Legalització de documents acadèmics espanyols que han de produir efectes a l’estranger.
Titulacions oficials. Legalització per via diplomàtica

Si necessites que un document acadèmic tingui validesa a l’estranger, has de legalitzar-lo.
Si la legalització ha de tenir efectes en països que han signat el conveni de l’Haia:
— Primer has de fer el reconeixement de signatures a l’Alta Inspecció d’Educació de Barcelona o al
Servicio de Títulos del Ministeri d’Educació a Madrid.
— A continuació, has de sol·licitar la legalització del document a la secció de legalitzacions del
Ministeri de Justícia a Madrid o Barcelona.
Si la legalització ha de tenir efectes en països que no han signat el conveni de l’Haia:
— Primer has de fer el reconeixement de signatures al Servicio de Títulos del Ministeri d’Educació a
Madrid.
— A continuació, has de sol·licitar la legalització del document a la secció de legalitzacions del
Ministeri d’Afers Exteriors a Madrid.
— Finalment has de sol·licitar el reconeixement de signatures a la representació diplomàtica o
consular a Espanya del país on hagi de tenir efectes el document.
Tanmateix, has de tenir en compte que:
— Si la cartolina del títol té la signatura del cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics feta per autorització, t’has
d’adreçar primer a la gestió acadèmica del teu centre abans d’iniciar el procés de legalització.
— Si al revers de la cartolina no hi consta el nom del gestor acadèmic que va signar el registre, has
d’adreçar-te primer a la gestió acadèmica del teu centre perquè verifiqui la signatura i afegeixi el
nom de la persona que signa, i llavors podràs adreçar-te al Ministeri d’Educació.
En cas que hagis de legalitzar un certificat dels programes, d’assignatures o de proves d’aptitud, has
d’anar a la notaria indicada al quadre inferior a fer el reconeixement de les signatures.
Adreces d’interès
Delegació del Govern
Alta Inspecció d’Educació
C/ Bergara, 12, 5a planta
08002 Barcelona
Tel. 93 520 96 03
Ministeri de Justícia
Secció de Legalitzacions
C/ Pau Claris, 158, 6è
08009 Barcelona
Tel. 93 482 34 90
Notari Teodoro López Cuesta
Fernández
Avinguda de la Primavera, 7
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 692 50 00

Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte
Servicio de Títulos
Paseo del Prado, 28
28014 Madrid
Tel. 91 506 56 00, extensió 65063
Ministerio de Justicia
Sección de Legalizaciones
C/ San Bernardo, 66
28015 Madrid
Tel. 91 390 20 00
Ministerio de Asuntos Exteriores
C/ Juan de Mena, 4
28071 Madrid
Tel. 91 379 16 10 / 91 379 17 00

