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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
17890

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 ensenyament i afers culturals.

L’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 3 de gener de 1979, sobre
ensenyament i assumptes culturals, estableix que la convalidació dels estudis i el
reconeixement per part de l’Estat dels efectes civils dels títols atorgats en els centres
superiors de ciències eclesiàstiques de l’Església catòlica, situats a Espanya o a
l’estranger, ha de ser objecte de regulació específica de comú acord entre les autoritats
de l’Església i de l’Estat.
El Reial decret 3/1995, de 13 de gener, va donar compliment al que disposa l’Acord
esmentat i va establir el reconeixement d’efectes civils a determinats títols de Diplomatus,
Baccalaureatus, Licentiatus i Doctor conferits per les universitats, facultats, instituts
superiors i altres centres superiors de l’Església catòlica. Aquests efectes civils estaven
sent conferits respecte dels nivells acadèmics genèrics de diplomat, llicenciat i doctor
corresponents a l’ordenació anterior dels ensenyaments universitaris oficials que establien
tant la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, com la redacció inicial
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).
Així mateix, en la seva disposició addicional quarta, la LOU va establir que l’aplicació
del que aquesta disposa a les universitats i altres centres de l’Església catòlica s’ha
d’ajustar al que disposen els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu.
Posteriorment, la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), va modificar la LOU i
va establir una nova ordenació dels ensenyaments i títols universitaris a Espanya. Així,
l’article 37 d’aquesta Llei determina una nova estructura dels ensenyaments universitaris
basada en tres cicles, grau, màster i doctorat, a la finalització dels quals s’obtenen
respectivament els títols de graduat o graduada, màster i doctor o doctora, respectivament.
La nova ordenació sorgida després de la LOMLOU i concretada al 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, canvia substancialment la situació
anterior, de manera que ara els títols, en aplicació del principi constitucional d’autonomia
universitària, són creats per les universitats, sotmesos al procediment de verificació
acadèmica davant el Consell d’Universitats i a l’autorització de la comunitat autònoma
corresponent. Només després del compliment d’aquests dos requisits es produeix la
intervenció del Govern que, mitjançant acord de consell de ministres, declara, si s’escau,
l’oficialitat del títol i la seva inscripció en el Registre d’universitats, centres i títols (RUCT).
D’acord amb això, es fa necessari adaptar el que disposa el dit Reial decret 3/1995,
de 13 de gener, a la nova estructura i ordenació dels ensenyaments universitaris
espanyols, que conté l’esmentat Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.
Per la seva banda, la Santa Seu, com a Estat integrant de l’Espai europeu d’educació
superior des de 2003, ha participat en el procés de convergència europea mitjançant
l’adaptació, entre altres aspectes, del marc organitzatiu dels seus ensenyaments superiors
a fi de facilitar-ne el reconeixement a la resta dels països de l’EEES, així com la mobilitat
dels seus estudiants. En consonància amb l’anterior, ha implementat les exigències
derivades d’aquesta adhesió, com ara l’adopció del suplement europeu al títol i dels
crèdits europeus ECTS. Així mateix, ha promogut la creació de l’Agència per a la Valoració
i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques (AVEPRO), que
té per objecte garantir la qualitat dels ensenyaments de Baccalaureatus, Licentiatus i
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Doctor a què es refereix l’article tercer d’aquesta norma i que s’imparteixen en els centres
de l’Església catòlica que s’esmenten en els annexos d’aquest Reial decret.
Aquest Reial decret ha estat informat pel Consell d’Universitats, per la Conferència
General de Política Universitària, pel Ministeri de Justícia i pel Ministeri d’Afers Exteriors i
Cooperació.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, amb l’aprovació prèvia del ministre
de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de novembre de 2011,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir 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 ensenyament i assumptes culturals.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

El que disposa aquesta norma és aplicable als títols de l’Església catòlica que
s’esmenten a l’annex I, atorgats pels centres superiors de ciències eclesiàstiques de
l’Església catòlica situats a Espanya o a l’estranger que compleixin el procediment i els
requisits que estableix aquest Reial decret.
Article 3.

Reconeixement d’efectes civils.

1. D’acord amb les condicions i el procediment que preveu aquest Reial decret, es
reconeixen efectes civils als títols eclesiàstics superiors de Baccalaureatus, Licentiatus i
Doctor que s’esmenten a l’annex I, conferits pels centres superiors de ciències
eclesiàstiques de l’Església catòlica, canònicament erigits o aprovats per aquesta, d’acord
amb les previsions de la Santa Seu, contingudes en la Constitució apostòlica Sapientia
Christiana de 15 d’abril de 1979, que regula l’existència, les normes i el desenvolupament
de les universitats i facultats eclesiàstiques i la Instrucció sobre els Instituts Superiors de
Ciències Religioses de 28 de juny de 2008, que regula l’existència, les normes i el
desenvolupament dels instituts superiors de ciències religioses.
2. Els efectes civils que es reconeixen als títols eclesiàstics universitaris de
Baccalaureatus, Licentiatus i Doctor a què es refereix l’apartat anterior són els
corresponents als nivells acadèmics universitaris de grau, màster i doctor, respectivament,
d’acord amb l’estructura universitària que preveu l’article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
3. En el cas que els títols eclesiàstics superiors s’expressin en el futur amb
denominacions diferents a les que esmenta l’annex I, se n’ha d’acreditar, per les autoritats
competents de l’Església catòlica a Espanya, l’equivalència amb aquestes i el compliment
dels requisits que estableix aquest Reial decret i els que exigeix la normativa esmentada
a l’article 5 d’aquest article.
Article 4.

Reconeixement d’estudis parcials.

Per al reconeixement d’estudis parcials i crèdits superats en els ensenyaments
conduents als títols eclesiàstics a què es refereix l’article anterior, als efectes de cursar a
Espanya estudis oficials conduents a l’obtenció de títols universitaris amb validesa en tot
el territori nacional, és aplicable la normativa vigent en matèria de reconeixement de títols
i estudis estrangers de nivell universitari.
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Requisits.

1. A efectes del reconeixement d’efectes civils a què fa referència aquest Reial
decret, els títols de Baccalaureatus han d’acreditar una durada mínima de 240 crèdits
ECTS. Per la seva part, la durada dels títols de Licentiatus requereix una formació
addicional a l’anterior d’entre 60 i 120 crèdits ECTS, i en el seu conjunt han d’acreditar
una formació total d’almenys 300 crèdits ECTS.
2. Els títols a què es refereix l’apartat anterior han d’haver estat expedits per algun
dels centres compresos als annexos I i II d’aquest Reial decret.
3. Els títols expedits pels centres superiors de ciències eclesiàstiques de l’Església
catòlica han d’anar acompanyats, als efectes de reconeixement dels efectes civils a què
es refereix aquest Reial decret, pel corresponent suplement europeu al títol (SET), el qual
ha de contenir la informació relativa al nivell i al contingut dels ensenyaments cursats, que
han d’estar expressats en el sistema de crèdits ECTS.
Article 6.

Diligència dels títols.

El reconeixement d’efectes civils dels títols eclesiàstics universitaris conferits pels
centres superiors de ciències eclesiàstiques de l’Església catòlica a què es refereix
l’article 3 d’aquest Reial decret requereix que els seus documents acreditatius siguin
prèviament diligenciats per les autoritats competents de l’Església catòlica a Espanya
mitjançant la certificació de la seva autenticitat als efectes que preveu aquest Reial decret.
Article 7.

Procediment.

1. Als efectes de l’obtenció del reconeixement d’efectes civils a què es refereix
aquest Reial decret, els interessats han d’adreçar la sol·licitud oportuna a la Direcció
General de Política Universitària del Ministeri d’Educació, i la poden presentar a qualsevol
dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, les
sol·licituds es poden presentar per mitjans electrònics a la seu electrònica del Ministeri
d’Educació.
2. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius del
compliment dels extrems a què es refereix l’article anterior, així com dels títols originals
corresponents, o bé dels certificats acreditatius de l’expedició del títol o còpies
degudament autentificades.
Així mateix, aquests documents han de comptar amb la diligència prèvia a què es
refereix l’article 6 d’aquesta norma.
3. La sol·licitud ha d’indicar les dades d’identificació de l’interessat, el lloc als efectes
de notificació i la resta de dades que exigeix l’article 70.1 de la Llei 30/1992.
4. Si la sol·licitud o la documentació presentades són incompletes s’ha de requerir
l’interessat perquè en un termini de quinze dies solucioni la deficiència, amb indicació
que, si no ho fa, se’l considera desistit de la seva petició, i aquesta s’arxiva sense més
tràmit. Tot això de conformitat amb el que estableix l’article 71 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. En el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, el director
general de Política Universitària ha de resoldre i notificar a l’interessat la resolució, que ha
d’estar expressada en termes favorables o desfavorables a l’equivalència sol·licitada.
6. En cas de resolució desfavorable, l’interessat pot recórrer en alçada davant el
secretari general d’Universitats, d’acord amb el procediment i terminis que preveu la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
7. De les resolucions de reconeixement se n’ha de donar trasllat al Registre nacional
de titulats universitaris oficials a què es refereix el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost,
sobre expedició de títols universitaris oficials, als efectes de la seva inscripció en una
secció especial d’aquest.
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8. La falta de resolució i notificació en termini permet entendre desestimada la
sol·licitud.
Disposició addicional primera. Proves d’accés als centres superiors de ciències
eclesiàstiques de l’Església catòlica.
La superació de proves d’accés a estudis de ciències eclesiàstiques en centres
superiors de l’Església catòlica només té efectes per a l’accés a aquests centres.
Disposició addicional segona.
civils.

Títols que ja han obtingut el reconeixement a efectes

1. Els qui a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret hagin obtingut el reconeixement
dels efectes civils de títols de l’Església catòlica d’acord amb el que disposa el Reial decret
3/1995, de 13 de gener, als nivells de diplomat, llicenciat i doctor corresponents a l’ordenació
actual del sistema educatiu, mantenen tots els efectes acadèmics i, si s’escau, professionals,
inherents als títols esmentats.
2. Els qui hagin obtingut el reconeixement civil d’un títol d’acord amb el Reial decret
3/1995, de 13 de gener, no poden sol·licitar un nou reconeixement del mateix títol de
conformitat amb el que estableix aquest Reial decret.
Disposició addicional tercera. Inscripció de centres de l’Església catòlica al Registre
d’universitats, centres i títols (RUCT).
Les facultats de ciències eclesiàstiques de l’Església catòlica amb seu a Espanya que
figuren a l’annex II han de ser inscrites en el RUCT, de conformitat amb el que estableix
l’article 2 del Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre
d’universitats, centres i títols.
Disposició addicional quarta.

Declaracions d’equivalència anteriors.

El Ministeri d’Educació ha d’adoptar les mesures necessàries per inscriure en el
Registre a què es refereix l’article 7.7 d’aquest Reial decret les declaracions d’equivalència
acordades sota la vigència del Reial decret 3/1995, de 13 de gener.
Disposició transitòria primera.

Sol·licituds ja presentades.

Els qui a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret hagin iniciat la tramitació de
sol·licituds de reconeixement d’efectes civils de títols de l’Església catòlica la poden
continuar pel procediment contingut en el dit Reial decret 3/1995, de 13 de gener, o iniciar
una nova sol·licitud d’acord amb el que preveu aquesta norma.
Disposició transitòria segona.

Estudis anteriors.

Els qui a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret ja hagin completat o iniciat estudis
conduents a l’obtenció d’un títol eclesiàstic susceptible de reconeixement d’efectes civils
respecte del títol espanyol de diplomat universitari, de conformitat amb el que estableix el
Reial decret 3/1995, de 13 de gener, poden optar a aquest reconeixement en els mateixos
termes fins al 30 de setembre de 2015.
Disposició derogatòria única.

Derogació del Reial decret 3/1995, de 13 de gener.

Queda derogat el RD 3/1995, de 13 de gener, pel qual es dóna compliment al que
disposa l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyament i assumptes
culturals en matèria d’estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari,
sense perjudici del que disposa la disposició transitòria segona d’aquest Reial decret.
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Actualització dels annexos.

S’habilita el ministre d’Educació per modificar, corregir o actualitzar, quan sigui
necessari, els annexos d’aquest Reial decret, escoltada l’autoritat competent de l’Església
catòlica a Espanya.
Disposició final segona.

Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’habilita el ministre d’Educació per dictar les disposicions necessàries per desplegar
i aplicar el que disposa aquest Reial decret.
Disposició final tercera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre les
condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 14 de novembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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ANNEX I
Relació dels títols atorgats per centres superiors de ciències
eclesiàstiques als quals es reconeixen efectes civils
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 Theologia, atorgat per facultats de teologia catòlica i cursat
a les facultats esmentades o en centres superiors afiliats a aquestes.
Títol de Baccalaureatus in Philosophia, atorgat per facultats eclesiàstiques de filosofia.
Títol de Baccalaureatus in Scientiis Religiosis, atorgat per facultats de teologia catòlica
i cursat als instituts superiors de ciències religioses.
II. Títols equivalents al títol oficial de màster universitari (han d’acreditar una durada
mínima de 300 crèdits ECTS).
Títol de Licentiatus in Theologia, atorgat per facultats de teologia catòlica (s’ha
d’especificar l’especialització: teologia sistemàtica, Sagrada Escriptura, teologia moral,
teologia pastoral, teologia espiritual…).
Títol de Licentiatus in Philosophia, atorgat per facultats eclesiàstiques de filosofia
(s’ha d’especificar l’especialització: filosofia teorètica, filosofia pràctica, filosofia social…).
Títol de Licentiatus in Iure Canonico (cursat amb l’obtenció prèvia d’un títol eclesiàstic
de Baccalaureatus o Licentiatus o d’un títol civil universitari d’acord amb el que determini
l’Església catòlica), atorgats per facultats eclesiàstiques.
Títol de Licentiatus in Sacra Scriptura, atorgat per facultats eclesiàstiques o instituts
«ad instar Facultatis».
Títol de Licentiatus in Sacra Liturgia, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Licentiatus in Historia Ecclesiastica, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Licentiatus in Archeologia Christiana, atorgat per instituts «ad instar
Facultatis».
Títol de Licentiatus in Studiis Orientis Antiqui, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Licentiatus in Studiis Ecclesiasticis Orientalibus, atorgat per facultats
eclesiàstiques.
Títol de Licentiatus in Iure Canonico Orientali, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Licentiatus in Missiologia, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Licentiatus in Musica Sacra/in Cantu Gregoriano/in Organo/in Directione
Chorali, atorgat per facultats eclesiàstiques o instituts «ad instar Facultatis».
Títol de Licentiatus in Litteratura Christiana et Classica, atorgat per les facultats de
literatura cristiana i clàssica.
Títol de Licentiatus in Scientiis Religiosis, atorgat per facultats de teologia catòlica i
cursat als instituts superiors de ciències religioses (s’ha d’especificar l’especialització:
ensenyament de la religió catòlica, catequètica, pastoral de joventut…).
III. Títols equivalents al títol universitari oficial de doctor o doctora.
Títol de Doctor in Theologia, atorgat per facultats de teologia catòlica.
Títol de Doctor in Philosophia, atorgat per facultats eclesiàstiques de filosofia.
Títol de Doctor in Iure Canonico, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Doctor in Sacra Scriptura, atorgat per facultats eclesiàstiques o instituts «ad
instar Facultatis».
Títol de Doctor in Sacra Liturgia, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Doctor en Historia Ecclesiastica, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Doctor in Archeologia Christiana, atorgat per instituts «ad instar Facultatis».
Títol de Doctor In Studiis Orientis Antiqui, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Doctor in Studiis Ecclesiasticis Orientalibus, atorgat per facultats
eclesiàstiques.
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Títol de Doctor in Iure Canonico Orientali, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Doctor in Missiologia, atorgat per facultats eclesiàstiques.
Títol de Doctor in Musica Sacra/in Cantu Gregoriano/in Organo, atorgats per facultats
eclesiàstiques o instituts «ad instar Facultatis».
Títol de Doctor in Litteratura Christiana et Classica, atorgat per facultats de literatura
cristiana i clàssica.
ANNEX II
Relació de facultats de ciències eclesiàstiques de l’Església catòlica a
Espanya
I.

Facultats de teologia catòlica.

1. Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona).
2. Facultat de Teologia de Granada.
3. Facultat de Teologia del Nord d’Espanya (seu de Burgos).
Facultat de Teologia del Nord d’Espanya (seu de Vitòria).
4. Facultat de Teologia de la Universitat Eclesiàstica «San Dámaso» (Madrid).
5. Facultat de Teologia «San Vicente Ferrer» (València).
6. Facultat de Teologia de la Universitat de Deusto (Bilbao).
7. Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra (Pamplona).
8. Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia «Comillas» (Madrid).
9. Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia de Salamanca.
II. Facultats de dret canònic.
1.
2.
3.
4.

Facultat de Dret Canònic de la Universitat Eclesiàstica «San Dámaso» (Madrid).
Facultat de Dret Canònic de la Universitat de Navarra (Pamplona).
Facultat de Dret Canònic de la Universitat Pontifícia «Comillas» (Madrid).
Facultat de Dret Canònic de la Universitat Pontifícia de Salamanca.

III. Facultats de filosofia eclesiàstica.
1. Facultat de Filosofia de Catalunya (Barcelona).
2. Facultat de Filosofia de la Universitat Eclesiàstica «San Dámaso» (Madrid).
3. Facultat Eclesiàstica de Filosofia de la Universitat de Navarra (Pamplona).
4. Facultat de Filosofia Eclesiàstica de la Universitat Pontifícia «Comillas» (Madrid)
en el marc de la «Facultat de Ciències Humanes i Socials».
5. Facultat de Filosofia de la Universitat Pontifícia de Salamanca.
IV. Altres facultats eclesiàstiques.
Facultat de Literatura Cristiana i Clàssica «San Justino» de la Universitat Eclesiàstica
«San Dámaso» (Madrid).
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