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HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS ESTRANGERS 
 
El BOE n. 251, de 19 d’octubre, publica el Reial Decret 889/2022, de 18 d’octubre, pel qual 

s’estableixen les condicions i els procediments d’ homologació, de declaració d’equivalència i de 

convalidació d’ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el 

procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a 

l’Educació Superior dels títols universitaris oficials pertanyents a ordenacions acadèmiques 

anteriors. Aquest decret entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al BOE. 

 

La competència per a regular les condicions d’obtenció i homologació de títols acadèmics i 

professionals és exclusiva de l’Estat, que no ha estat capaç d’assumir l’augment de sol·licituds per 

al reconeixement d’aquests títols estrangers a través dels procediments d’homologació i declaració 

d’equivalència, el que ha provocat com bé sabem l’acumulació d’expedients i una excessiva 

demora en la seva resolució. 

 

El Reial Decret s’articula partint de cinc principis, el rigor acadèmic, la transparència procedimental, 

l’agilització en la resolució, la modernització i tramitació electrònica i la seguretat jurídica.  

 

Entre altres procediments, es regula un procediment específic per a l’homologació de títols 

obtinguts en el marc de sistemes d’educació superior estrangers a un títol universitari oficial 

espanyol, quan aquest títol sigui habilitant i condueixi a l’exercici d’una professió regulada per la 

normativa vigent a l’Estat espanyol. 

 

Es crea la Comissió d’Anàlisi Tècnica d’Homologacions i Declaracions d’Equivalència 

adscrita a la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Universitats que serà l’encarregada 

de formular les propostes de resolució -favorable o desfavorable- en un termini màxim de dos 

mesos a partir de la finalització de la instrucció del procediment.  

 

L’objectiu és que des de l’entrada de la sol·licitud i de la documentació que l’ha d’acompanyar al 

registre electrònic fins a la resolució final no transcorrin més de sis mesos i el silenci serà negatiu. 

 

L’òrgan competent per a instruir el procediment d’homologació de títols estrangers serà l’òrgan de 

la Secretaria General d’Universitats que tingui atribuïda la funció instructora dels expedients. Tots 

els actes de comunicació s’hauran de tramitar obligatòriament per mitjans electrònics. 

 

Segons la Disposició addicional primera el reconeixement de les especialitats de Ciències de 

Salut es regirà per la seva normativa específica, el Reial Decret 459/2010, de16 d’abril pel qual 

es regulen les condicions per al reconeixement d’efectes professionals a títols estrangers 

d’especialista en Ciències de la Salut, obtinguts en Estats no membres de la Unió Europea. 

 
 
 
Barcelona, 19 d’octubre de 2022. 


