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INFORMACIONS PRÀCTIQUES PER A L’HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS 
UNIVERSITARIS ESTRANGERS 
 
Documentació que s’ha de lliurar en el moment de fer la sol·licitud: 
1. Sol·licitud  oficial  degudament emplenada (original i fotocòpia) 
2. Taxa corresponent abonada en el banc o caixa d’estalvis (model oficial) 
3. Passaport, DNI o NIE de la persona sol·licitant (original i fotocòpia) 
4. Títol universitari o certificat  que acrediti l’expedició del mateix (original i 
fotocòpia) 
5. Certificació acadèmica  en què constin: pla d’estudis, durada dels estudis 
acadèmics, programa de les assignatures cursades, càrrega horària de cada 
assignatura, expedient acadèmic amb les notes (original i fotocòpia) 
 
Legalització de la documentació presentada 
Tota la documentació que s’aporti per tramitar el reconeixement d’un títol 
universitari estranger haurà de ser oficial i estar expedida per les autoritats 
competents: 

- Els documents procedents dels països de la Unió Europea i de l’Espai 
Comú Europeu (1) no necessiten cap legalització. 

- Els documents procedents dels països signants del Conveni de l’Haia (2), 
excepte els que pertanyen a la UE, necessiten la postil·la de les 
autoritats competents del país. 

- Els documents procedents de la resta de països necessiten legalitzar-se 
per la via diplomàtica, presentant els documents originals 
successivament al Ministeri d’Educació del país d’on s’expediren, al 
Ministeri d’Afers estrangers del país d’on s’expediren i a l’ambaixada o 
consolat de l’estat espanyol del país on s’expediren. 

 
Traducció oficial del documents 
Tots els documents oficials que es presentin hauran d’anar acompanyats de la 
seva traducció a la llengua espanyola. 
La traducció a la llengua espanyola es podrà fer: 

- Per l’ambaixada o consolat de l’estat espanyol al país d’origen del 
document 

- Per l’ambaixada o consolat a l’estat espanyol del país de procedència 
del document 

- Per un traductor jurat, degudament autoritzat i inscrit a l’estat espanyol 
 
Links d’interès 
 

- Homologació de títols 
 http://www.educacion.es/portada.html 
 sistema educativo/convalidación y homologación de títulos 
 extranjeros/títulos universitarios 
 

- Traduccions oficials 
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 http://www.maec.es/ 
 Servicios al ciudadano / Intérpretes jurados 
(1) Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, 
Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Liechtenstein, 
Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa 
 
(2) Andorra, Antiga i Barbuda, Argentina, Armènia, Austràlia, Azerbaijan, Bahames, Barbados, Belize, 
Bielorrússia, Bòsnia- Hercegovina, Botswana, Brunei Darussalan, Cap Verd, Colòmbia, Corea del Sud, 
Croàcia, Dominica, Equador, El Salvador, Estats Units d’Amèrica, Fidgi, Geòrgia, Granada, Hondures, 
Hong Kong, Índia, Illes Cook, Illes Marshall, Israel, Japó, Kazajistan, Lesotho, Libèria, Macao, Macedònia, 
Malawi, Maurici, Mèxic, Moldàvia, Mònaco, Mongòlia, Montenegro, Namíbia, Niue, Nova Zelanda, 
Panamà, Rússia, Samoa Occidental, Saint Christopher i Nevis, San Marino, Saint Vincent i les 
Grenadines, Santa Lucia, Santo Tomé y Príncipe, Sèrbia, Seychelles, Sud-àfrica, Surinam, Swazilàndia, 
Tonga, Trinitat i Tobago, Turquia, Ucraïna, Vanuatu i Veneçuela. 
 
 
 
 
 
 


