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1303 REIAL DECRET 49/2004, de 19 de gener,
sobre homologació de plans d’estudis i títols
de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional. («BOE» 19, de 22-1-2004.)

L’article 149.1.30a de la Constitució atribueix a l’Estat
com a competència exclusiva la regulació de les con-
dicions d’obtenció, expedició i homologació de títols aca-
dèmics. Aquesta competència l’exerceix el Govern amb
la finalitat de dotar de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional els títols expedits per les universitats
espanyoles, per distingir-los així d’altres títols o diplomes
expedits per universitats, institucions o centres d’edu-
cació superior que no tenen aquest caràcter.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’u-
niversitats, estableix a l’article 35 una sèrie de meca-
nismes per a l’homologació de plans d’estudis i títols
acadèmics de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional, la finalitat dels quals és garantir que els estudis
universitaris a Espanya obeeixin a unes regles bàsiques
comunes de contingut, organització i qualitat, sense per-
judici de les competències que corresponen a les uni-
versitats i comunitats autònomes sobre aquesta matèria.

A aquests efectes, la Llei esmentada preveu un pro-
cediment en el qual intervenen totes les autoritats com-
petents en matèria d’educació universitària, per la qual
cosa és imprescindible dictar la norma que el reguli.

Així mateix, en desplegament d’una de les principals
innovacions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desem-
bre, d’universitats, aquest Reial decret té en compte les
previsions corresponents a l’avaluació de la qualitat i
acreditació dels ensenyaments per l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, i als mecanismes
de suspensió i revocació de l’homologació de títols aca-
dèmics.

El Consell de Coordinació Universitària ha emès infor-
me sobre aquest Reial decret.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 16 de gener de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té com a finalitat desenvo-
lupar el procediment necessari per aplicar les mesures
que preveu l’article 35 de la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats, en relació amb l’homo-
logació de plans d’estudis i de títols universitaris aca-
dèmics, com també, si s’escau, la suspensió i revocació
de l’homologació d’aquests títols.

2. Aquest procediment és aplicable als plans d’es-
tudis conduents a l’obtenció de títols universitaris de
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, així
com als títols corresponents.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Homologació d’un pla d’estudis: el procés i l’acte
pel qual el Consell de Coordinació Universitària verifica
que el contingut del pla d’estudis aprovat per una uni-
versitat s’ajusta a les directrius generals establertes de
conformitat amb l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats.

b) Homologació d’un títol acadèmic: el procés i l’ac-
te pel qual el Govern comprova que el títol correspon
a un pla d’estudis prèviament homologat pel Consell de
Coordinació Universitària, i que es compleixen els requi-
sits sobre mitjans i recursos adequats perquè la univer-
sitat pugui impartir aquests ensenyaments, d’acord amb
la certificació expedida a l’efecte per la comunitat autò-
noma corresponent, d’acord amb l’article 4.3 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

c) Suspensió de l’homologació d’un títol acadèmic:
la prohibició temporal a una universitat per impartir deter-
minats ensenyaments conduents a l’obtenció d’un deter-
minat títol oficial, així com per a l’expedició del títol
corresponent, amb els efectes que preveu aquest Reial
decret, per incompliment dels requisits que estableixi
l’ordenament jurídic.

d) Revocació de l’homologació d’un títol acadèmic:
la prohibició amb caràcter definitiu a una universitat per
impartir determinats ensenyaments conduents a l’obten-
ció d’un determinat títol oficial, com també per a l’ex-
pedició del títol corresponent, amb els efectes que pre-
veu aquest Reial decret, per incompliment dels requisits
que estableixi l’ordenament jurídic.

Article 3. Aprovació dels plans d’estudis.

1. Prèvia autorització de la implantació d’uns deter-
minats ensenyaments per la comunitat autònoma corres-
ponent, les universitats han d’elaborar i aprovar els seus
plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol univer-
sitari pertinent de caràcter oficial i validesa en tot el
territori nacional ajustant-se a les directrius generals esta-
blertes a aquest efecte.

2. La universitat ha de trametre a l’òrgan competent
de la comunitat autònoma el pla d’estudis elaborat a
fi que s’emeti informe sobre la valoració econòmica del
pla, l’adequació del centre als requisits bàsics sobre crea-
ció o reconeixement de centres que estableixin les nor-
mes vigents i, en particular, l’existència de mitjans i recur-
sos adequats perquè aquesta universitat o centre com-
pleixi les funcions legalment establertes.

Article 4. Homologació dels plans d’estudis.

1. La universitat ha de trametre el pla d’estudis al
Consell de Coordinació Universitària, juntament amb l’in-
forme favorable que hagi emès l’òrgan competent de
la comunitat autònoma.

2. La Secretaria General del Consell de Coordinació
Universitària ha d’examinar el pla d’estudis tramès, com-
provar-ne l’adequació a les directrius generals i remetre’l
a la subcomissió corresponent.

3. La subcomissió ha d’elevar informe a la Comissió
Acadèmica sobre la procedència o no de l’homologació
so�icitada.

4. La decisió adoptada per la Comissió Acadèmica
s’ha de recollir a la resolució corresponent de la Secre-
taria General del Consell de Coordinació Universitària.

5. Transcorreguts sis mesos des que el Consell de
Coordinació Universitària hagi rebut el pla d’estudis sen-
se que s’hi hagi dictat resolució, aquest s’ha d’entendre
homologat.

Article 5. Homologació del títol.

1. El Consell de Coordinació Universitària ha de tra-
metre a la Direcció General d’Universitats del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport la resolució sobre homo-
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logació del pla d’estudis perquè s’iniciï el procediment
d’homologació del títol acadèmic corresponent.

2. La Direcció General d’Universitats ha de compro-
var el compliment dels requisits següents:

a) Si existeix resolució d’homologació del pla d’es-
tudis pel Consell de Coordinació Universitària.

b) Si existeix l’informe favorable de la comunitat
autònoma que acrediti el compliment dels requisits que
preveu l’article 4.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats.

3. Comprovats els requisits anteriors, el ministre d’E-
ducació, Cultura i Esport ha d’elevar al Consell de Minis-
tres el projecte d’acord d’homologació del títol acadèmic
corresponent.

4. Una vegada adoptat i publicat en el «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» l’acord del Consell de Ministres pel qual
s’homologa el títol, la universitat ha de publicar en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» el pla d’estudis homologat
conduent a l’obtenció del títol esmentat.

5. Publicat el pla d’estudis, l’òrgan competent de
la comunitat autònoma pot procedir a autoritzar l’inici
de la impartició dels ensenyaments, i la universitat pot,
a partir d’aquest moment, expedir els títols correspo-
nents.

Article 6. Homologació en el cas de modificació del
pla d’estudis.

1. La modificació d’un pla d’estudis que afecti con-
tinguts formatius comuns inclosos en les directrius gene-
rals pròpies implica l’extinció del pla d’estudis en vigor,
i la nova versió es considera com a nou pla d’estudis
que ha de ser sotmès, en conseqüència, al procés d’ho-
mologació davant el Consell de Coordinació Universi-
tària, prèvia implantació per la comunitat autònoma res-
pectiva, i a l’avaluació posterior del desenvolupament
efectiu dels seus ensenyaments, d’acord amb els pro-
cediments que preveu aquest Reial decret.

2. La modificació d’un pla d’estudis que afecti con-
tinguts establerts discrecionalment per la universitat no
està subjecta al procés d’homologació, si bé ha de ser
comunicada al Consell de Coordinació Universitària, que
n’ha de decidir la procedència. La universitat ha de publi-
car l’autorització de la modificació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».

Article 7. Procediment d’avaluació i acreditació de la
qualitat dels ensenyaments.

1. D’acord amb el que disposa l’article 35.5 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, les univer-
sitats han de sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desenvolupa-
ment efectiu dels ensenyaments corresponents als plans
d’estudis homologats i implantats en la seva totalitat.

2. El procediment i els criteris generals aplicables
a l’avaluació dels ensenyaments corresponents als plans
d’estudis homologats i implantats en la seva totalitat
han de ser aprovats, amb l’informe previ de l’Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, per
ordre del ministre d’Educació, Cultura i Esport, que es
publica en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. En el procés d’avaluació les universitats han d’a-
creditar el compliment dels requisits bàsics que el Govern
estableixi d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’univer-
sitats, així com el compliment de les directrius generals
del pla d’estudis corresponent.

4. Amb la documentació aportada per la universitat,
d’acord amb els models normalitzats que s’estableixin
a aquest efecte, i la consegüent avaluació externa duta
a terme per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat
i Acreditació, aquesta ha d’elaborar l’informe d’acredi-
tació corresponent.

Article 8. Informes d’acreditació.

1. Els informes d’acreditació elaborats en relació
amb el desenvolupament efectiu dels ensenyaments
s’han de trametre a la universitat corresponent, al Consell
de Coordinació Universitària, a la comunitat autònoma
respectiva i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

2. A partir de la recepció de l’informe emès per
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acredi-
tació, la universitat disposa d’un any per esmenar les
deficiències que s’hi hagin identificat. Abans que acabi
el termini, la universitat pot aportar la documentació que
consideri oportuna amb la finalitat de garantir que les
deficiències assenyalades a l’informe d’acreditació han
estat esmenades. Finalitzat el termini, l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació ha d’elaborar un
nou informe d’acreditació.

3. L’acreditació emesa per l’Agència Nacional d’A-
valuació de la Qualitat i Acreditació l’aprova el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport i té una validesa temporal
de sis anys. Transcorregut el període de validesa de l’a-
creditació, la universitat ha de sotmetre a una nova ava-
luació el desenvolupament efectiu d’aquests ensenya-
ments.

Article 9. Causes de suspensió i revocació de l’homo-
logació de títols.

1. El Govern pot ordenar la suspensió amb caràcter
temporal o, si s’escau, la revocació amb caràcter definitiu
de l’homologació atorgada a un títol expedit per una
universitat, per incompliment dels requisits bàsics que
el Govern estableixi d’acord amb el que preveu l’article
4.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats.

2. En tot cas, es considera suficient per iniciar i resol-
dre un procediment de suspensió o de revocació qual-
sevol de les causes següents:

a) Que el pla d’estudis, en el seu desenvolupament
efectiu, no se subjecti a les directrius generals establer-
tes, o que els ensenyaments impartits, fins i tot de con-
formitat amb aquestes directrius, no garanteixin uns refe-
rents mínims de qualitat per a la formació de l’estudiant.

b) Que el pla d’estudis s’imparteixi sense que el cen-
tre disposi de departaments o estructures docents i de
recerca adequades als fins de la formació.

c) Que per al desenvolupament efectiu dels ense-
nyaments, el centre no disposi dels necessaris mitjans
materials (espais, insta�acions, laboratoris, equipament
científic, tècnic o artístic, recursos bibliogràfics, etcètera),
que assegurin el funcionament adequat dels serveis
corresponents als ensenyaments impartits.

d) Que per al desenvolupament efectiu dels ense-
nyaments, la dotació de personal acadèmic sigui insu-
ficient, el seu grau de dedicació a la funció docent ina-
dequat o no estigui prou qualificat per a la formació
dels estudiants, de manera que no quedi prou garantida
la qualitat de la docència, de la recerca i de la formació
professional de l’estudiant.

e) Que s’incompleixi qualsevol altre requisit que l’or-
denament jurídic imposi al centre o universitat en matèria
de plans d’estudis i títols per a la seva homologació.
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Article 10. Procediment de suspensió i revocació.

1. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport pot iniciar
el procediment de suspensió o revocació de l’homolo-
gació d’un títol acadèmic en cas que constati l’incom-
pliment dels requisits que estableix l’article anterior.

2. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport també
pot iniciar el procediment a la vista de l’informe d’a-
creditació elaborat per l’Agència Nacional d’Avaluació
de la Qualitat i Acreditació a què es refereix l’article 7.4.

3. En virtut de les competències atribuïdes per la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
en matèria d’implantació, impartició i homologació d’en-
senyaments universitaris, les comunitats autònomes i el
Consell de Coordinació Universitària poden proposar al
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport l’inici del proce-
diment, quan apreciïn causes d’incompliment dels requi-
sits assenyalats a l’article anterior.

4. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de
notificar l’acord d’iniciació del procediment de suspensió
o revocació a la universitat corresponent, la qual disposa
del termini d’un mes per fer les a�egacions que consideri
oportunes. Amb caràcter simultani, el Ministeri ha d’in-
formar la comunitat autònoma respectiva de l’inici del
procediment perquè pugui trametre les a�egacions i els
informes que consideri oportuns. Així mateix, ha de ser
sotmès a tràmit d’informació pública per un període de
20 dies.

5. A la vista de les a�egacions presentades per la
universitat, o també, si s’escau, per la comunitat autò-
noma, i apreciant l’existència d’alguna de les causes o
situacions que preveu l’article anterior, el ministre d’E-
ducació, Cultura i Esport pot formular proposta de sus-
pensió temporal o de revocació de l’homologació ator-
gada a un títol determinat. Una còpia d’aquesta proposta
s’ha d’enviar a la universitat i a la comunitat autònoma
corresponent perquè manifestin el que considerin oportú
en un termini d’un mes.

6. Elevada al Govern una proposta de suspensió
temporal o de revocació de l’homologació atorgada a
un títol determinat, juntament amb les a�egacions for-
mulades, el Consell de Ministres pot decidir mitjançant
un acord la suspensió temporal o la revocació, amb caràc-
ter definitiu, de l’homologació concedida al títol corres-
ponent. La suspensió pot ser acordada per un termini
mínim de dos anys i un màxim de tres.

7. En cas que el Consell de Ministres adopti un acord
de suspensió, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
ha de so�icitar, sis mesos abans que finalitzi el termini
de suspensió acordat, un nou informe d’acreditació a
l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acredi-
tació sobre la compensació o no dels incompliments
detectats.

8. Rebut l’informe, si es constata que persisteixen
les deficiències detectades, el ministre d’Educació, Cul-
tura i Esport pot elevar al Govern una proposta de revo-
cació amb caràcter definitiu de l’homologació concedida
al títol corresponent.

9. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha de
mantenir informats la universitat, la comunitat autònoma
corresponent i el Consell de Coordinació Universitària
de totes les fases del procediment de suspensió i revo-
cació de l’homologació del títol acadèmic.

10. L’acord del Consell de Ministres que decideixi
la suspensió o revocació de l’homologació concedida
a un títol acadèmic de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional posa fi a la via administrativa, i s’hi
pot interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.

11. L’acord del Consell de Ministres que decideixi
la suspensió o revocació de l’homologació concedida
a un títol acadèmic de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional es publica en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».

Article 11. Conseqüències de la suspensió o revocació.

1. La suspensió temporal de l’homologació conce-
dida a una titulació acadèmica de caràcter oficial i vali-
desa en tot el territori nacional té com a efecte immediat,
a partir de la publicació de l’acord del Consell de Minis-
tres en el «Butlletí Oficial de l’Estat», la prohibició per
a la universitat de matricular nous alumnes en la titulació
afectada durant el termini de suspensió acordat pel
Govern.

2. La revocació amb caràcter definitiu de l’homo-
logació concedida a una titulació acadèmica de caràcter
oficial i validesa en tot el territori nacional té com a
efecte immediat, a partir de la publicació de l’acord del
Consell de Ministres en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
la prohibició per a la universitat amb caràcter definitiu
de matricular nous alumnes en la titulació afectada.

3. La universitat afectada per la revocació de l’ho-
mologació concedida a una titulació acadèmica no pot
tornar a so�icitar la implantació d’aquests ensenyaments
i, per tant, l’homologació del pla d’estudis i del títol corres-
ponent, fins que hagin passat sis anys des de la publi-
cació de l’acord de revocació, amb l’informe favorable
previ de la Comissió Mixta del Consell de Coordinació
Universitària.

4. La suspensió acordada no afecta els estudiants
matriculats anteriorment i que estiguin cursant el pla
d’estudis en el moment de l’adopció de la decisió de
suspensió o, si s’escau, de revocació pel Consell de Minis-
tres. Les universitats estan obligades a garantir el desen-
volupament efectiu adequat dels ensenyaments que
hagin iniciat els seus estudiants fins que finalitzin.

5. En els casos de revocació de l’homologació del
títol universitari oficial, les administracions educatives
corresponents han d’arbitrar les mesures oportunes per-
què els estudiants matriculats en els estudis conduents
al títol l’homologació del qual ha estat revocada puguin
continuar els seus ensenyaments en condicions apro-
piades.

6. En els casos en què el Consell de Ministres acordi
la suspensió o la revocació de l’homologació atorgada
al títol universitari, les administracions educatives com-
petents han d’adoptar les mesures que siguin neces-
sàries en relació amb el professorat universitari afectat.

Disposició addicional primera. Universitats de l’Església
catòlica.

1. Les universitats de l’Església catòlica, en virtut
del que estableix el Conveni entre la Santa Seu i l’Estat
espanyol, de 10 de maig de 1962, així com l’Acord,
de 3 de gener de 1979, entre l’Estat espanyol i la Santa
Seu, sobre ensenyament i assumptes culturals, mante-
nen els seus procediments especials en matèria de reco-
neixement d’efectes civils de plans d’estudis i títols, men-
tre no optin per transformar-se en universitats privades.

2. Aquests procediments especials no afecten, en
tot cas, les disposicions que es dicten en els articles
7 i següents d’aquest Reial decret i que fan referència
a l’avaluació i acreditació de la qualitat dels ensenya-
ments, i a la suspensió i revocació de l’homologació de
títols. Les universitats de l’Església catòlica estan sub-
jectes en els dos aspectes a les normes que conté aquest
Reial decret.

Disposició addicional segona. Avaluació d’ensenya-
ments.

1. Les universitats han de sotmetre a informe d’a-
creditació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qua-
litat i Acreditació el desenvolupament efectiu de tots
els ensenyaments que es corresponguin amb plans d’es-
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tudis que s’homologuin i s’implantin a partir de l’entrada
en vigor d’aquest Reial decret i els alumnes de la primera
promoció dels quals hagin pogut superar la totalitat dels
cursos acadèmics.

2. En tot cas, i abans de l’1 d’octubre de 2010,
les universitats han de sotmetre a informe d’acreditació
de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acre-
ditació el desenvolupament efectiu de tots els ensenya-
ments corresponents a plans d’estudis que hagin estat
homologats i implantats en la seva totalitat abans de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret, en particular les disposicions que conté el Reial
decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’es-
tableixen directrius generals comunes dels plans d’es-
tudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa
en tot el territori nacional, com també les que conté
el Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre
obtenció, expedició i homologació de títols universitaris,
que afectin directament, en les dues normes, el proce-
diment d’homologació de plans d’estudis i títols.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.30a de la Constitució, com també
l’article 35 i la disposició final tercera de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

Correspon al ministre d’Educació, Cultura i Esport dic-
tar, en l’àmbit de les seves competències, les disposi-
cions necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de gener de 2004.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

1363 ENTRADA en vigor de l’Acord de seu entre
el Regne d’Espanya i el Consell Superior de
les Escoles Europees, fet el 13 d’agost de 2002.
(«BOE» 20, de 23-1-2004.)

L’Acord de seu entre el Regne d’Espanya i el Consell
Superior de les Escoles Europees, fet el 13 d’agost
de 2002, va entrar en vigor el 12 de gener de 2004,
data en què Espanya va notificar al Consell Superior
de les Escoles Europees el compliment de les formalitats
constitucionals, segons estableix el seu article 10.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa
així la inserció efectuada al «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 251, de 19 d’octubre de 2002.

Madrid, 14 de gener de 2004.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

1367 REIAL DECRET 1791/2003, de 26 de desem-
bre, pel qual s’homologa el títol d’enginyer
de telecomunicació, de segon cicle només,
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, de
la Universitat Autònoma de Barcelona.
(«BOE» 20, de 23-1-2004.)

La Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat
el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a
l’obtenció del títol d’enginyer de telecomunicació, de
segon cicle només, de caràcter oficial i validesa en tot
el territori nacional, de l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria, la implantació del qual ha estat autoritzada per
la Generalitat de Catalunya.

Acreditats l’homologació del pla d’estudis esmentat
per part del Consell de Coordinació Universitària i el com-
pliment dels requisits bàsics que preveu el Reial
decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reco-
neixement d’universitats i centres universitaris, vigent
en el que no s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, és procedent l’homologació
del títol esmentat.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que
estableixen l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, i el Reial decret
1421/1991, de 30 d’agost, pel qual s’estableix el títol
d’enginyer de telecomunicació i les directrius generals
pròpies dels plans d’estudis conduents a l’obtenció d’a-
quell, i altres normes dictades en el seu desplegament.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 26 de desembre
de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol d’enginyer de telecomunica-
ció, de segon cicle només, de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria, de la Universitat Autònoma de Barcelona,
una vegada acreditats l’homologació del seu pla d’es-
tudis per part del Consell de Coordinació Universitària
i el compliment dels requisits bàsics que preveu el Reial
decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reco-
neixement d’universitats i centres universitaris.

L’homologació del pla d’estudis a què fa referència
el paràgraf anterior ha estat publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» de 24 d’octubre de 2003, per la Reso-
lució del Rectorat de la Universitat de data 1 d’octubre
de 2003.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la
impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol homologat a l’apartat 1 anterior i la Universitat Autò-
noma de Barcelona procedir, en el moment oportú, a
l’expedició del corresponent títol.


