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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ
15464 Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre 

d’universitats, centres i títols.
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La disposició addicional vintena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, en la redacció que en fa la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que 
al Ministeri d’Educació i Ciència hi ha d’haver el Registre d’universitats, centres i títols 
(RUCT), el règim, l’organització i el funcionament del qual els regula el Govern. La disposició 
addicional esmentada també estableix que el Registre té caràcter públic i que s’hi han 
d’inscriure, a més de les universitats i els centres, els títols oficials amb validesa en tot el 
territori nacional. També s’hi poden inscriure, a efectes informatius, altres títols que 
expedeixin les universitats.

Posteriorment, el Reial decret 432/2008, de 12 d’abril, pel qual es reestructuren els 
departaments ministerials, atribueix al Ministeri de Ciència i Innovació la proposta i execució 
de la política del Govern en matèria d’universitats, per la qual cosa la referència anterior al 
Ministeri d’Educació i Ciència s’ha d’entendre ara que es fa al Ministeri de Ciència i 
Innovació, en què ha de residir el Registre.

Així, el RUCT, que té caràcter públic i de registre administratiu, es concep com un 
instrument que recull la informació actualitzada relativa al sistema universitari espanyol, 
per a la qual cosa s’hi han d’inscriure les dades rellevants relatives a universitats, centres 
i títols.

La nova concepció en el disseny dels títols universitaris que recull el Reial decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
es basa en un procés de verificació del pla d’estudis que culmina amb la inscripció en el 
RUCT del títol oficial, com a requisit necessari per determinar-ne el caràcter oficial. 
D’aquesta manera, la inscripció en el RUCT dels títols oficials té caràcter constitutiu. 
Aquesta inscripció té com a efecte la consideració inicial de títol acreditat. A més a més, 
tots els processos relatius a la renovació de l’acreditació dels títols, així com la modificació 
i extinció dels plans d’estudis conduents a títols oficials, s’han d’anotar en el RUCT.

L’accés dels interessats a les dades esmentades s’ha de fer a través dels suports 
informàtics oportuns en la forma que estableixi el Ministeri de Ciència i Innovació, que en 
tot cas s’ha d’articular sobre les bases de l’accessibilitat, el tractament tècnic de les dades 
i l’actualització permanent del contingut. Igualment s’ha de tenir en compte, a aquests 
efectes, la normativa vigent sobre accés a la informació per part de les persones amb 
discapacitat.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe del Consell d’Universitats i de la Conferència 
General de Política Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Ciència i Innovació, amb l’aprovació de la 
ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 12 de setembre de 2008,
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D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals referents al Registre d’universitats, centres i títols

Article 1. Registre d’universitats, centres i títols.

1. Al Ministeri de Ciència i Innovació es constitueix el Registre d’universitats, centres 
i títols (RUCT), que té caràcter públic i de registre administratiu, a tots els efectes que 
preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la seva disposició 
addicional vintena, en la redacció introduïda per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, de 
modificació de la Llei orgànica d’universitats.

2. S’inscriuen en el RUCT les universitats i els centres universitaris. Així mateix, s’hi 
inscriuen els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, 
establerts d’acord amb el que preveu el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. També s’hi poden inscriure, 
a petició de la universitat expedidora, altres títols de caràcter no oficial, a efectes 
informatius.

3. En el RUCT s’inclou la informació actualitzada relativa al sistema universitari 
espanyol, per a la qual cosa s’hi han d’inscriure les dades rellevants relatives a universitats, 
centres i títols.

4. El RUCT està constituït pel conjunt de les inscripcions dels elements esmentats en 
aquest article i per les altres diligències que s’hagin de practicar, de conformitat amb el que 
preveu el Reial decret damunt esmentat.

Article 2. Estructura del RUCT.

1. El RUCT està constituït per tres seccions:

a) Universitats.
b) Centres.
c) Títols.

2. Dins de la secció de Títols hi ha al seu torn cinc subseccions:

a) Títols corresponents a ensenyaments de grau.
b) Títols corresponents a ensenyaments oficials de màster.
c) Títols corresponents a ensenyaments de doctorat.
d) Títols declarats equivalents als corresponents a les subseccions a) i b) anteriors.
e) Títols corresponents a ensenyaments no oficials.

3. El RUCT segueix el sistema d’assentaments registrals, en què a cada inscripció li 
correspon un assentament on consten les dades que preveu aquest Reial decret per a 
cada universitat, centre i títol.

Article 3. Efectes de la inscripció en el RUCT.

1. La inscripció en el RUCT té efectes informatius respecte de la situació jurídica de 
les universitats i centres, així com dels títols.

2. En el cas dels títols oficials, també té efectes constitutius respecte de la creació de 
títols universitaris oficials i comporta la consideració inicial de títol acreditat als efectes del 
que estableix l’article 26 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre.

Article 4. Funcions del RUCT.

Les funcions del RUCT són les següents:
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a) Inscripció i anotació de les dades registrals corresponents a universitats, centres i 
títols universitaris.

b) Emissió de certificacions sobre les dades registrades.
c) Coordinació i col·laboració amb els registres que hi pugui haver sobre les mateixes 

dades o anàlogues a les registrades.
d) Informació de les dades registrades mitjançant l’establiment dels mecanismes 

d’accés oportuns.
e) Manteniment de l’arxiu documental en suport informàtic en què es dipositen els 

documents que han servit per realitzar les inscripcions.

Article 5. Suport del RUCT.

1. En aplicació del que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, el RUCT ha de gestionar els seus procediments per mitjans 
electrònics i ha d’implantar sobre els sistemes en què es contingui la informació esmentada 
les mesures de seguretat que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal.

2. Als efectes que preveu l’apartat anterior, el Ministeri de Ciència i Innovació ha de 
dictar les instruccions oportunes sobre procediment informàtic i de verificació documental, 
amb subjecció als requisits i les garanties que estableix el Reial decret 263/1996, de 16 de 
febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i 
telemàtiques per l’Administració General de l’Estat, pel que fa als criteris de seguretat, 
normalització i conservació a què es refereix aquest.

3. Els òrgans competents per traslladar dades registrals al RUCT ho poden fer en 
suport informàtic, de conformitat amb el que estableix l’article 7 del Reial decret 263/1996, 
de 16 de febrer.

4. Quan de les dades existents en el RUCT es detectin irregularitats o es derivi 
l’incompliment dels requisits establerts en aquest Reial decret, el Ministeri de Ciència i 
Innovació ha d’adoptar les mesures oportunes per promoure, d’acord amb el que disposen 
les lleis, l’anul·lació, quan escaigui, de les inscripcions corresponents i portar a terme les 
accions legals que siguin pertinents.

Article 6. Gestió del RUCT.

La gestió del RUCT i la realització de tots els actes que es derivin del contingut del 
present Reial decret correspon a la Direcció General d’Universitats.

Article 7. Consulta del RUCT.

1. La consulta al RUCT és pública i es fa mitjançant la posada a disposició dels 
interessats dels suports informàtics en la forma que estableix el Ministeri de Ciència i 
Innovació.

2. Els suports informàtics a què es refereix l’apartat 1 anterior han de tenir en compte 
el que estableix el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones 
amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la 
informació i mitjans de comunicació social, aprovat pel Reial decret 1494/2007, de 12 de 
novembre.

3. En tot cas la consulta prevista a l’apartat anterior s’ha de produir en el marc del que 
preveu l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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CAPÍTOL II

Secció d’Universitats

Article 8. Inscripció d’universitats.

A la secció d’Universitats s’hi efectuen les inscripcions relatives a les universitats, i a 
cadascuna d’aquestes li correspon un assentament registral en què s’han d’anotar les 
dades que es recullen a l’article següent.

Article 9. Contingut dels assentaments registrals relatius a universitats.

1. La inscripció en la secció d’Universitats ha de contenir les dades següents:

a) Clau registral: als efectes de la seva identificació, el responsable de la gestió del 
Registre, a què es refereix l’article 6 d’aquest Reial decret, atorga una clau registral a 
cadascuna de les universitats.

b) Denominació completa.
c) Domicili.
d) Data i instrument de creació o reconeixement.
e) La titularitat pública, privada o de l’Església.
f) Administració educativa responsable.
g) Naturalesa del centre.

Article 10. Comunicació de dades registrals relatives a universitats.

1.  El rector de la universitat ha de traslladar al RUCT les dades registrals referides a 
les universitats, així com qualsevol modificació en aquestes dades, llevat de les dades 
relatives a la seva creació o reconeixement, o a la seva supressió o revocació, o modificació 
de l’acte originari constitutiu per part de l’Administració educativa responsable, el trasllat 
de les quals correspon, si s’escau, a l’òrgan competent de l’esmentada Administració 
educativa, així com qualssevol actes de naturalesa equivalent que correspongui adoptar a 
aquesta.

2. Sense perjudici del que preveu l’article anterior, correspon al Ministeri de Ciència i 
Innovació traslladar al RUCT les dades registrals referents a les universitats a què es 
refereix l’apartat 1.b) de l’article 4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, així com qualsevol modificació que se’n faci.

3. El RUCT ha de traslladar a l’òrgan competent de les comunitats autònomes els 
assentaments que s’inscriguin referits a les universitats pertanyents al seu àmbit 
competencial respectiu.

CAPÍTOL III

Secció de Centres

Article 11. Inscripció de centres.

A la secció de Centres s’hi efectuen les inscripcions relatives als centres universitaris, 
i a cadascun d’aquests li correspon un assentament registral en què s’han d’anotar les 
dades que es recullen a l’article següent.

Article 12. Contingut dels assentaments registrals relatius a centres.

1. La inscripció en la secció de Centres ha de contenir les dades següents:
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a) Clau registral: als efectes de la seva identificació, s’atorga una clau registral a 
cadascun dels centres.

b) Denominació.
c) Universitat a la qual es vincula.
d) Naturalesa de la vinculació.
e) Domicili.
f) Data i instrument de creació.
g) La naturalesa d’escola, facultat, departament, institut universitari de recerca o d’un 

altre centre o estructura integrat o adscrit a una universitat.
h) En el cas dels instituts universitaris de recerca, les entitats que els constitueixen.

Article 13. Comunicació de dades registrals relatives a centres.

1.  El rector de la universitat ha de traslladar al RUCT les dades registrals referides 
als centres, així com qualsevol modificació en aquestes dades, llevat de les dades relatives 
a la seva creació o reconeixement, o a la seva supressió o revocació, o modificació de 
l’acte originari constitutiu per part de l’Administració educativa responsable, el trasllat de 
les quals correspon, si s’escau, a l’òrgan competent de l’esmentada Administració 
educativa, així com qualssevol actes de naturalesa equivalent que correspongui adoptar a 
aquesta.

2. Sense perjudici del que preveu l’article anterior, correspon al Ministeri de Ciència i 
Innovació traslladar al RUCT les dades registrals referents a les universitats a què es 
refereix l’apartat 1.b) de l’article 4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, així com qualsevol modificació que se’n faci.

3. El RUCT ha de traslladar a l’òrgan competent de les comunitats autònomes els 
assentaments que s’inscriguin referits a les universitats pertanyents al seu àmbit 
competencial respectiu.

CAPÍTOL IV

Secció de Títols

Article 14. Inscripció de títols.

A la secció de Títols s’hi efectuen les inscripcions en la subsecció respectiva, i a cada 
títol li correspon un assentament registral en què s’han d’anotar les dades que es recullen 
a l’article següent.

Article 15. Contingut dels assentaments registrals relatius a títols oficials.

1. La inscripció en la secció de Títols ha de contenir amb caràcter fonamental les 
dades següents:

a) Clau registral: als efectes de la seva identificació, s’atorga una clau registral a 
cadascun dels títols.

b) Denominació del títol, als efectes que preveuen els articles 9, 10 i 11 del Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre. En el cas dels títols corresponents a ensenyaments de 
grau s’ha d’indicar la branca de coneixement a la qual estan adscrits.

c) Universitat o centre que expedeix el títol.
d) Acord de Consell de Ministres pel qual s’estableix el caràcter oficial del títol amb 

indicació de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
e) En el cas dels títols a què es refereix l’article 2.2.d) d’aquest Reial decret, norma 

per la qual se’n declara l’equivalència corresponent.

2. La inscripció en la secció de Títols ha de contenir amb caràcter complementari les 
dades següents:
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a) Centre o centres en què s’imparteixen els ensenyaments.
b) Tipus dels ensenyaments conduents al títol (presencial, semipresencial, no 

presencial).
c) Nombre de places reservades a alumnes de nou ingrés.
d) Nombre mínim de crèdits europeus de matrícula per estudiant i període lectiu i, si 

s’escau, les normes de permanència en els ensenyaments.
e) En el cas de títols de grau, el sistema de reconeixement i transferència de crèdits 

amb altres ensenyaments de la mateixa naturalesa.
f) Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir per obtenir 

el títol.
g) La informació que s’ha d’incloure en el suplement europeu al títol d’acord amb 

l’article 4 del Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost.
h) L’estructura dels ensenyaments conduents al títol, punt en què s’ha de recollir la 

denominació i descripció dels mòduls o matèries que integren el pla d’estudis en els termes 
que preveu l’apartat 5.3 de l’annex I del Reial decret 1393/2007, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el contingut d’aquests en crèdits 
europeus (ECTS) i la seva naturalesa obligatòria o optativa.

i) Si s’escau, les condicions o proves d’accés especials.
j) Els procediments, inclòs el sistema de reconeixement i acumulació de crèdits 

europeus, per a l’organització de la mobilitat dels estudiants propis i d’acollida.
k) El cronograma d’implantació del títol i els procediments d’adaptació dels estudiants 

procedents d’ensenyaments anteriors al nou pla d’estudis.

3. En el cas de títols conjunts, la inscripció en cadascun dels dos apartats anteriors 
s’ha de fer atenent aquesta condició.

4. L’òrgan competent per a la gestió del RUCT ha de diferenciar, a través del 
corresponent mitjà informàtic, l’accés a les dades registrals referents a títols segons es 
tracti de les corresponents a l’apartat 1 o a l’apartat 2 d’aquest article.

Article 16. Comunicació de dades registrals relatives a títols oficials.

1. Una vegada publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» l’acord a què es refereix 
l’article 26.1 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, el responsable del RUCT ha de 
procedir a la inscripció a què es refereix l’article anterior.

2. Les universitats, després d’obtenir l’autorització de la comunitat autònoma i la 
verificació per part del Consell d’Universitats en els termes que preveu l’article 28 del Reial 
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, han de traslladar al RUCT la modificació de les dades 
registrals relatives als seus títols.

Article 17. Inscripció de títols no oficials.

1. El Ministeri de Ciència i Innovació, amb l’informe previ del Consell d’Universitats i 
de la Conferència General de Política Universitària, ha d’adequar les condicions i els 
criteris per accedir al registre d’aquests títols.

2. Les universitats poden sol·licitar la inscripció, a efectes informatius, dels títols de 
caràcter no oficial que imparteixin.

3. El contingut dels assentaments registrals relatius a aquests títols es regeix, en el 
que sigui aplicable, pel que preveu aquest Reial decret per al supòsit dels títols universitaris 
de caràcter oficial.

Article 18. Responsabilitat sobre les dades registrades.

La responsabilitat de la informació continguda en les dades registrades en el RUCT 
correspon a la universitat, a l’administració educativa o a l’òrgan competent en cada cas 
per traslladar aquestes dades registrals al RUCT, excepte en aquells en què sigui imputable 
al mateix Registre.
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Disposició addicional primera. Registre nacional d’universitats, centres i ensenyaments.

La informació registrada en el Registre nacional d’universitats, centres i ensenyaments, 
creat pel Reial decret 1282/2002, de 5 de desembre, s’ha d’incorporar al RUCT a l’entrada 
en vigor del present Reial decret.

Disposició addicional segona. Altres assentaments registrals.

El Ministeri de Ciència i Innovació pot establir, amb l’informe previ del Consell 
d’Universitats i de la Conferència General de Política Universitària, les condicions i els 
criteris en què es poden inscriure altres assentaments registrals diferents dels que preveu 
aquesta norma en les seccions a què es refereix l’article 2.1 d’aquest Reial decret.

Disposició addicional tercera. Recursos humans i materials.

Les disposicions que conté aquest Reial decret no han de suposar increment de la 
despesa pública i la gestió del dit Registre s’ha d’assumir amb els recursos humans i 
materials de què disposa el Ministeri de Ciència i Innovació.

Disposició derogatòria única. Derogació del Reial decret 1282/2002.

Queda derogat el Reial decret 1282/2002, de 5 de desembre, pel qual es regula el 
Registre nacional d’universitats, centres i ensenyaments.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

Es faculta el ministre de Ciència i Innovació per dictar, en l’esfera de les seves 
atribucions, totes les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.30a de la 
Constitució espanyola i en ús del manament conferit al Govern per la disposició addicional 
vintena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 12 de setembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Ciència i Innovació,
CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL


