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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN RELATIU A L’ACCÉS AL DOCTORAT EN 
ELS SUPÒSITS CONTEMPLATS EN L’ARTICLE 6.2 LLETRA A) DEL RD 99/2011, 
DE 10 DE FEBRER, PEL QUAL ES REGULEN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS 
DE DOCTORAT. 
 
 
 
Antecedents de fet i fonaments de dret 
 
L’article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat, estableix amb caràcter general que per a l’accés a 
un programa oficial de doctorat caldrà estar en possessió d’un títol oficial espanyol de 
Grau  o equivalent i de Màster Universitari. La norma contempla, no obstant, l’accés a 
partir d’altres titulacions,  com és el cas contemplat a l’apartat 2 lletra a), segons el 
qual també s’hi podrà accedir si s’acredita:  
 
“a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante 
del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Màster de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de 
estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de 
Màster.” 
 
Dins d’aquest apartat s’inclouen els Llicenciats, Enginyers i Arquitectes espanyols,  el 
disseny dels plans d’estudis dels quals s’ha realitzat conforme al sistema anterior a 
l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sistema que ni contemplava 
l’existència de Màsters oficials ni comporta una equivalència de nivell entre les 
anteriors i les actuals titulacions.  

Davant d’aquesta situació i atesa la indefinició de precepte, des de la Secretaria 
General d’Universitats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en resposta a la 
demanda de vàries universitats, va emetre al novembre de 2013 una nota en relació al 
contingut de l’art.6.2 a) del Reial decret 99/2011, en la qual es posa de manifest:  

“Por tanto, podran acceder a un programa oficial de doctorado aquellos estudiantes 
que estén en posesión de una titulación universitaria oficial española obtenida 
conforme a anteriores ordenaciones universitarias, es decir, los Licenciados, 
Arquitectos, Ingenieros, Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos 
(títulos que habilitan para el acceso a enseñanzas de Máster universitario) y que 
hayan superado en el conjunto de estudios universitarios oficiales un mínimo de 300 
créditos ECTS, de los cuales, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. 

De acuerdo con lo anterior, corresponde a cada universidad, de acuerdo con su 
normativa específica, determinar tanto las equivalencias entre los créditos LRU 
(propios de las anteriores titulaciones) y los créditos ECTS, como los criterios de 
valoración de los 60 créditos ECTS que, al menos, deban ser considerados como 
créditos de nivel de Màster, a los efectos de que estos titulados accedan a los estudios 
de doctorado.” 



 

D’acord amb les consideracions anteriors, i a la vista de la proposta de l’Escola de 
Doctorat en exercici de les competències recollides en l’article 128.2 dels Estatuts de 
la UPC, el Consell de Govern  

 

ACORDA:  

Primer.- Als efectes de l’accés a un programa oficial de doctorat per part de qui estigui 
en possessió d’un  títol oficial espanyol de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte, conforme 
al sistema anterior a l’entrada en vigor de l’EEES,  correspon a la comissió acadèmica 
del programa de doctorat determinar si l’expedient acadèmic del candidat compleix els 
requisits d’accés establerts a l’article 6.2 lletra a) del Reial Decret 99/2011, de 28 de 
gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

L’anterior s’entendrà sense perjudici que les comissions acadèmiques dels programes 
de doctorat puguin establir l’obligatorietat de realitzar els complements de formació 
que s’estimin oportuns, de conformitat amb el que preveu l’article 7 de l’esmentat Reial 
decret per a l’admissió de doctorands al seu programa. 

Segon.- L’acord de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat  només 
sortirà efectes pel que es refereix a l’accés al programa de doctorat. En cap cas 
implicarà reconeixement de crèdits de Màster a efectes d’accés o obtenció de la 
titulació de Màster.  

Tercer.- Aquest acord entra en vigor l’endemà de la seva aprovació.  

 

Barcelona, 6 de febrer de 2014 

     


