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Homologació i convalidació 
de títols acadèmics

Què és

• Les persones procedents d’un sistema educatiu estranger, que desitgin

incorporar-se a l’educació primària o secundària obligatòria no han de
realitzar cap tràmit de convalidació dels seus estudis. Això implica que els

cursos estrangers equivalents als d’educació primària i 1r, 2n i 3r de

secundària obligatòria no són susceptibles de convalidació.

• Per cursar estudis postobligatoris a Espanya és necessari que la persona
tingui homologats o convalidats (segons el cas) els títols que permeten

accedir a aquests estudis postobligatoris (per exemple, per accedir al

batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà cal el graduat escolar, i per

accedir a la universitat cal l’homologació del batxillerat o cicles formatius).

Homologació

• Hi ha dos tipus d’homologacions:

- Homologació a títol:

És el reconeixement oficial de l’equivalència d’un títol estranger respecte

a un títol espanyol vigent –tant universitari com no universitari–, així com

dels efectes professionals inherents a aquest títol (queden exclosos els

títols propis no homologats de les universitats espanyoles).

- Homologació a grau:

És el reconeixement oficial d’un títol universitari estranger respecte a un

grau acadèmic universitari espanyol (diplomatura, llicenciatura, doctorat,

etc.). Aquest tipus d’homologació no comporta el reconeixement a un títol

concret.

Convalidació

• És el reconeixement oficial d’estudis universitaris estrangers, acabats o

inacabats, respecte a estudis universitaris espanyols parcials a efectes de

continuar-los en una universitat espanyola.

• La sol·licitud de convalidació es tramita a través de la universitat on la

persona interessada vulgui continuar els seus estudis.
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A qui està adreçat

• Tant l’homologació com la convalidació estan adreçades a persones que hagin

estudiat una titulació oficial en un país estranger (educació secundària,

batxillerat, estudis professionals tècnics i estudis universitaris).

• El tràmit d’homologació o convalidació pot ser realitzat per persones que no

disposen del permís de residència.

Quina documentació cal presentar

• A títol orientatiu, la documentació que cal presentar tant per homologar com per

convalidar és:

- Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant.

- Títol oficial de l’estudi que es vol homologar o convalidar, en cas d’estudis

finalitzats.

- Certificació acadèmica on hi constin les següents dades:

· La duració oficial, en anys acadèmics, del pla d’estudis.

· Les assignatures cursades i la càrrega horària de cadascuna d’aquestes.

• Els documents han de ser oficials i, si escau, degudament legalitzats i traduïts

mitjançant un traductor jurat.

• Cal presentar fotocòpia compulsada de tots els documents que es presentin. Mai

s’han de lliurar els originals.

On es pot realitzar

• Homologació
Consorci d’Educació de Barcelona

Pl. Urquinaona, 6 (cantonada amb Roger de Llúria)

Telèfon: 93 551 10 50

Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 17 h

divendres, de 9 a 14 h

Durant els períodes de vacances escolars, l’horari és de dilluns a

divendres, de 9 a 14 h

• Convalidació
Cal adreçar-se a la universitat escollida per l’interessat per continuar els estudis.



On us podeu assessorar

• Hi ha algunes entitats que assessoren de forma personalitzada sobre l’homologació i

convalidació dels títols. Es recomana recórrer a algun d’aquests serveis per a més

informació:

AMIC-SAIER
(assessorament individualitzat i presentació d’expedients d’estudis realitzats a

qualsevol país estranger)

Per demanar cita cal acudir personalment a:

Av. Paral·lel, 202 (Eixample)

Telèfon: 93 256 38 00

Horari: de dilluns a dijous, de 10 a 18.30 h

divendres, de 10 a 14 h

Web: www.associacioamic.com

Associació Atlàntida
(assessorament individualitzat i presentació d’expedients d’estudis realitzats al

Marroc i a Llatinoamèrica)

Vilamarí, 31, baixos (Eixample)

Telèfon: 93 423 42 04

Cal demanar cita prèvia telefònicament en els següents horaris: dilluns, de 10 a 

14 h; dimecres i dijous, de 10.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19.30 h

Web: www.atlantida-migra.org

Associació WAFAE
(assessorament individualitzat i presentació d’expedients d’estudis realitzats a

qualsevol país estranger)

Jordi Girona, 1-3 (Les Corts)

Telèfon: 93 413 75 92

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Web: www.wafae.org

Mail: wafae@wafae.org

• Es pot consultar la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de

Catalunya, que conté informació relativa a la documentació necessària, tràmits,

requisits, etc.:

www.gencat.cat/canaleducacio/estudiaracatalunya/site/1.html
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Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda 
de la pàgina web del Ministeri d’Educació 

i amb la co·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona.




