given name(s).
1.3 Lloc i data de naixement (dia/mes/any). Nacionalitat/1.3 Place and date 

of birth (day/month/year). Nationality.
1.4 Número d’identificació/1.4 Identification number.

Document nacional d’identitat (DNI)/passaport/número d’identitat d’estranger 
(NIE)/Altres documents.
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2. Informació sobre la titulació

2. Information identifying the qualification

2.1 Nom del títol obtingut (en idioma original)/2.1 Name of qualification and 
title conferred (in original language).

– Denominació del títol que s’atorga al seu posseïdor, amb la denominació que 
figuri en les disposicions que estableixen l’oficialitat del títol i el pla d’estudis regulat 
per l’administració educativa competent, indicant-ne les referències normatives i les 
dates de publicació. Si escau, esmenteu-ne la competència professional.

– Estatus i tipologia: titulació nacional.
– Informació referent a mencions de qualitat de la titulació i, si s’escau, a 

l’itinerari de l’especialitat.

2.2 Principals camps d’estudi de la titulació/2.2 Main fields of study for the 
qualification.

Indiqueu els camps de coneixement o estudis en què s’incardina el títol i 
l’especialitat segons la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació (CINE; 
ISCED en anglès) de la UNESCO.

CINE 2013: Humanitats i arts (021). ISCED 2013: Arts and humanities (021).

0211  Tècniques audiovisuals i producció per 
a mitjans de comunicació.

0211  Audio-visual techniques and media 
production.

0212 Disseny industrial, de modes i interiors. 0212 Fashion, interior and industrial design.

0213 Belles arts. 0213 Fine arts.

0214 Artesanies. 0214 Handicrafts.

0215 Música i arts escèniques. 0215 Music and performing arts.

2.3 Nom i estatus de la institució (administració educativa) que atorga el títol 
(en idioma original)/2.3. Name and estatus of awarding institution (in original 
language).

2.4 Nom i estatus de la(es) institució(ons) que imparteixen el programa en cas 
que sigui diferent a la institució que expedeix el títol (en idioma original)/2.4 Name 
and estatus of institution(s) if different from the institution administering studies (in 
original language).

– Informació referent a mencions de qualitat i el seu període de vigència de 
la(es) institució(ons) que imparteixen el programa.

2.5 Llengua(es) utilitzada(es) en la docència i avaluació/2.5 Language(s) of 
instruction/examination.

Segons el programa d’estudis aprovat.

3. Informació sobre el nivell de la titulació

3. Information on the level of the qualification

3.1 Nivell de la titulació/3.1 Level of qualification.

Indiqueu el nivell corresponent d’acord amb el Marc Europeu de Qualificacions 
(European Qualifications Framework – d’ara endavant, EQF –), el Marc Europeu de 
Qualificacions per a l’Educació Superior (Qualifications Framework for the European 
Higher Education Area – d’ara endavant, QF-EHEA –), i amb el Marc Espanyol de 
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Qualificacions per a l’Educació Superior (d’ara endavant, MECES). Quan el marc 
legislatiu ho permeti, indiqueu-ne el nivell dins del Marc Espanyol de Qualificacions 
d’Aprenentatge al llarg de tota la vida (d’ara endavant, MECU).

Els títols superiors d’ensenyaments artístics queden inclosos a tots els efectes 
en el nivell 2 del MECES i són equivalents al títol universitari de grau, emmarcats 
tots dos en el nivell 6 de l’EQF i en el nivell «Primer cicle/First Cycle» del QF-EHEA.

Els títols de màster en ensenyaments artístics queden inclosos a tots els efectes 
en el nivell 3 del MECES i són equivalents al títol de màster universitari, emmarcats 
tots dos en el nivell 7 de l’EQF i en el nivell «Segon cicle/Second Cycle» del 
QF-EHEA.

Per a més informació, remeteu al sistema d’educació superior espanyol que 
descriu l’apartat 8.

3.2 Durada oficial del programa/3.2 Official length of programme.

En Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits (European Credit 
Transfer and Accumulation System – d’ara endavant, ECTS –) i anys acadèmics a 
temps complet.

3.3 Requisits d’accés/3.3 Access requirements.

Vegeu l’apartat 8.

4. Informació sobre els continguts i resultats obtinguts

4. Information on the contents and results gained

4.1 Modalitat d’estudi/4.1 Mode of study.

A temps complet o parcial, presencials, semipresencials o a distància.

4.2 Requisits del programa/4.2 Programme requirements.

– Crèdits, distingint-ne el caràcter teòric, teoricopràctic o pràctic, pràctiques en 
empreses/institucions o centres d’investigació, treball de fi d’estudis i treball de fi de 
màster.

– En el cas de programes conjunts internacionals, proporcioneu detalls sobre 
els requisits mínims per a l’obtenció del títol.

– Resultats principals d’aprenentatge: coneixements, destreses i competències 
adquirides en finalitzar la titulació i objectius associats a aquesta.

4.3 Descripció del programa (matèries i assignatures estudiades, pràctiques 
externes, treball de fi d’estudis, treball de fi de màster) i qualificacions 
obtingudes/4.3 Programme details (e.g. subjects studied, internships, final year 
dissertation for degree/diploma or final year dissertation for master studies), and the 
individual grades/marks/credits obtained.

Apartat incorporat en el(s) annex(os) al final d’aquest document.

4.4 Sistema de qualificació/4.4 Grading scheme.

A l’educació artística superior espanyola les matèries o assignatures es 
qualifiquen amb una puntuació en funció de l’escala numèrica de 0 a 10 següent, 
amb expressió d’un decimal i amb les equivalències qualitatives següents:

0-4,9: Suspens; 5-6,9: Aprovat; 7-8.9: Notable; 9-10 Excel·lent. Es pot concedir 
una menció especial («matrícula d’honor») al 5% dels estudiants del grup sempre 
que hagin obtingut una qualificació d’excel·lent. Una matèria/assignatura es 
considera superada a partir del 5.
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En el cas de reconeixement de crèdits ECTS, de l’experiència professional, 
d’activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de 
cooperació o altres, no s’hi ha de fer constar cap qualificació ni s’han de tenir en compte 
als efectes de ponderació per al càlcul de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant.

4.5 Qualificació global obtinguda en el títol/4.5 Overall classification of the 
qualification (in original language).

La qualificació global mitjana s’obté en multiplicar els crèdits de cada assignatura 
superada per la qualificació obtinguda en l’assignatura esmentada, expressada de 0 
a 10, i dividir la suma de tots els productes pel nombre total de crèdits superats. 
S’exclouen del càlcul les assignatures i els crèdits superats sense qualificació numèrica.

Hi heu d’inccloure els premis acadèmics, com els premis nacionals i els premis 
extraordinaris de les comunitats autònomes, obtinguts per l’estudiant.

5. Informació sobre la funció de la titulació

5. Information on the function of the qualification

5.1 Accés a estudis posteriors/5.1 Access to further study.
5.2 Objectius de la titulació (incloent-hi el perfil de competències, sempre que 

sigui possible) i qualificació professional (si escau)/5.2 Stated objectives associated 
with the qualification and professional status (if applicable).

– Síntesi dels objectius, competències generals i específiques i perfil professional 
que figuren en el pla d’estudis. Vegeu la informació que conté l’apartat 4.2.

– Especifiqueu si la titulació atorga competències per a l’exercici d’una professió 
o atorga un estatus professional, d’acord amb la legislació nacional, i si dona accés 
a una professió regulada.

6. Informació addicional

6. Additional information

6.1 Informació addicional/6.1 Additional information.

Informació que no hagi estat inclosa en els apartats anteriors, d’acord amb la 
normativa vigent sobre continguts susceptibles d’incorporació al suplement europeu al títol 
(per exemple, informació sobre pràctiques extracurriculars, transferència de crèdits, etc.).

6.2 Fonts d’informació addicional/6.2 Further information sources.

Remeteu a fonts que proporcionin més detalls sobre la titulació.

7. Certificació del suplement

7. Certification of the supplement

7.1 Data d’expedició/7.1 Date of issuing.

Data d’expedició del suplement al títol (dia/mes/any).

7.2 Noms i signatures dels signants/7.2 Names and signatures.

Indiqueu l’autoritat de l’administració educativa que exerceix la competència per 
expedir el títol, que pot anar impresa en el document, i la del responsable administratiu 
de la informació que es reflecteix en el suplement, que no pot anar estampillada.

7.3 Càrrec dels signants/7.3 Capacity of the certifying individuals.
7.4 Segell oficial de l’administració educativa expedidora/7.4 Official stamp or 

seal.
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8. Informació sobre el sistema nacional d’educació superior

8. Information on the National Higher Education System

En el cas de titulacions espanyoles, aquest apartat s’ha d’emplenar transcrivint 
el sistema educatiu espanyol d’ensenyament superior amb el model uniforme del 
sistema universitari espanyol i els ensenyaments artístics superiors, proporcionant 
informació referent als requisits d’accés, tipus d’institucions, sistema de garantia de 
la qualitat de les titulacions i institucions. A més, s’ha de descriure el MECES, així 
com el MECU, quan el marc legislatiu ho permeti. Aquest últim marc ha de ser 
compatible amb l’EQF, per la qual cosa és convenient referenciar-ho. Tot això 
serveix per proporcionar el context i situar la titulació i el seu nivell al llarg de la 
descripció.

* Els ensenyaments artístics superiors són ensenyaments no universitaris dins del sistema educatiu 
espanyol d’ensenyament superior.

* Advanced Artistic Education is non-university education within the Spanish Higher Education 
system.
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ANNEX/ANNEX

Relatiu a l’apartat 4.3 «Descripció del programa (matèries/assignatures 
estudiades/pràctiques externes, treball de fi d’estudis, treball de fi de màster) i 
qualificacions obtingudes»/4.3 Programme details (final year dissertation for 
degree/diploma or final year dissertation for master studies), and the individual 
grades/marks/credits obtained.

– Forma d’accés.
– Data de la completa finalització dels estudis conduents a l’obtenció del títol.

Matèria o 
assignatura 
Subject or 
course 
subject

Tipus 
(1)
Type (1)

Nivell (2)
Level (2)

Crèdits 
ECTS
Credits

Qualificació (3)
Grade (3)

Any 
acadèmic
Academic 
year

Nom i estatus 
de la institució 
(4)
Name and 
status of the 
institution (4)

Llengua (5)
Language 
(5)

Observacions 
(6)
Observations 
(6)

(1) Formació bàsica (FB) - Assignatura obligatòria (OB) - Assignatura optativa (OP) - Pràctiques 
(PR) – Treball de fi d’estudis (TFE) – Treball de fi de màster (TFM)

(1) Core courses (CC) - Compulsory courses (CO) - Elective courses (EC) - Internship (IN) - Final 
dissertation (FD)- Final master dissertation (FMD)

(2) Cal indicar el nivell amb referència als cicles del MECES i de l’EQ-EHEA, només si és diferent 
del que indica l’apartat 3.1.

(2) The level should be indicated with reference to the MECES and EQ-EHEA cycles, only if it is 
different from that indicated in section 3.1.

(3) En el cas de programes conjunts internacionals o de mòduls/assignatures cursats en 
institucions d’educació superior estrangeres mitjançant la participació en programes de mobilitat 
(Erasmus, Tempus, etc.), cal indicar la qualificació espanyola equivalent. La qualificació original de la 
institució estrangera (números, lletres, etc.) i el mètode utilitzat per a la conversió de qualificacions s’han 
de fer constar a la columna «Observacions».

(3) In the case of international joint programmes or modules/courses taken in higher education 
institutions abroad through mobility programmes (Erasmus, Tempus, etc.), the equivalent Spanish grade 
must be indicated. The original grade granted by the foreign institution (numbers, letters) and the method 
used for grading conversion will be recorded in the «Observations» column.

(4) Quan una matèria, assignatura o pràctica s’hagi fet en una altra institució espanyola o 
estrangera diferent de la institució d’origen, s’ha de proporcionar aquesta informació i esmentar el nom 
de la institució.

(4) When a course or subject or practice has been followed at another Spanish or foreign institution 
different from the institution of origin, this information must be provided mentioning the name of the 
institution.

(5) Llengua d’instrucció i avaluació.
(5) Language of instruction and examination.
(6) Cal incloure-hi els reconeixements de crèdits ECTS i, si s’escau, d’experiència professional. En 

el cas de matèries o assignatures cursades en una institució estrangera, en programes de mobilitat 
d’estudiants, s’hi ha de fer constar «EQ» (equivalent) i el programa de mobilitat, i indicar a continuació, 
entre parèntesis, la qualificació original atorgada per la institució estrangera (números, lletres, etc.) i el 
mètode de conversió utilitzat per calcular la qualificació espanyola equivalent consignada a la columna 
«Qualificació».

(6) Include ECTS credits recognition and, where appropriate, professional experience recognition. 
In the case of subjects taken at an institution abroad, in student mobility programmes, «EQ» (equivalent) 
and the mobility programme must be recorded, indicating next, in parentheses, the original grade granted 
by the foreign institution (numbers, letters, etc.) and the method used for grading conversion to calculate 
de equivalent Spanish grade recorded in the column «Grade».»
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Set. S’afegeix un nou annex V, amb la redacció següent:

«ANNEX V

Model d’annex d’itinerari

      

Escut de la 
Comunitat 
Autònoma

ANNEX D’ITINERARI

DIPLOMA SUPPLEMENT

1. Dades identificatives de la persona titulada

1. Information identifying the holder of the qualification

1.1 Cognoms/1.1 Family name(s).
1.2 Nom(s)/1.2 Given name(s).
1.3 Número d’identificació/1.3 Identification number.

Document nacional d’identitat (DNI)/passaport/número d’identitat d’estranger 
(NIE)/altres documents.

2. Informació sobre el títol, l’especialitat i l’itinerari superat

2. Information identifying the qualification, specialty and itinerary gained

2.1 Nom del títol, de l’especialitat i de l’itinerari (en idioma original)/2.1 Name 
of qualification and title conferred (in original language).

– Denominació de l’itinerari superat amb la denominació que figura en les 
disposicions que estableixen el pla d’estudis regulat per l’administració educativa 
competent, i indiqueu-ne les referències normatives i les dates de publicació. Si 
escau, esmenteu la competència professional.

3. Informació sobre els continguts i resultats obtinguts específics de l’itinerari

3. Information on the contents and results gained

3.1 Modalitat d’estudi/3.1 Mode of study.

A temps complet o parcial, presencials, semipresencials o a distància.

3.2 Requisits del programa/3.2 Programme requirements.

– Crèdits, distingint el seu caràcter teòric, teoricopràctic o pràctic, pràctiques en 
empreses/institucions o centres d’investigació, treball de fi d’estudis i treball de fi de 
màster.

– Resultats principals d’aprenentatge: coneixements, destreses i competències 
adquirides en finalitzar l’itinerari i objectius que hi estan associats.

3.3 Descripció del programa (matèries i assignatures estudiades, pràctiques 
externes, treball de fi d’estudis, treball de fi de màster) i qualificacions 
obtingudes/3.3 Programme details (e.g. subjects studied, internships, final year 
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dissertation for degree/diploma or final year dissertation for master studies), and the 
individual grades/marks/credits obtained.

El format s’ha d’adaptar a l’annex que figura a l’annex IV sobre el model de 
suplement europeu al títol superior d’ensenyaments artístics i al títol de màster en 
ensenyaments artístics

3.4 Qualificació global de l’itinerari superat/3.4 Overall classification of the 
qualification (in original language).

4. Certificació de l’annex d’itinerari

4. Certification of the Supplement

4.1 Data d’expedició/4.1 Date of issuing.

Data d’expedició de l’annex d’itinerari (dia/mes/any).

4.2 Noms i signatures dels signants/4.2 Names and signatures.

Indiqueu-hi l’autoritat de l’administració educativa que exerceix la competència 
per expedir l’annex d’itinerari, que pot anar impresa en el document, i la del 
responsable administratiu de la informació que es reflecteix en l’annex esmentat, 
que no pot anar estampillada.

4.3 Càrrec dels signants/4.3 Capacity of the certifying individuals.
4.4 Segell oficial de l’administració educativa expedidora/4.4 Official stamp or 

seal.»

Vuit. S’afegeix un nou annex VI, amb la redacció següent:

«ANNEX VI

Característiques tècniques del suplement europeu al títol

Especificacions del suport:

Format: UNE A4 (210 x 297 mm).
Paper del suport: específicament dissenyat per personalitzar-lo mitjançant 

impressió làser.
Composició: pasta química blanquejada, exclosa la pasta mecànica i 

semiquímica, encolada en massa.
Color:

L = 96,14 ± 2.
a = 0,47 ± 2.
b = 4,19 ± 2.

Grau de blancor: ≥ 80%.
Gramatge: 100+5 g/m².
Gruix: 0,125 mm ± 10%.
Índex d’encolat COBB 60: 22,5 ± 4 g/m².
Opacitat: > 83%.
Blanquejants òptics: exempt.
Fibril·les de seguretat: > 40 fibretes/dm² per cara. Invisibles a la llum normal. 

Visibles a la llum UV de color groc verdós. Longitud de la fibril·la entre 8 i 20 mm, 
repartides uniformement en les dues cares i fermament adherides.

Llisor Bendtsen: 210 ± 95 ml/min.
Resistència a la tracció longitudinal: ≥ 8,5 kg.
PH superficial: ≥ 5,5.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 9  Divendres 10 de gener de 2020  Secc. I. Pàg. 12

Especificacions d’impressió:

Emblema de l’escut nacional, de la Unió Europea i de la comunitat autònoma: 
alçària de 3 cm.

Fons d’impressió guilloixat, Pantone 5315, en el qual hi ha de figurar la llegenda 
amb efecte relleu següent: DIPLOMA SUPPLEMENT, envoltada d’una sanefa en 
color plata d’un gruix de 2 mm, amb els marges externs següents:

Marge superior:

Primera pàgina 5 cm, en què van els escuts.
Segona página i següents 2 cm.

Marge inferior:

A totes les pàgines 2 cm, en què van el número de registre autonòmic de títols i 
el número de registre central de títols, més el número seqüencial.

Marges laterals dret i esquerre: 1 cm.

Mesures antifalsificació.»

Nou. S’afegeix un nou annex VII, amb la redacció següent:

«ANNEX VII

e-SET

Format XML

Signatura.

1. Sistema de signatura electrònica basat en un certificat 
reconegut per a qualsevol document que es vulgui autenticar: 
Signatura electrònica reconeguda de la persona que tingui la 
competència a la comunitat autònoma o certificat de segell 
electrònic, (segell d’òrgan) en el cas d’expedicions automatitzades.
2. El document ha de ser signat sobre l’estructura electrònica. Per 
a això cal utilitzar el format XML de signatura electrònica avançada 
(XAdES) que descriu la política de signatura de l’Administració 
General de l’Estat, en la seva versió 1.9 o superior.

Codi de verificació. Segellat de temps i codi segur de verificació.

Normativa.

Resolució de 27 d’octubre de 2016, de la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques, per la qual s’aprova la norma tècnica 
d’interoperabilidad de política de signatura i segell electrònics i de 
certificats de l’administració (BOE de 3 de novembre).»

Disposició addicional única. Validesa dels suplements europeus al títol expedits amb 
anterioritat.

Els suplements europeus al títol que, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret, van ser expedits per les administracions educatives en mida normalitzada en 
format UNE-A3 (plegat A4) o UNE A-4 i de conformitat amb les característiques tècniques 
del suport documental que estableix el nou article 10, mantenen la seva validesa oficial.
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Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 2 de gener següent al de la seva publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 de novembre de 2019.

FELIPE R.

La ministra d’Educació i Formació Professional,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ
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