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ELS  TÍTOLS  DE  DANSA,  EL  SEU  RECONEIXEMENT I  

ELS  SEUS   EFECTES 
 
 
Unes notes preliminars 
 
L’article 149.1.30 de la Constitució disposa que és competència exclusiva 
de l’Estat la regulació de les condicions d’obtenció, expedició i 
homologació de títols acadèmics i professionals i les normes bàsiques 
per al desplegament de l’art. 27 de la Constitució, entre altres,  
l’homologació del sistema educatiu. 
 
Atès aquest marc constitucional, la regulació en matèria de títols o 
certificacions acadèmiques o professionals amb validesa a tot l’Estat s’ha 
de buscar, fonamentalment,  a la legislació estatal1, sense perjudici de la 
importància d’alguna norma puntual de la Generalitat de Catalunya a la 
que es farà també esment. 
 
 
1.- Els estudis de dansa abans de la LOGSE2 
 
L’ordenació dels estudis de dansa remunten a l’Ordre de 21 de juliol de 
1941, com així recorda en el seu preàmbul el derogat Reial Decret 169/2004  
i com així recull en el seu fonament de dret cinquè la sentència del 
Tribunal Suprem de 12 de febrer de 2008, precisament dictada en el recurs 
que l’APdC, junt amb altres entitats associatives, va plantejar contra el RD 
798/2005, sobre el que més endavant es tornarà. 
 
L’Ordre de 21 de juliol de 1941 establia l’ordenació els ensenyaments de 
dansa fixant-los en cinc cursos, que comprenien els ensenyaments 
complerts de balls folklòrics segons orientacions pròpies del moment. 
Com ens recorda també el Tribunal Suprem en l’esmentada sentència, 
aquests ensenyaments es van anar enriquint acadèmicament i 
organitzativament i, a partir de la dècada de 1950, estaven integrats en 
centres públics superiors com la Escuela Superior de Arte Dramático y 
Danza de Madrid i l’Institut del Teatre de Barcelona, que varen 
desenvolupar àrees d’especialització de dansa espanyola, de dansa 
clàssica i de dansa contemporània. 
 
                                                 
1 Com així es desprèn també de l’art. 131.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
2 La LOGSE és la Llei orgànica 1/1990, de  3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu 
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Potser convinguin tres observacions més: 
• La primera és que els estudis de dansa es van moure, com també 

ens recorda el Tribunal Suprem, amb criteris acadèmics i 
administratius heterogenis3 degut a l’absència de disposicions 
normatives que els regulessin. 

 
• La segona és  que la situació dels estudis de dansa amb anterioritat 

a la LOGSE, segons va sentenciar el Tribunal Suprem en aquella 
sentència, era més feble que la dels estudis de música i d’art 
dramàtic que ja havien estat objecte de successives regulacions en 
els dos primers terços del segle XX, significativament en el Decret 
de 25 d’agost de 1917 i en el Decret de 15 de juny de 1942, que 
emparaven els títols d’un i altre ensenyaments, i en els Decrets de 10 
de setembre de 1966 i de 9 d’agost de 1974, que emparaven 
respectivament els estudis de música i els d’arts dramàtic. 

 
• La tercera observació és que la LGE de 19704, tot i la seva 

transcendència històrica, no va aportar novetats significatives en la 
regulació i consolidació dels estudis de dansa. 

  
 
2.- La regulació dels títols de dansa a la LOGSE 
 
Convé precisar abans que res que, si bé la LOGSE ha estat derogada per 
la LOE5, que ha passat a ocupar el seu lloc, és a partir de la LOGSE i del 
seu desplegament que s’ha anat conformant l’actual regulació dels títols 
de dansa, pronunciaments jurisprudencials inclosos. D’aquí que, en primer 
lloc, interessi una aproximació a la LOGSE. 
 
La LOGSE, en els seus articles de 39 a 42, regula conjuntament els 
ensenyaments de música i dansa, que comprenen tres graus:  

• Grau elemental, de quatre anys de durada, pel que les 
Administracions educatives poden establir criteris d’ingrés. 

 
• Grau mitjà, de tres cicles acadèmics de dos anys cadascú, que 

exigirà una prova específica d’accés. 
 

                                                 
3 En aquest sentit, per exemple, l’Ordre de 3 de febrer de 1948 instaurava la modalitat 
d’ensenyament de ball  en el Conservatorio de Murcia, a impartir amb un abast molt limitat i en un 
sol curs. 
4 Llei 4/1970, de 4 d’agost, general d’educació i finançament de la reforma educativa. 
5 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
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• Grau superior, d’un sol cicle de durada a determinar en funció de 
les característiques dels ensenyaments, per l’accés ordinari al qual 
caldrà reunir els següents requisits: 

- Posseir el títol de batxiller. 
- Haver aprovat els estudis corresponents al tercer cicle de 

grau mitjà. 
- Haver superat una prova específica d’accés a establir pel 

Govern. 
 
Pel que fa als títols de dansa regulats a la LOGSE convé aturar-nos en els 
següents tres  aspectes:  

- quins són els títols dels ensenyaments de dansa que regula la 
Llei, 

- quina és la situació dels títols de dansa anteriors a la Llei, 
-  i quins són els títols que s’exigeixen per poder impartir la 

docència dels ensenyaments de música i dansa de la Llei. 
 
 
2.1.- Els títols dels ensenyaments de dansa de la LOGSE 
 
L’article 42 de la LOGSE regula els certificats i títols de música i dansa de la 
següent manera: 

• A l’acabament del grau elemental s’expedirà el corresponent 
certificat. 

 
• La superació del tercer cicle de grau mitjà donarà dret al títol 

professional de l’ensenyament corresponent. 
 

• Qui cursi satisfactòriament el grau superior tindrà dret al títol 
superior en l’especialitat corresponent, que serà equivalent a tots 
els efectes al títol de llicenciat universitari. 

 
Convé ressaltar l’equivalència que s’estableix a la LOGSE entre el títol 
superior de música i dansa i el títol de llicenciat universitari. És una 
equivalència que ha estat recordada en diverses ocasions pel Tribunal 
Suprem tant en l’àmbit del dret administratiu6 com en l’àmbit del dret del 
treball7 i que també recull la LOE actualment en vigor. 

                                                 
6 Com és el cas de les sentències de la Sala del Contenciós Administratiu del TS de 9 de juliol de 
2001 (fonament de dret sisè), de 30 de març de 2004 (fonament de dret segon), o de 12 de febrer 
de 2008 (fonament de dret cinquè) 
7 Com és el cas de les sentències de la Sala Social del TS de 22 de gener de 2002 fonament de dret 
tercer), o  de 7 d’abril de 2006 (fonament de dret quart) 
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2.2.- Els títols de dansa anteriors a la LOGSE 
 
La disposició addicional 4a de la LOGSE fa un repàs de la situació dels 
títols de diversos ensenyaments existents en el moment de ser aprovada 
la Llei, amb un  apartat 7è que diu que el Govern establirà les 
equivalències dels demés títols afectats per la Llei no esmentats de 
manera particular a la mateix disposició. En aquesta referència cal 
incloure-hi els ensenyaments artístics cursats amb anterioritat a la Llei, els 
de dansa entre ells.   La LOGSE, doncs, no determina la situació concreta 
d’aquests títols però sí ordena al Govern a regular-ne les equivalències. 
 
És, doncs, de suma importància veure quin  ha estat el desplegament 
reglamentari d’aquesta disposició addicional, com tot seguit es dirà.  
 
 
2.3.- Els títols dels professors dels ensenyaments de dansa de la 
LOGSE 
 
L’article 39.3 de la LOGSE, sense diferenciar graus, diu en general que per 
exercir la docència dels ensenyaments de règim especial de música i 
dansa caldrà posseir el títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació 
equivalent, a efectes de docència, i haver cursat les matèries 
pedagògiques que s’estableixin.  
 
En la mateixa línia, en referència als professors de música i arts 
escèniques, s’hi situa també la disposició addicional 15a 1 de la mateixa 
LOGSE que, per ingressar  en el cos de professors de música i d’arts 
escèniques, reitera que s’ha d’estar en possessió del títol de doctor, 
enginyer, arquitecte, llicenciat, o equivalent, a efectes de docència, a més 
d’haver cursat les matèries pedagògiques que s’estableixin d’acord amb 
els articles  39.3 i 43.1. 
 
 
2.4.- Les equivalències de títols que afecten la dansa a la LOGSE 
 
Del que s’ha dit es pot resumir que, a la LOGSE, hi ha tres referències 
importants i distintes a l’equivalència de títols amb afectació als de dansa: 
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• L’article 42.3, que declara equivalent a tots els efectes el títol 
superior de música i dansa de la LOGSE al títol de llicenciat 
universitari. 

 
• La disposició addicional quarta 7, que ordena al Govern que 

estableixi les equivalències –sense concretar a quins efectes-  dels 
demès títols anteriors a la Llei i afectats per la mateixa, entre ells els 
de dansa. 

 
• L’article 39.3, que diu que, per exercir la docència dels 

ensenyaments de règim especial de música i dansa, s’haurà de 
posseir el títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació 
equivalent. 

 
 
3.- Els títols de dansa en el desplegament reglamentari de la 
LOGSE 
 
3.1.- Les equivalències en el RD 986/1991, que aprova el 
calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu8 
 
Els articles del 35 al 40 del RD  986/1991 s’ocupen dels nous ensenyaments 
de dansa i del seu procés d’implantació, incloent-hi la remissió a un 
quadre d’equivalències, a efectes acadèmics, dels cursos que 
s’extingeixen amb els nous, concretament l’equivalència dels cursos dels 
estudis de dansa espanyola i ballet clàssic amb els nous de grau 
elemental i grau mitjà, el que es detalla en l’annex IV. 
 
3.2.- Les titulacions per impartir docència dels ensenyaments de 
dansa del RD 389/1992, que estableix els requisits mínims dels 
centres  d’ensenyaments artístics. 
 
El RD 319/1992 dedica els seus articles del 21 al 31 als centres 
d’ensenyament de dansa. Per impartir la docència (article 30.1) -en general 
per a tots els centres d’ensenyaments de dansa de qualsevol grau i 
titularitat-, es remet als requisits establerts a l’article 39.3 de la LOGSE suara 
referit i a les altres previsions sobre la matèria allí continguts. 
 
El RD conté altres mandats sobre els requisits de titulació del professorat 
com són que haurà d’acreditar la qualificació específica per impartir les 

                                                 
8 RD que va modificar el RD 1112/1999 i el RD 706/2002 
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àrees i matèries respectives, corresponent al llavors Ministeri d’Educació i 
Ciència determinar la concordança de les titulacions amb les distintes 
àrees i matèries, però, en tot cas, sense veure’s afectat per la norma el 
professorat que, sense reunir els requisits de la mateixa,  estigui ocupant 
plaça d’acord amb la legislació anterior. 
 
 
3.3.-  Els RD que estableixen els nous currículum dels 
ensenyaments de dansa 
 
El Govern, en desplegament de la LOGSE, va anar aprovant els reials 
decrets reguladors dels currículums dels tres graus d’ensenyaments de 
dansa, que cal tenir presents com a normes de referència: 

• El RD 755/1992, sobre el grau elemental de dansa. 
 
•  El RD 1257/1997  sobre el grau mitjà de dansa. 

 
•  El RD 1463/1999, sobre el grau superior dansa, així com el RD 

632/2010, que en regula els continguts bàsics. 
 
 
3.4.- La declaració d’equivalència a tots els efectes d’altres títols 
d’ensenyaments artístics, no de dansa,  anteriors a la LOGSE 
 
Dos són els Reials Decrets dictats a l’empara de la disposició addicional 
quarta 7 de la LOGSE que, recordem, és el precepte que diu  que el 
Govern establirà les equivalències dels títols afectats per la Llei que no 
tinguin una previsió concreta en la mateixa disposició addicional quarta o 
en altres preceptes de la Llei.  Un d’aquests Reials Decrets dictats per 
establir aquestes equivalències es refereix als títols de música i, l’altre, als 
títols d’art dramàtic: 
 

• El primer és el RD 1542/1994, referit als títols  de música, que declara 
equivalent, a tots els efectes, al nou títol superior de música de la 
LOGSE els títols de música anteriors a la llei expedits d’acord amb 
les anteriors normes. 

 
• El segon és el RD 770/1997, referit als títols d’art dramàtic, que 

declara equivalents, a tots els efectes, al nou títol superior d’art 
dramàtic de la LOGSE els títols d’art dramàtic anteriors a la Llei 
expedits d’acord amb les anteriors normes. 
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Aquestes equiparacions de títols -que ho eren a tots els efectes i no 
circumscrits només a efectes docents- no afectaven, doncs, als títols de 
dansa anteriors a la LOGSE, que seguien sense que es regulés la seva 
equivalència. 
 
 
3.5.- Les equivalències dels estudis de dansa anteriors a la 
LOGSE per impartir docència en els estudis de grau elemental i 
mitjà dels nous ensenyaments de la LOGSE. 
 
El RD 600/1999, avui derogat i substituït pel RD 899/2010, no s’emparava en 
el mandat al Govern contingut a la disposició addicional quarta 7 de la 
LOGSE, com sí varen fer i varen dir que feien els Reials Decrets 1542/1994 i 
770/1997 en regular les equivalències de títols de música i art dramàtic. El 
RD 600/1999, en el seu preàmbul, posava de manifest la manca de 
regulació dels ensenyaments de dansa abans de la LOGSE, la manca de 
normativa sobre l’obtenció i expedició de documents acreditatius dels 
estudis i l’inexistència d’un grau superior diferenciat, circumstàncies que 
havien propiciat una gran heterogeneïtat de criteris, de documents 
acreditatius i de denominacions que, en tot cas, venien sent admesos en 
l’exercici de la docència i creaven en els seus posseïdors les 
corresponents expectatives. El RD 600/1999 subratllava dificultats i la 
necessitat de respectar expectatives legítimes però no deia que donés 
compliment, pels estudis de dansa, al mandat contingut a la disposició 
addicional quarta 7 de la LOGSE. El RD 600/1999 partia de la base que, 
amb anterioritat a la LOGSE, no hi havia una regulació homologable dels 
estudis de dansa. 
 
El que feia el RD 600/1999 era reconèixer, amb efectes limitats a impartir la 
docència en els nous graus elemental i mitjà dels ensenyaments de dansa 
de la LOGSE9,  determinats documents oficials acreditatius dels estudis de 
dansa expedits per conservatoris de música, conservatoris de dansa i 
escoles d’art dramàtic i dansa amb anterioritat a la Llei, al mateix temps 
que posposava a un altre reglament el seu reconeixement per impartir 
també la docència en el grau superior. 

  
 
 
 
                                                 
9 Que són equivalents, als efectes limitats de docència en els graus elemental i mitjà, als títols 
universitaris exigits a l’article 39.3 de la LOGSE, sens perjudici de les matèries pedagògiques que 
s’estableixin. 
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3.6.- El RD 706/2002, sobre el grau superior de música i dansa i 
les equivalències a efectes acadèmics d’estudis anteriors a la 
LOGSE10 
 
En el preàmbul del RD 706/2001 es segueix recordant  la diferent casuística 
existent en la durada dels estudis de dansa abans de la LOGSE i, en 
l’annex V, s’estableixen les equivalències entre els estudis de dansa 
anteriors i els de la nova regulació: els estudis complerts de dansa 
espanyola, de ballet clàssic i de dansa contemporània  s’equiparen, 
respectivament,  al grau elemental i als tres cicles del grau mitjà de dansa 
espanyola,  dansa clàssica i dansa contemporània. 
 
 
3.7.- El RD 798/2005 i els requisits per obtenir l’equivalència, a 
efectes de docència, entre els estudis complerts de dansa 
anteriors a la LOGSE i els estudis superiors de dansa de la 
LOGSE 
 
Potser convingui recordar aquests dos antecedents: 
 

• Que la disposició addicional quarta 7 de la LOGSE encarregava al 
Govern a establir les equivalències de títols afectats per la Llei i que, 
en compliment d’aquest mandat, es van dictar els RD 1542/1994 i 
770/1997 que declaraven l’equivalència, a tots els efectes, dels títols 
de música i d’art dramàtic anteriors a la LOGSE als nous títols 
superiors establerts a la nova Llei. 

 
• Que, respecte als títols de dansa anteriors a la LOGSE, el RD 

600/1999 els va declarar equivalents només a efectes d’impartir 
docència en els nous graus elemental i mitjà de la LOGSE, 
posposant en un futur reglament el reconeixement per impartir 
també docència en el grau superior. 

 
Encara com antecedents immediats del RD 798/05 convé fer esment a: 

• La proposició no de llei aprovada pel Congrés de Diputats el 18 de 
febrer de 2003. 

  

                                                 
10 Convé tenir present que sobre aquest RD hi va recaure una sentència del TS, de 30 de març de 
2004, que dedica els seus fonaments de dret desè i onzè a abordar la temàtica dels estudis de 
dansa i la possibilitat de donar-se situacions anòmales i desiguals en  el reconeixement dels estudis 
que hauran de ser analitzats cas per cas. 
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• El RD 169/2004, que establia els requisits per obtenir l’equivalència 
entre els estudis complerts de dansa anteriors a la LOGSE i els 
estudis superiors de dansa regulats a la mateixa Llei, i establia 
també els complements de formació per a l’obtenció del títol 
superior de dansa. 

 
•  Els dictàmens del Consejo de Estado que es van emetre en aquest 

procés. 
 

• La sentència del Tribunal Suprem de 12 de febrer de 2008, 
precisament recaiguda en un recurs instat, entre altres, per l’APdC.  

 
D’aquestes quatre referències potser en convinguin destacar els següents 
aspectes:  

• Com recull el preàmbul del RD 169/2004, la Comissió d’Educació, 
Cultura i Esport del Congrés de Diputats, en la sessió del dia 18 de 
febrer de 2003 va aprovar una proposició no de llei que instava al 
Govern a promulgar un reial decret en el que fixés el procediment i 
els requisits per declarar l’equivalència dels estudis de dansa 
anteriors a la LOGSE, al títol superior de dansa establert a la mateixa 
llei orgànica, com així havien fixat en el seu moment  pels 
ensenyaments de música i arts dramàtic, respectivament, els RD 
1542/1994 i 770/1997 suara esmentats. 

 
• En compliment d’aquesta proposició no de llei el Govern va 

aprovar el RD 169/2004, que sí desplegava el mandat de la 
disposició addicional 4a 7 de la LOGSE,  i que declarava 
l’equivalència entre els estudis complerts de dansa anteriors a la 
LOGSE i els estudis superiors de dansa d’aquesta llei orgànica, així 
com la regulació dels complements de formació necessaris per 
obtenir el títol superior de dansa de la LOGSE. O, en altres paraules, 
el RD 169/2004 regulava els requisits per a equiparar també a tots 
els efectes, com havia succeït amb els estudis de música i art 
dramàtic,  els estudis de dansa anteriors a la LOGSE als de la 
LOGSE. 

 
• Aquest RD 169/2004, però, va ser derogat sense que assortís 

efectes,  pel RD 798/2005, que el va substituir. En l’origen d’aquesta 
substitució de reglaments hi ha el criteri del Consejo de Estado 
mantingut en els seus dictàmens11, que posava en qüestió 
l’equivalència, a tots els efectes, dels estudis de dansa anteriors a la 

                                                 
11 Dictàmens 1.580/03, 2.628/03 i 619/05. 
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LOGSE als de grau superior de la LOGSE, com pretenia fer el RD 
169/2004.  

 
La solució, com recull el Tribunal Suprem en la seva sentència de 12 de 
febrer de 2008, va ser establir un mecanisme senzill per tal que les 
persones que haguessin cursat estudis oficials complerts de dansa 
anteriors a la LOGSE obtinguessin el reconeixement de la seva 
equivalència als estudis superiors de dansa de la LOGSE, però limitada als 
sols efectes de la docència i no a la resta d’efectes acadèmico-
professionals d’un títol superior. Això és el que es pot veure en el RD 
798/2005, que va ser objecte de recurs davant dels Tribunal Suprem per 
part de diverses organitzacions, entre elles l’APdC, però que va ser 
desestimat per la sentència de 12 de febrer de 2008, a que s’ha fet esment. 
 
Els trets essencials del RD 798/200512 són aquests: 

• L’equivalència que es reconeix entre els estudis de dansa anteriors 
a la LOGSE i el títol superior de dansa de la LOGSE  és només a 
efectes de docència, però en general i sense acotar els efectes 
només a uns graus com feia el RD 600/1999. 

 
• L’equivalència s’aplica als estudis oficials complerts de balls 

folklòrics, de dansa espanyola, de ballet clàssic i de dansa 
contemporània realitzats en conservatoris de música i declamació, 
conservatoris de música, escoles d’art dramàtic i dansa i 
conservatoris de dansa. 

 
• Les persones que disposin dels esmentats estudis els hauran 

d’acreditar mitjançant les certificacions dels centres també 
esmentats i hauran de reunir, a més, un d’aquests dos requisits: 

 
- Una experiència professional de tres anys realitzada abans 

del curs 2002-2003, experiència referida a l’àmbit professional 
docent en centres públics, en centres privats no oficials 
reconeguts o en centres privats autoritzats, o bé en l’àmbit 
professional artístic. 

 
- O superar uns complements de formació. 

 
• L’Article 7 del RD 798/2005 deixa molt clar que el compliment dels 

requisits establerts en el RD dona dret a obtenir del Ministeri 
d’Educació i Ciència la declaració d’equivalència, als efectes de 
docència, amb el títol superior de dansa de la LOGSE. 

                                                 
12 L’Ordre ECI 1082/2006, de 6 d’abril, va desplegar el RD 798/2005. 
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3.8.- La regulació per part de la Generalitat de les Escoles de 
Música i Dansa 
 
Les escoles de música i dansa, a Catalunya, varen ser regulades pel 
Decret 179/1993. Dues observacions, una relativa a l’àmbit d’aplicació del 
Decret i l’altre al tractament que fa de les titulacions. 
 

• Pel que fa a l’àmbit d’aplicació, convé tenir present que el Decret 
179/1993 afecta nom a escoles d’iniciació i formació infants, a la 
preparació per a l’accés als estudis professionalitzadors i a la 
continuació de la formació  i pràctica artístiques no professionals de 
persones majors d’edat, en tot cas ensenyaments que no 
comporten l’obtenció de títols amb validesa acadèmica o 
professional. 

 
• Pel que fa a les titulacions del professorat, com a criteri general, el 

que disposa el Decret 179/1993 és el següent: 
 

- Cal que els professors de dansa tinguin la titulació acadèmica 
de grau superior d’ensenyaments de dansa, però es 
reconeixen també com a titulacions acadèmiques suficients, a 
efectes d’impartir la docència a les escoles regulades en el 
Decret, les titulacions acadèmiques del més alt nivell dels 
ensenyaments de dansa anteriors a la LOGSE. 

 
- Això no obstant, de manera transitòria, el Decret disposa 

l’atorgament d’habilitació per impartir la docència a persones 
que, no disposant de suficient titulació acadèmica segons els 
plans d’estudi anteriors a la LOGSE, acreditin que s’han 
dedicat a la tasca docent durant més de sis anys i compleixin 
els requisits per a l’habilitació que estableixi el Departament13. 

 
- Per especialitats sense titulació específica es preveu 

l’habilitació de docents extraordinaris.  
 

- La normativa no afecta al personal docent existent, que pot 
seguir impartint la docència en el seu centre, però sí als 
substituts i substitucions.  

 
 
 

                                                 
13 Requisits establerts per l’Ordre de 13 de gener de 1995. 
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4.- Els títols de dansa a la  LOE 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (LOE) substitueix i deroga la Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu 
(LOGSE). Als efectes d’aquest document convé tenir presents els grans 
trets de la nova regulació dels ensenyaments de dansa de la LOE i quin és 
el tractament que en fa la mateixa Llei de les titulacions del professorat 
que els ha d’impartir. 
 
4.1.- Els ensenyaments de dansa a la LOE 
 
La LOE regula els estudis de dansa, conjuntament amb els de música,  en 
els seus  articles del 48 al 50 i 54. Si bé la LOE manté l’estructura bàsica dels 
estudis de dansa configurats a la LOGSE, hi introdueix alguns canvis, 
fonamentalment aquests: 

• Els graus elemental, mitjà i superior de dansa la LOGSE passen a dir-
se ensenyaments elementals, professionals i superiors de dansa a la 
LOE. 

 
• La LOE deixa oberta la durada i la certificació dels estudis 

elementals, decisió que posa en mans de les Administracions 
educatives. 

 
• La possessió del nou títol professional de dansa no és requisit per 

accedir als ensenyaments superiors de dansa però es tindrà en 
compte en la qualificació de la prova d’accés. 

 
• El títol superior de dansa és equivalent al nou títol de grau a més de 

ser-ho amb el títol universitari de llicenciat. 
 
 
4.2.- Les titulacions dels professors de dansa a la LOE 
 
La LOE estableix en el seu article 96 una norma general per al conjunt dels 
ensenyaments artístics i algunes normes particulars en funció de si es 
tracta d’ensenyaments professionals o superiors. 
 

• La norma general  és que, per  exercir la docència dels 
ensenyaments artístics, cal disposar del títol de llicenciat, enginyer, 
arquitecte o grau, o la titulació equivalent a efectes de docència. 
Aquesta norma general és sens perjudici que el  Govern, prèvia 
consulta CCAA, pugui establir l’habilitació d’altres titulacions, a 
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efectes de docència,  per a determinats mòduls, i sens perjudici 
que, excepcionalment, per a determinats mòduls o matèries, es 
puguin incorporar professors especialistes no necessàriament 
titulats en funció de la seva qualificació i les necessitats del sistema. 

 
• En els ensenyaments artístics professionals caldrà a més disposar de 

la formació pedagògica i didàctica que el Govern ha d’establir14 de 
conformitat amb el que preveu l’article 100.3 de la mateixa Llei.  

 
• En els ensenyaments superiors el Govern, prèvia consulta amb les 

CCAA, pot incloure altres  exigències derivades de la inserció dels 
ensenyaments en el marc de  l’educació superior i, la LOE preveu 
també que, excepcionalment, es puguin incorporar especialistes 
estrangers, no necessàriament titulats, en funció de la seva 
qualificació i les necessitats del sistema. 

 
L’article 96 de la LOE parla en general del professorat dels ensenyaments 
artístics i subratlla algunes especificacions dels professorat 
d’ensenyaments professionals i superiors, però no fa cap referència 
explícita al professorat dels ensenyaments elementals de música i dansa 
però tampoc no els exclou de la norma general15, encara que la regulació 
dels ensenyaments que en fa l’article 48.1 de la LOE posa en mans de les 
Administracions Educatives unes possibilitats reguladores més grans. 
 
 
5.- El desplegament de la LOE 
 
5.1.- El calendari d’aplicació de la nova ordenació  
 
El RD 806/2006 estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del 
sistema educatiu i, respecte als estudis de dansa, disposa: 

• Pel que fa a les certificacions acreditatives de grau elemental de 
música i dansa que s’extingeixen, aquestes tindran els mateixos 
efectes que les noves certificacions que puguin establir les 
Administracions Educatives. 

 
• Pel que fa als ensenyaments professionals de música i dansa, el 

Reial  Decret inclou un quadre d’equivalències entre els estudis de 

                                                 
14 La regulació és a l’article 100 de la LOE, que completa la disposició transitòria octava, que declara 
també equivalents altres acreditacions d’especialització didàctica, com és el Certificat d’Aptitud 
Pedagògica (CAP).  
15 L’article 15 del RD 303/2010, que estableix els requisits mínims dels centres que imparteixen 
ensenyaments artístics els inclou específicament. 
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grau mitjà de la LOGSE, que s’extingeixen, i els nous ensenyaments 
professionals de la LOE. 

 
 
5.2.- L’ordenació dels ensenyaments professionals i superiors 
de dansa 
 
Tres són els reials decrets que convé tenir presents:  

• Un és el RD 85/200716, que regula l’ordenació dels nous 
ensenyaments professionals de  la LOE, la superació dels quals 
dona lloc a l’obtenció del títol professional de dansa en el que hi ha 
de constar l’especialitat cursada. 

 
• Un segon reial decret és el RD 1614/09, que estableix l’ordenació 

general dels ensenyaments artístics superiors de la LOE i que, entre 
altres, regula el títol de màster d’ensenyaments artístics, que 
cobreix el requisit de formació pedagògica i didàctica addicional 
exigida per impartir docència en els ensenyaments artístics 
professionals17. 

 
• El tercer reial decret és el RD 632/2010, que regula, respectivament 

el contingut bàsic dels ensenyaments superiors de grau en dansa, 
que dona lloc a l’obtenció del títol de graduat o graduada en 
dansa, també amb constància de l’especialitat, que pot ser de 
Coreografia i interpretació i de Pedagogia de la dansa. 

 
 

5.3.- Els cossos de funcionaris docents, les titulacions de dansa i 
les condicions de formació pedagògica i didàctica per a 
l’exercici de la docència 
 
Dos són els Reials Decrets que convé tenir presents: el RD 276/07, de 
reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats dels 
cossos docents, i el RD 1834/2008, sobre les condicions de formació per a 
l’exercici de la docència a l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, 
la formació professional i els ensenyaments de règim especial i 
s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament 
secundari. 
 

                                                 
16 A Catalunya, també el Decret24/2008, de 29 de gener. 
17 Segons  que diu l’article 15.2 del RD 303/2010 
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El RD 276/2007, de reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves 
especialitats dels cossos docents, dedica la seva disposició addicional 
única a les titulacions declarades equivalents a efectes de docència per a 
l’ingrés  a determinats cossos i, pel que fa als ensenyaments de música i 
arts escèniques diu que poden ser admeses les persones que no disposin 
de la titulació universitària exigida amb caràcter general però sí alguna de 
les titulacions o documents acreditatius que el Reial Decret relaciona en el 
seu annex IV. En aquest mateix annex es diu que, per impartir l’especialitat 
de dansa, s’haurà de disposar dels documents acreditatius de la completa 
superació dels estudis oficials de dansa cursats abans de la LOGSE i 
expedits d’acord amb el Decret 600/1999 a que ja s’ha fet esment. 
 
El RD 1834/08, sobre les condicions de formació per a l’exercici de la 
docència, tracta, entre altres, de la formació pedagògica i didàctica que 
exigeix la LOE al professorat en l’educació secundària obligatòria, el 
batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial. 
Tanmateix conté dues observacions d’interès pel professorat 
d’ensenyaments artístics: 

• La primera observació és que per aquell professorat que, per raons 
derivades de la seva titulació, no pugui accedir als estudis de 
màster, la formació pedagògica i didàctica s’haurà d’acreditar 
mitjançant una formació equivalent en les condicions que estableixi 
el Ministeri d’Educació. 

 
• La segona observació, referida específicament als ensenyaments 

artístics i esportius, és que els títols oficials de màster generals 
acrediten també la formació pedagògica i didàctica exigida per a 
la docència dels ensenyaments artístics professionals. 

 
 
5.4.- Els requisits dels centres que imparteixen ensenyaments 
artístics pel que fa a les titulacions del seu professorat 
 
El RD 303/2010 regula els requisits mínims dels centres d’ensenyaments 
artístics i, entre aquests requisits, destaca el requisit de titulació del 
professorat que hi ha d’impartir docència. La regulació és en els articles 15, 
16, 20 i, també, en les seves disposicions addicional primera i transitòria 
segona. Convé veure quina és aquesta regulació distingint els 
ensenyaments elementals, els ensenyaments professionals i els 
ensenyaments superiors: 

• L’article 15 del RD 303/2010, si bé en el seu enunciat parla només 
dels requisits per exercir la docència en els ensenyaments artístics 
professionals, en el seu apartat 1 es refereix també explícitament als 
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ensenyaments elementals per dir que, per impartir la docència dels 
ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, caldrà 
estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, enginyer o 
arquitecte, o titulació equivalent a efectes de docència. 

 
• Com exigeix la LOE, el RD 303/2010 també diu que del professorat 

d’ensenyaments artístics de música i dansa, a més a més de posseir 
la titulació universitària o equivalent, per exercir la docència dels 
ensenyaments artístics professionals, ha de disposar de la 
corresponent formació pedagògica i didàctica prevista també a la 
LOE.  Aquesta formació pedagògica i didàctica (article 16 del RD 
303/2010)  és  un títol oficial de postgrau, que podrà ser un títol 
universitari oficial de màster, no qualsevol màster18, o el títol de 
màster regulat en el RD 1614/09, que ordena els ensenyaments 
artístics superiors. 

 
• Per a l’exercici de la docència dels ensenyaments artístics superiors 

caldrà estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, enginyer, 
arquitecte, o titulació equivalent a efectes de docència, sens 
perjudici dels supòsits excepcionals a que al·ludeix ja la LOE. 

 
 
5.5.- Mesures excepcionals substitutòries de la formació 
pedagògica i didàctica exigida per a la docència dels 
ensenyaments artístics professionals 
 
Com estableix l’article 96.1 de la LOE, cal disposar de la formació 
pedagògica i didàctica que s’estableixi per a poder impartir docència 
dels ensenyaments artístics professionals. Però què succeeix quan això no 
és possible, ja sigui perquè la titulació que es posseeix no permet accedir 
als estudis de màster, o ja sigui per la demora en la implantació dels 
estudis de màster que ha d’habilitar l’exercici de les professions de 
professor d’ensenyaments artístics?  
 
El Subdirector General d’Ordenació Acadèmica del Ministeri d’Educació, 
en escrit de 30 de juny de 2009 dirigit al Subdirector General de Persona, 
es feia ressò d’aquest supòsits i de la inquietud que ocasionaven i, per 
això, entenia que, mentre la situació fos aquesta, no es podia exigir la 
formació pedagògica i didàctica als col·lectius afectats, entre ells als 
professors d’ensenyaments artístics professionals. 

                                                 
18 Un màster oficial dels regulats en els articles del 15 al 17 del RD 1393/07, que ordena els 
ensenyaments universitaris oficials. 
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Posteriorment, el RD 303/2010 que, com s’ha dit,  regula els requisits dels 
centres que imparteixin ensenyaments artístics, es refereix també a la 
formació pedagògica i didàctica que es demana per a la impartició de la 
docència en els ensenyaments artístics professionals, i dedica les seves 
disposicions addicional primera i  transitòria segona, respectivament, a la 
formació pedagògica i didàctica del professorat que no pugui accedir als 
estudis de màster, i a l’equivalència de la docència impartida a la formació 
pedagògica i didàctica. Una mirada a aquestes dues disposicions del RD 
303/2010. 
 
 
5.5.1. La formació pedagògica i didàctica del professorat que 
no pugui accedir als estudis de màster. 
 
Per accedir als ensenyaments universitaris oficials de màster regulats en 
els articles 15 a 17 del RD 1393/2007  s’exigeix estar en possessió d’un títol 
universitari oficial19, i per accedir als ensenyaments artístics de màster, 
regulats en els articles 9 i del 13 al 17 del RD 1614/2009, s’exigeix estar en 
possessió d’un títol superior oficial d’ensenyaments artístics, d’un títol 
oficial de graduat o graduada o d’un títol equivalent expedit per una 
Institució de l’Espai Europeu d’Educació Superior20. 
 
Com s’ha explicat, els RD 1542/1994 i 770/1997 varen declarar equivalents, a 
tots els efectes, els títols de música i arts dramàtic anteriors a la LOGSE als 
títols d’ensenyaments artístics superior, però no va fer el mateix el RD 
798/2005 respecte als estudis de dansa anteriors a la LOGSE, que només 
els va declarar equivalents a efectes de docència. 
 
És raonablement per a supòsits com aquest que la disposició addicional 
primera del RD 303/2010, com ja havia fet també la disposició addicional 
primera del RD 1834/2008, estableix que la formació pedagògica i 
didàctica del professorat que, per raons derivades de la seva titulació, no 
pugui accedir als estudis de postgrau, aquesta formació s’acreditarà en 
les condicions que estableixi el Ministeri d’Educació, sense que consti 
que, a hores d’ara s’hagin establert aquestes condicions. 
 
 
 

                                                 
19 Article 16.1 del RD 1393/07 
20 Article 15.1 del RD1614/2009 
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5.5.2. Equivalència de la docència impartida a la formació 
pedagògica i didàctica 
 
La disposició transitòria segona del RD 303/2010 dona valor de formació a 
l’experiència docent i disposa que la docència durant dos cursos 
acadèmics complerts o, en el seu defecte, 12 mesos en períodes continus 
o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyaments artístics 
professionals degudament autoritzats, es reconeixerà com equivalent a la 
formació pedagògica i didàctica prevista en el mateix Reial Decret mentre 
no es regulin els títols oficials universitaris de màster  o el títol de màster 
d’ensenyaments artístics. 
 
 
6.- El RD 899/2010, de 9 de juliol, pel que determinats 
documents oficials es declaren equivalents a les titulacions a 
que es refereix l’art. 96.1 de la LOE, per impartir 
ensenyaments elementals i professionals de dansa 
 
6.1.- Els antecedents 
 
Els antecedents d’aquesta RD 899/2010 a remarcar són aquests dos: 

• El RD 600/1999, derogat precisament pel RD 899/2010, que declarava 
equivalents per impartir els graus elementals i mitjà de dansa 
regulats a la LOGSE  determinats documents acreditatius de la 
completa superació dels estudis oficials de dansa anteriors a la llei 
orgànica. És important subratllar que el RD 600/1999 no deia que 
desplegués la disposició addicional quarta 7 com sí desplega el RD 
798/2005, en vigor, i és important subratllar també que, en la seva 
exposició de motius, el RD 600/1999 posposava a un altre Reial 
Decret la regulació de les condicions per establir l’equivalència dels 
estudis anteriors a la LOGSE per impartir docència en el grau 
superior de dansa. 

 
• Després de diverses vicissituds que s’han explicat, entre elles una 

proposició no de llei del Congrés instant-ne la regulació, va ser el 
RD 798/2005, que sí deia desplegar la disposició addicional quarta 7 
de la LOGSE, i que establia els requisits per obtenir l’equivalència, 
als efectes de docència, no limitats només als ensenyaments 
elemental i mitjà, entre els estudis complerts de dansa anteriors a la 
LOGSE i els estudis superiors de dansa regulats en aquesta llei. 
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En el moment de ser dictat el RD 899/2010 teníem aquests dos Reials 
Decrets vigents, el RD 600/1999 i el RD 798/2005. El RD 899/2010 deroga i 
substitueix el RD 600/1999 però no deroga ni substitueix el RD 798/2005. 
Avui tenim, doncs, vigents el RD 798/2005 i el RD 899/2010. 
 
 
6.2.- El RD 899/2010 
 
La derogació i substitució del RD 600/1999 s’expliquen en el preàmbul per 
les modificacions en l’estructura i denominacions dels ensenyaments de 
dansa a la LOE i la conveniència d’evitar unes no aclarides diferents 
interpretacions que s’havien donat, partint a més de la base que el RD 
600/1999 desenvolupava la disposició addicional quarta 7 de la LOGSE, 
que no és ben bé el cas, ja que el desplegament d’aquesta disposició 
addicional la va fer explícitament el RD 798/2005, que és en vigor. 

 
El RD 899/2010 consta de dos articles, una disposició derogatòria, que 
afecta només al RD 600/1999, i dues disposicions finals, una sobre les 
competències de l’Estat per dictar el Reial Decret i una altre sobre la seva 
entrada en vigor, al dia següent de la seva publicació. El contingut dels 
dos articles del RD 899/2010 és essencialment el mateix que hi havia en el 
RD 600/1999, que deroga i substitueix: 

• Es declaren equivalents a les titulacions contingudes a l’article 96.1 
de la LOE21, a efectes d’impartir la docència dels ensenyaments 
elementals i professionals de dansa, els documents acreditatius de 
la complerta superació dels estudis oficials de dansa amb 
anterioritat a la LOGSE, expedits pels conservatoris de música, 
conservatoris de dansa i escoles d’art dramàtic i dansa. 

 
• Aquest reconeixement és sens perjudici d’haver de disposar també 

pels ensenyaments professionals de la formació pedagògica i 
didàctica requerida. 

 
 
6.3.-   L’abast dels efectes dels títols de dansa anteriors a la 
LOGSE 
 
Tant la LOGSE com la LOE són ben clares en establir que els títols 
superiors de dansa són equivalents a tots els efectes als títols universitaris 
de llicenciat o als nous títols de grau de la Llei Orgànica d’Universitats. 

                                                 
21 Recordi’s que els títols de  l’article 96.1 de la LOE són els de llicenciat, enginyer, arquitecte, o el 
títol de grau o titulació equivalent a efectes de docència. 
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Pel que fa als estudis de dansa anteriors a la LOGSE, a juliol de 2010 es va 
publicar un nou Reial Decret, el RD 899/2010, que es justificava per la 
voluntat d’aclariment, però els dubtes sobre la seva motivació i encaix no 
semblaven haver-hi contribuït amb un excessiu encert.  
 
En tot cas, la situació és bàsicament aquesta: 

• La vigència d’un Reial Decret, el  RD 798/2005, que desenvolupa la 
disposició addicional quarta 7a de la LOGSE i que reconeix 
l’equivalència dels estudis de dansa anteriors a la  Llei amb el títol 
superior de dansa de la Llei a efectes de docència, de manera 
general i equiparable als altres títols superiors,  previ a haver 
obtingut la corresponent declaració d’equivalència del Ministeri, 
segons les previsions del RD 798/2005. 

 
• La vigència d’un nou Reial Decret, el RD 899/2010, que deroga i 

substitueix el RD 600/1999 i que  reconeix els documents acreditatius 
de la complerta superació dels estudis de dansa anteriors a la 
LOGSE expedits per conservatoris de música, conservatoris de 
dansa i escoles d’art dramàtic i dansa, únicament a efectes d’ 
impartició de la docència dels ensenyaments elementals i 
professionals. 

 
De fet, es podria dir que el RD 899/2010 no canvia la situació generada pel  
RD 600/1999, que deroga. 
 
 
Barcelona, juny 2011 
 

       
 

    Ramon Plandiura Vilacís   
    Advocat i professor de la UPF 
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