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VIA OBERTA. DADES SOBRE TÍTOLS OFICIALS 

 

Carta de servei 
Darrera actualització: 18/06/2018 

NOM I EMISSOR DEL SERVEI 

Títols oficials 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El servei posa a disposició els Títols oficials (títols universitaris i títols universitaris) 

registrats a la base de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que siguin accessibles 

per Documentació (NIF/ NIE). 

 

La qualitat de les dades és variable segons les titulacions. Aquesta circumstància es troba en 

fase de correcció. En l’actualitat, existeixen dades des de 1984, però només està garantida la 

consulta per documentació (NIF/NIE), per títols a partir de 1991 (el document DNI/ NIE no va 

ser requerit amb anterioritat a 1991 en el registre). No obstant, existeix la possibilitat de 

realitzar la consulta d’aquests títols anteriors a 1991 per dades de filiació (Nom, Primer 

Cognom i Dada de Naixement), tot i que aquesta modalitat encara no es troba adaptada per 

accedir-hi a través del Consorci AOC. 

 

Actualment no s’ofereix informació de títols homologats. 

 

Les dates a partir de les quals la consulta de títols és fiable es refereix a la data de l'expedició 

del títol, ja que és la dada registral. En molts casos no es recull la data de fi d'estudis. 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DEL SERVEI DE CONSULTA DE TÍTOLS OFICIALS: 

 

Qualitat de dades de Títols Universitaris 

 

En el cas de titulacions recents, el sistema recull les dades quan són transferits per part de les 

universitats. A data març de 2014 persisteix una gran variació en el temps de registre, que en 

el cas d'algunes universitats arriba fins a gairebé 2 anys.  

En general, hi ha una demora entre 3 i 9 mesos des que el titulat paga fins que la universitat 

envia la petició de registre. 

 

 Anteriors al sistema de registre automatitzat: Les universitats van començar a utilitzar 

aquest sistema el 1998. L'any 2000 es va iniciar un projecte de digitalització a partir dels 

llibres de registre i actualment s'han incorporat tots els títols/registres almenys fins a 

1970. Sense DNI al 40% de registres. 

 

 Titulacions tradicionals enviades per les universitats (Diplomat, llicenciat, enginyer superior 

i tècnic, arquitecte i Doctor): Es disposa de tot l’expedit a partir de 1999. Tots amb DNI. 

 

 Titulacions "Bolonya" (Grau, Màster Universitari i nous Doctors): Es disposa de tot l’enviat 

per les universitats, les quals estan adaptant els seus sistemes per a aquest nou registre. 

Tots amb DNI. Pendent d'una modificació en el programa d'educació per corregir una 

incidència en l'accés per DNI que soluciona un percentatge de fallada de falsos negatius del 

15% de les consultes per DNI. 
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Qualitat de dades de Títols No Universitaris 

 
 Per titulacions de Llei General d'Educació (EGB, Batxillerat, FP1 i FP2, artístiques i 

idiomes): 1983. 

 

Els títols anteriors es troben en els seus corresponents llibres de registre en els centres 

dels quals depengués administrativament el col·legi on haguessin finalitzat els estudis. No 

tenen DNI en un 40% dels casos i la resta està incorrectament gravat en un important 

percentatge. 

 

 Per titulacions de LOGSE (graduat en ESO, Batxillerat, tècnic auxiliar i superior d'FP, 

artístiques i idiomes ): 1996 (el primer curs en què es van començar a expedir títols és el 

1995-96) 

Hi ha algunes comunitats autònomes que no han completat l'enviament de tots els seus 

titulats (Aragó , Astúries , Madrid, Comunitat Valenciana , País Basc i Andalusia), però 

estan en vies de solucionar-ho. Tots tenen DNI. 

 

 Per titulacions de LOE (graduat en ESO , Batxillerat , tècnic auxiliar i superior d'FP, 

artístiques, esportives i idiomes): 2009 (el primer curs en què es van començar a expedir 

títols el 2008-09) 

Es disposa de la pràctica totalitat de titulats de 2011 i els de 2012 estan començant a 

arribar. Tots tenen DNI. 

 

 Títols d'ensenyaments anteriors a LGE (Oficials i Mestres Industrials, auxiliars d'Empresa, 

Perits Mercantils, practicants i llevadores): des de 1970 a 1996, data en què es van deixar 

d'expedir aquests títols. DNI inclòs en el 5 % dels registres. 

 

En quin moment s'inclou la informació de dades de Títols als registres 

 

 En el cas de Títols Universitaris, són les universitats les que reben la petició d'expedició, 

assignen número de registre universitari i remeten les propostes al Ministeri d'Educació. En 

aquest cas la resposta és automàtica i queda inclòs en el registre central de titulats i per 

tant disponible per a consulta. Igualment, es retorna a les universitats la proposta amb el 

seu número de registre nacional assignat perquè puguin realitzar la impressió. 

 

 En els Registres de Títols No Universitaris només s'inscriuen els títols les taxes dels 

quals han estat abonades (la data d'expedició del títol, en general, és la data de pagament 

de la taxa). 

 

  Els títols gratuïts (Graduat Escolar, Certificat d' Escolaritat, Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria), s'inclouen en el seu Registre quan, per part de l'òrgan 

competent, es formula la proposta de la seva expedició.  

Els títols queden a disposició de ser consultats quan són donats d'alta en el registre 

central de titulats del Ministeri d'Educació per part dels seus responsables.  

  En el cas de títols no universitaris, les comunitats autònomes reben la petició 

d'expedició del títol, realitzen els seus processos de gravació i assignació de número de 

registre autonòmic i remeten al Ministeri d'Educació les propostes d'alta de titulats en 

el registre central. El Ministeri d'Educació, en un termini mai superior a una setmana, 

processa aquestes propostes, les inclou en el registre central de titulats, quedant 

llavors disponibles per a consulta, i retorna a les comunitats autònomes el número de 

registre nacional associat a aquestes propostes perquè puguin procedir a la impressió 

del títol. 
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MODALITATS DE CONSULTA: 

Actualment hi ha quatre modalitats de consulta: 

1- Títols Universitaris: Aquesta modalitat permet consultar, mitjançant document 

identificador, els títols universitaris oficials obtinguts per un ciutadà. Inclou títols de grau, 

màster i doctor.  

En el cas d’aquesta modalitat, és necessari haver abonat la Taxa d’Expedició pel tal que el 

servei mostri la informació relativa al títol. 

2- Títols No Universitaris: Aquesta modalitat permet consultar, mitjançant document 

identificador, els títols no universitaris oficials obtinguts per un ciutadà.   

3- Títols Universitaris per dades de filiació: Aquesta modalitat permet consultar els títols 

universitaris d’un ciutadà a través de les dades de filiació (nom, primer cognom i data de 

naixement). La informació que proporciona el servei es una llista amb els titulars y i els 

seus títols universitaris coincidents amb la consulta realitzada. 

4- Títols no Universitaris per dades de filiació: Aquesta modalitat permet consultar els 

títols oficials no universitaris d’un ciutadà a través de les dades de filiació (nom, primer 

cognom i data de naixement). La informació que proporciona el servei es una llista amb els 

titulars y i els seus títols universitaris coincidents amb la consulta realitzada. 

 

 En les consultes per dades de filiació retornaran dades si existeixen 5 ó menys 

coincidències amb les dades consultades, no obstant, existeix la possibilitat de realitzar 

consultes amb més camps informats. 

 

1- TÍTOLS UNIVERSITARIS 
 

CÓM FER LES CONSULTES: 

Aquesta modalitat permet consultar els títols universitaris oficials obtinguts per un ciutadà 

amb posterioritat a 1991 a partir de les dades següents: 

 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar entre: NIF i NIE. 

 Documentació: Camp obligatori. S’haurà d’introduir el número d’identificació de la 

persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra MAJÚSCULA). Si es fa en un altre 

format els resultats solen ser incorrectes. 

 NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra). En cas d’informar 

NIE, el servei únicament respon dels títols obtinguts a l’Estat Espanyol. 

 Tipus de Procediment (finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el desplegable el 

tipus de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En cas que no 

aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta 

per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per la consulta 

d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient administratiu en 

base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

 Verificació de títols universitaris: 

 Resultat operació: 

 0003: Consulta realitzada correctament: Tramitada. Titular localitzat.  

 0232: Error reportat per l’emissor. Existeix més d’un registre per les dades 

proporcionades en la consulta.  

 0233: Titular no identificat.  

 0238: No hi ha dades del titular consultat.   

 0502: Error en la comunicació amb l’emissor.  

 Descripció: Descripció del codi de resultat. Ja descrit a l’apartat anterior. 

 Dades del titular: 

 Data de naixement: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 

 Dades Títol: 

 Universitat: Nom de la universitat 

 Centre: Nom de la facultat (facultat de Medicina, facultat de Dret...) 

 Carrera: Nom oficial de la carrera 

 Tipus títol: Especialista; Enginyer tècnic; Enginyer Superior, Llicenciat, Diplomat 

 Data finalització: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 

 Número de títol: 10 dígits 

 Registre Universitari: Camp en blanc. 

 Dades de títols universitaris: 

 Dades de títols universitaris: S’ha de descarregar la versió imprimible 

 

La informació que s’obtindrà és: 
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2- TÍTOLS NO UNIVERSITARIS 

 
COM FER LES CONSULTES: 

Aquesta modalitat permet consultar els títols no universitaris oficials obtinguts per un 

ciutadà amb posterioritat a 1991 a partir de les dades següents: 

 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar entre: NIF i NIE. 

 Documentació: Camp obligatori. S’haurà d’introduir el número d’identificació de la 

persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 NIF: 8 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra) 

 NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics+ dígit de Control (lletra). En cas d’informar 

NIE, el servei únicament respon dels títols obtinguts a l’Estat Espanyol. 

 Tipus de Procediment (finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el desplegable el 

tipus de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En cas que no 

aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta 

per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per la consulta 

d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient administratiu en 

base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

 
 

QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

La informació que es pot obtenir és: 

 

 Verificació de títols universitaris: 

 Resultat operació: 

 0003: Consulta realitzada correctament: Tramitada. Titular localitzat.  

 0232: Error reportat per l’emissor. Existeix més d’un registre per les dades 

proporcionades en la consulta.  

 0233: Titular no identificat.  

 0238: No hi ha dades del titular consultat.   

 0502: Error en la comunicació amb l’emissor.  

 Descripció: Descripció del codi de resultat. Ja descrit a l’apartat anterior. 
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 Dades del titular: 

 Data de naixement: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 

 País de naixement: 

 Província de naixement: 

 Localitat de naixement: 

 Dades Títol: 

 Centre: Nom del centre que va atorgar el títol. 

 Codi centre: codi de 8 dígits que cada CCAA assigna als centres educatius. 

 Província: Província del centre que va atorgar el títol. 

 Títol: Nom de la titulació obtinguda. 

 Tipus títol: Tipus de títol del titular 

 Tipus d’estudi: Tipus d’estudis al que pertany el títol. 

 Nivell: Nivell del títol. S’estableix el valor del nivell segons la taula següent: 

 03 Enseñanza General Básica   

 05 Bachillerato LGE  

 05 Bachillerato LOGSE  

 05 Bachillerato LOE  

 07 Formación Profesional Primer Grado   

 08 Formación Profesional Segundo Grado   

 13 Enseñanza Secundaria Obligatoria   

 13 Educación Secundaria Obligatoria LOE  

 14 Formación Profesional Básica Ley 8/2013  

 15 Formación Profesional Grado Medio  

 15 Formación Profesional Grado Medio LOE  

 16 Formación Profesional Grado Superior  

 16 Formación Profesional Grado Superior LOE  

 17 Idiomas LGE  

 17 Idiomas LOGSE  

 17 Idiomas LOE  

 18 Artísticas LGE  

 18 Artísticas LOGSE  

 18 Artísticas LOE  

 19 Especialización Didáctica  

 20 Deportivas LOE  

 99 Perito Taquígrafo - Mecanógrafo 

 Llei: Llei en que es basa la legalitat del títol. 

 Data finalització: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 

 Data expedició: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA. Ha de ser una data 

posterior a la data de finalització del títol. 

 Número registre nacional: Camp en blanc 

 Número registre autonòmic: 12 dígits 

 Número registre MEC: Registro Ministerio de Educación y Cultura. Coincideix amb el 

número de registre autonòmic. 

 Registre oficial: 

 Número d’ordre: Número d’ordre del llibre en el que figura el Registre Oficial. 6 

dígits. 

 Número de llibre: Número del llibre en el que figura el Registre Oficial. 6 dígits 

 Número de foli: Número de foli del llibre en el que figura el Registre Oficial. 4 dígits. 

 Dades de títols no universitaris: 

 Dades de títols universitaris: S’ha de descarregar la versió imprimible 
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La informació que s’obtindrà és: 
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3- TÍTOLS UNIVERSITARIS PER DADES DE FILIACIÓ 
 

COM FER LES CONSULTES: 

 

Aquesta modalitat permet consultar els títols universitaris oficials obtinguts per un ciutadà 

amb anterioritat a 1991 a partir de les dades de filiació (no per document d’identitat). 

Introduint els camps següents: 

 Nom: Camp obligatori. Nom del titular de la sol·licitud. 

 Primer Cognom: Camp obligatori. Cognom del titular de la sol·licitud. 

 Segon Cognom: Camp Opcional. Segon cognom del titular de la sol·licitud. En cas de 

no estar informat no s’envia a l’emissor final, altrament l’emissor valida que el segon 

cognom correspongui al titular.  

 Data de Naixement: Camp obligatori. S’ha de introduir en format DD/MM/AAAA. 

 Codi Universitat: Camp Opcional. Codi de la universitat en la que s’ha cursat el títol. 

 Número de títol: Camp Opcional. Codi del títol a consultar. 

 Tipus de Procediment (finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el desplegable el 

tipus de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En cas que no 

aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la  

consulta per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per la 

consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent 

 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient administratiu en 

base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

La informació que es pot obtenir és: 

 Títols universitaris per dades de filiació: 

 Resultat operació: 

 0003: Consulta realitzada correctament: Tramitada. Titular localitzat.  

 0232: Error reportat per l’emissor. Existeix més d’un registre per les dades 

proporcionades en la consulta.  

 0233: Titular no identificat.  

 0238: No hi ha dades del titular consultat.   

 0502: Error en la comunicació amb l’emissor.  

 Descripció: Descripció del codi de resultat. Ja descrit a l’apartat anterior. 

 Dades del titular: 

 Documentació: Camp en blanc 

 Nom: Nom del titular. 

 Primer cognom: primer cognom del titular 

 Segon cognom: segon cognom del titular. L’informa l’emissor de les dades encara que 

no s’hagi informat en els camps de consulta.  

 Data de naixement: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 

 Municipi de naixement: Municipi de naixement del titular 

 Província de naixement: Província de naixement del titular 

 País de naixement: País de naixement del titular 

 Dades Títol: Apareixeran tants apartats “Dades Títol” com títols universitaris tingui el 

titular de la consulta. 

 Universitat: Nom de la universitat que va atorgar el títol. 

 Centre: Nom de la facultat (facultat de Medicina, facultat de Dret...). 

 Província: Província del centre que va atorgar el títol. 

 Tipus títol: Especialista; Enginyer tècnic; Enginyer Superior, Llicenciat, Diplomat. 

 Titulació: Nom de la titulació obtinguda. 

 Data finalització: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 

 Data expedició: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA. Ha de ser una data 

posterior a la data de finalització del títol. 

 País expedició: País on es va expedir el títol 

 Número de títol: 10 dígits 

 Registre universitari: 9 dígits 

 Títols universitaris per dades de filiació: 

 Títols universitaris per dades de filiació: S’ha de descarregar la versió imprimible 
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La informació que s’obtindrà és: 
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4- TÍTOLS NO UNIVERSITARIS PER DADES DE FILIACIÓ 
 

COM FER LES CONSULTES: 

 

Aquesta modalitat permet consultar els títols no universitaris oficials obtinguts per un 

ciutadà amb anterioritat a 1991 a partir de les dades de filiació (no per document 

d’identitat). Introduint els camps següents: 

 Nom: Camp obligatori. Nom del titular de la sol·licitud. 

 Primer Cognom: Camp obligatori. Cognom del titular de la sol·licitud. 

 Segon Cognom: Camp Opcional. Segon cognom del titular de la sol·licitud. En cas de 

no estar informat no s’envia a l’emissor final, altrament l’emissor valida que el segon 

cognom correspongui al titular.  

 Data de Naixement: Camp obligatori. S’ha de introduir en format DD/MM/AAAA. 

 Número de títol: Camp Opcional. Codi del títol a consultar. 

 Tipus de Procediment (finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el desplegable el 

tipus de procediment autoritzat per la que es vol consultar la dada. En cas que no 

aparegui el tipus de procediment que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la  

consulta per aquesta finalitat/procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per la 

consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent 

 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient administratiu en 

base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

El format en que s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN: 

 

La informació que es pot obtenir és: 

 Títols no universitaris per dades de filiació: 

 Resultat operació: 

 0003: Consulta realitzada correctament: Tramitada. Titular localitzat.  

 0232: Error reportat per l’emissor. Existeix més d’un registre per les dades 

proporcionades en la consulta.  

 0233: Titular no identificat.  

 0238: No hi ha dades del titular consultat.   

 0502: Error en la comunicació amb l’emissor.  

 Descripció: Descripció del codi de resultat. Ja descrit a l’apartat anterior. 

 Dades del titular: 

 Documentació: Camp en blanc 

 Nom: Nom del titular 

 Primer cognom: primer cognom del titular 

 Segon cognom: segon cognom del titular. L’informa l’emissor de les dades encara que 

no s’hagi informat en els camps de consulta.  

 Data de naixement: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 

 Municipi de naixement: Municipi de naixement del titular 

 Província de naixement: Província de naixement del titular 

 País de naixement: País de naixement del titular 

 Dades Títol: Apareixeran tants apartats “Dades Títol” com títols universitaris tingui el 

titular de la consulta. 

 Centre: Nom del centre que va atorgar el títol. 

 Província: Província del centre que va atorgar el títol. 

 Tipus estudi: Tipus d’estudis al que pertany el títol. 

 Nivell: Nivell del títol. S’estableix el valor del nivell segons la taula següent: 

 03 Enseñanza General Básica   

 05 Bachillerato LGE  

 05 Bachillerato LOGSE  

 05 Bachillerato LOE  

 07 Formación Profesional Primer Grado   

 08 Formación Profesional Segundo Grado   

 13 Enseñanza Secundaria Obligatoria   

 13 Educación Secundaria Obligatoria LOE  

 14 Formación Profesional Básica Ley 8/2013  

 15 Formación Profesional Grado Medio  

 15 Formación Profesional Grado Medio LOE  

 16 Formación Profesional Grado Superior  

 16 Formación Profesional Grado Superior LOE  

 17 Idiomas LGE  

 17 Idiomas LOGSE  

 17 Idiomas LOE  

 18 Artísticas LGE  

 18 Artísticas LOGSE  

 18 Artísticas LOE  

 19 Especialización Didáctica  

 20 Deportivas LOE  

 99 Perito Taquígrafo - Mecanógrafo 

 Tipus títol: Tipus de títol del titular. 

 Titulació: Nom de la titulació obtinguda. 

 Data finalització: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA 
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 Data expedició: camps numèrics en format: DD/MM/AAAA. Ha de ser una data 

posterior a la data de finalització del títol. 

 País expedició: País on es va expedir el títol 

 Número registre autonòmic: 12 dígits 

 Número Registre MEC: Registro Ministerio de Educación y Cultura. Coincideix amb el 

número de registre autonòmic. 

 Títols no universitaris per dades de filiació: 

 Títols no universitaris per dades de filiació: S’ha de descarregar la versió imprimible 

 

La informació que s’obtindrà és: 

 

 
 



 

Pàgina 18 

 

 

 

 
 

 



 

Pàgina 19 

 

 

 

 

 


