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Homologació de títols 
 

Al SAIER trobaràs tècnics especialitzats que t'explicaran  el procediment d'homologació , és a 

dir, la validació dels estudis oficials realitzats al teu país i per tant, que  se't reconegui una 

titulació al territori espanyol. 

S'estudiarà el teu cas en concret, i es valorarà si hi ha possibilitats d'homologació. En funció 

de  quina sigui  la finalitat d'aquesta, t'assessoraran de les possibilitats entre les que pots 

optar  i què pots fer en cas de que no sigui possible homologar. Se t'acompanyarà  en tot el 

procés i podràs  consultar en qualsevol moment els dubtes que tinguis o  en quin punt es troba 

la resolució del teu expedient. 

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions:  

 
Què he de tenir en compte per homologar el meu títol de batxillerat o de secundària a 

Espanya?.................................................................................................................................... 2 

Si sóc extracomunitari, com puc accedir a estudis universitaris a Espanya? (requisits bàsics) 2 

Què vol dir compulsar? On es poden compulsar documents acadèmics? ............................... 2 

Totes les professions es poden homologar a Espanya? ............................................................ 2 

Quina és la diferència entre Homologació i Equivalència? ....................................................... 3 

Quina documentació em demanaran per fer l'Homologació o l'Equivalència del meu títol 

universitari? ............................................................................................................................... 3 

Quant de temps pot trigar un procediment d'homologació? ................................................... 3 

Es pot presentar una segona sol·licitud de homologació d'un títol professional perquè la 

primera va ser denegada? ......................................................................................................... 3 
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Actualitzat a Desembre de 2016 

NOTA: La següent informació no substitueix l’assessorament personalitzat a les oficines del 

SAIER. Aquesta és una orientació general sobre preguntes freqüents, però sempre es 

recomanable sol·licitar assessoria personal al SAIER. 

 

Què he de tenir en compte per homologar el meu títol de batxillerat o 

de secundària a Espanya?  
En termes generals, per homologar farà falta la següent documentació :  

 Un document identificatiu (passaport, targeta de residència, etc.) 

 Títol original o certificat d’expedició si és recent 

 Certificat acadèmic on figurin les assignatures cursades i l’any (depenent del país i el 

títol seran un any o més) 

 El títol i certificats acadèmics hauran d’estar legalitzats pel país d’origen (Postil·la de la 

Haia o legalització per via diplomàtica) i traduïts al català o castellà per un traductor 

oficial.  

 Pagament de la taxa corresponent (Per a la ESO el tràmit és gratuït) 

 

Si sóc extracomunitari, com puc accedir a estudis universitaris a 

Espanya? (requisits bàsics) 
Hauràs d’homologar el batxillerat i fer la prova d’accés a la universitat. La nota mitja del 

batxillerat realitzat al teu país més  la nota de l’examen d’accés a la universitat serviran per 

calcular la teva nota mitja d’accés a la universitat. Cada estudi té una nota de tall per accedir. 

La teva nota haurà de ser igual o superior a la nota que es demana per accedir a aquests 

estudis   

Què vol dir compulsar? On es poden compulsar documents acadèmics? 
Quan es fa una sol·licitud, es demana que aquesta s’acompanyi amb una documentació 

específica, en la que s’aporten els documents originals i les respectives fotocòpies . La 

compulsa és un segell que es posa en les fotocòpies dels documents per confirmar que s’ha 

revisat  el document  original. La compulsa dels documents la fa el funcionari o treballador de 

l’organisme on es presenta la sol·licitud.     

Totes les professions es poden homologar a Espanya? 
No. Únicament es poden homologar els estudis que donin lloc a professions que estiguin 

regulades específicament a Espanya. Aquestes professions regulades son les que figuren a 

l’annex I del Real Decret 967/2014, de 21 de novembre.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12098
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Quina és la diferència entre Homologació i Equivalència? 
L’homologació és el procés que s’iniciarà amb titulacions d’estudis estrangers universitaris que 

a Espanya donin lloc a titulacions oficials universitàries considerades “professions regulades” 

(llistat de l’annex I del Real Decret 967/2014, de 21 de novembre). 

Equivalència serà el procediment que s’iniciarà amb titulacions d’estudis estrangers 

universitaris per sol·licitar un nivell acadèmic de Grau o màster universitaris oficials a les 

diferents  branques del coneixement i camps específics.  

És a dir, que tota aquella titulació que no sigui una professió regulada a Espanya o que encara 

que ho sigui, no es vulgui exercir, s’haurà d’iniciar un procediment d’Equivalència.     

Quina documentació em demanaran per fer l'Homologació o 

l'Equivalència del meu títol universitari? 
Genèricament es demana la següent documentació : 

 Document identificatiu (passaport, targeta de residència, etc) 

 Títol original o certificat d’expedició si és recent 

 Certificació acadèmica dels estudis en la que figuri : el pla d’estudis seguit, les 

assignatures cursades, els anys d’estudi, la càrrega horària de cada matèria i en el cas 

d’equivalència també  la càrrega horària de la totalitat dels estudis  

 Pagament de la taxa 

 En cas d’homologació, acreditació de possessió de competència lingüística necessària 

per a exercir la professió a Espanya (Orden ECD/2654/2015, de 3 de diciembre). 

 

Quant de temps pot trigar un procediment d'homologació? 
La resolució i notificació del procediment pot trigar 9 mesos segons el que indica la llei però en 

molts casos es superen els 12 mesos. En els casos d’equivalència, la resolució pot ser inferior 

als 9 mesos.  

 

Es pot presentar una segona sol·licitud de homologació d'un títol 

professional perquè la primera va ser denegada? 
Quan s’ha iniciat un procediment i aquest s’ha resolt de forma negativa ja no es pot tornar a 

iniciar un nou procediment. 

Si s’ha iniciat un procediment, però no s’ha arribat a resoldre perquè no s’ha aportat 

documentació o per algun altre  motiu, pot ser que el procediment caduqui. En aquest cas es 

pot iniciar un procediment nou.  

És recomanable anar al SAIER per revisar cada cas particular amb un tècnic especialitzat. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13435

