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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
7710 Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els reials decrets 

1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat, i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual 
es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials 
de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, introdueix un model de control de la qualitat de les 
noves titulacions de grau, màster i doctorat basat en tres tipus de procediments: el de 
verificació inicial d’un títol, el de seguiment i el de renovació de l’acreditació. La renovació 
de l’acreditació s’ha de fer abans que es compleixin quatre anys, en el cas dels màsters 
universitaris, i sis anys, en el cas dels graus i doctorats. Les conseqüències d’això són 
molt rellevants, perquè si en aquests terminis una titulació no obté la renovació de la seva 
acreditació perd el seu caràcter oficial i s’ha de donar de baixa en el RUCT. Atès que els 
primers títols de màster oficial van ser verificats per un procediment abreujat durant el 
curs acadèmic 2008-2009, resulta que al sistema universitari espanyol hi ha entorn de 
1.900 màsters que necessitarien obtenir la renovació de la seva acreditació durant aquest 
curs 2012-2013 perquè es puguin seguir impartint durant el curs 2013-2014.

Les raons que aconsellen en aquestes circumstàncies l’aprovació d’una moratòria de 
la posada en marxa del sistema de renovació de l’acreditació de les titulacions són 
diverses. D’una banda, el curs acadèmic està ja gairebé consumit i la normativa estableix 
un termini de sis mesos per a la tramitació d’aquestes sol·licituds, que no serà possible 
resoldre a temps. D’altra banda, en l’actualitat s’està treballant en l’elaboració d’uns 
protocols d’harmonització dels procediments de renovació de l’acreditació, que no han 
pogut ser encara aprovats de manera oficial. Finalment la gestió d’aquests procediments 
exigeix que les agències avaluadores comptin amb recursos humans i finances, així com 
impartir la formació dels equips i les comissions que s’han d’encarregar d’aquestes 
tasques. Per tant, s’estableix mitjançant el present Reial decret una moratòria de dos 
cursos acadèmics per a l’obligació de sotmetre les titulacions oficials al procediment de 
renovació de l’acreditació.

Tanmateix, per respectar el dret de les universitats que ja tenen preparats els seus 
títols per sotmetre’ls a aquest examen d’acreditació, i fins i tot ja ho han sol·licitat, es 
permet que durant el curs 2013-2014 pugui posar-se en marxa el sistema amb efectes 
oficials per als seus sol·licitants.

Per la seva banda, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat, reemplaça la regulació d’aquests títols que estableix el 
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i imposa l’obligació d’adaptar els programes 
verificats de conformitat amb aquella normativa a les noves disposicions que hi introdueix. 
El límit temporal per fer-ho era l’inici del curs acadèmic 2013-2014. Considerant la 
proximitat d’aquesta data i conscients de la càrrega de treball que comporta aquesta 
adaptació, es decideix ampliar igualment el termini establert per un curs acadèmic, i es 
manté la data del 30 de setembre de 2017 com a límit per a l’extinció definitiva dels 
programes regits pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

S’aprofita també la modificació de l’esmentat Reial decret 99/2011, de 28 de gener, 
per reformar el seu article 14.7, relatiu a les possibles qualificacions que atorga el tribunal 
avaluador de la tesi doctoral, de manera que s’amplien les possibilitats que ofereix el 
barem actual.
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Finalment, el Consell de Ministres va aprovar el passat 17 de maig la remissió a les 
Corts Generals del Projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, 
d’acord amb l’article 22.4 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern. Aquest 
projecte suposa la modificació del sistema d’accés i admissió a les universitats 
espanyoles. Atenent les circumstàncies esmentades, és necessari ajornar la implantació 
de la prova oral de la llengua estrangera de la prova d’accés als ensenyaments 
universitaris oficials de grau. També cal fer possible l’ajornament de la implantació dels 
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació, al curs escolar 2014-2015.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes, i han emès informe el Consell d’Universitats, el Consell Escolar de l’Estat i el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 12 
de juliol de 2013,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

S’introdueix una disposició transitòria sisena al Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb la 
redacció següent:

«Disposició transitòria sisena. Implantació del sistema de renovació de 
l’acreditació de les titulacions universitàries oficials.

S’amplia dos anys, computats de data a data, el termini aplicable per a la 
renovació de l’acreditació que preveuen els articles 24.2 i 27 bis d’aquest Reial 
decret per als títols universitaris oficials als quals correspondria obtenir-la en els 
cursos acadèmics 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

Sens perjudici de l’ampliació de termini que estableix el paràgraf anterior, les 
comunitats autònomes poden obrir un termini de dos mesos després de l’entrada 
en vigor d’aquesta disposició transitòria, perquè les universitats que voluntàriament 
ho vulguin puguin sol·licitar la renovació de l’acreditació dels seus títols el venciment 
de termini dels quals s’hagi produït durant el curs acadèmic 2012-2013 o s’hagi de 
produir durant el curs acadèmic 2013-2014. Aquests procediments tenen caràcter 
oficial i produiran els efectes que preveu aquest Reial decret.

Els procediments de seguiment dels títols inscrits en el RUCT se seguiran 
duent a terme durant la moratòria regulada en aquesta disposició transitòria en els 
termes que preveu l’article 27 d’aquest Reial decret.»

Article segon. Modificació del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen 
els ensenyaments oficials de doctorat.

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 14, apartat 7, queda redactat en els termes següents:

«El tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global concedida a la tesi 
d’acord amb l’escala següent: no apte, aprovat, notable i excel·lent.

El tribunal pot atorgar la menció de cum laude si la qualificació global és 
d’excel·lent i si s’emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat.

La universitat ha d’habilitar els mecanismes precisos per a la materialització de 
la concessió final de la menció esmentada i ha de garantir que l’escrutini dels vots 
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per a l’esmentada concessió es faci en una sessió diferent de la corresponent a la 
de defensa de la tesi doctoral.»

Dos. La disposició transitòria segona, paràgraf primer, queda redactada en els 
termes següents:

«Els programes de doctorat ja verificats conforme al que estableix el Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, s’han d’adaptar al que disposa el present Reial 
decret amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic 2014-2015. En tot cas aquests 
programes han de quedar completament extingits amb anterioritat al 30 de 
setembre de 2017.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es 
regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i 
els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.

La disposició final segona queda redactada en els termes següents:

«Disposició final segona.  Exercici de llengua estrangera.

El tercer exercici de llengua estrangera a què fa referència l’article 9.3 no inclou 
la valoració de la comprensió i expressió oral fins al curs acadèmic 2015-2016.»

Disposició addicional única. Implantació dels cicles formatius de grau mitjà i grau 
superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

Les administracions educatives poden endarrerir l’inici de la implantació dels cicles 
formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i 
disseny que fixa l’article 21.3 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix 
el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, que estableix la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, al curs escolar 2014-2015.

Disposició final primera. Títol competencial.

L’article 1 d’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 la 
regulació de les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i 
professionals i normes bàsiques per al desplegament de l’article 27 de la Constitució, a fi 
de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de juliol de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport,
JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


