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MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

6324  REIAL DECRET 473/2004, de 26 de març, pel 
qual s’homologa el títol d’enginyer en infor-
màtica, de l’Escola Politècnica d’Enginyeria, de 
la Universitat Abat Oliba CEU, de Barcelona. 
(«BOE» 86, de 9-4-2004.)

La Universitat Abat Oliba CEU, de Barcelona, recone-
guda com a universitat privada per la Llei de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya 20/2003, de 4 de juliol, ha apro-
vat el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció del títol d’enginyer en informàtica, de caràcter 
oficial i validesa en tot el territori nacional, de l’Escola 
Politècnica d’Enginyeria, la implantació del qual ha estat 
autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Acreditada l’homologació del pla d’estudis 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 reconeixement d’universitats 
i centres universitaris, vigent en tot el que no s’oposi a la 
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
escau 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 orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, el Reial decret 1459/1990, de 
26 d’octubre, pel qual s’estableix el títol d’enginyer en 
informàtica i les directrius generals pròpies dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció d’aquell, 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 març de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol d’enginyer en informàtica, de 
l’Escola Politècnica d’Enginyeria, de la Universitat Abat 
Oliba CEU, de Barcelona, reconeguda com a universitat 
privada, una vegada acreditada l’homologació del seu pla 
d’estudis per part del Consell de Coordinació Università-
ria i el compliment dels requisits bàsics previstos en 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 s’ha fet refe-
rència en el paràgraf anterior ha estat publicada en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» de 30 de desembre de 2003, 
per la Resolució del Rectorat de la Universitat de data 20 
de novembre de 2003. 

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la 
impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del 
títol homologat a l’apartat 1, i la Universitat Abat Oliba 
CEU, de Barcelona, procedir, al seu moment, a l’expedició 
del títol corresponent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i els 
apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el període d’im-
plantació del pla d’estudis a què es refereix el paràgraf 
segon de l’apartat 1 de l’article 1, la Universitat ha de 
sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de 

la Qualitat i Acreditació el desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

El títol a què es refereix l’apartat 1 de l’article 1 ha de 
ser expedit pel rector de la Universitat Abat Oliba CEU, de 
Barcelona, d’acord amb el que estableixen l’apartat 2 de 
l’article 34 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
i altres normes vigents, amb expressa menció d’aquest 
Reial decret que homologa el títol.

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, en l’àmbit 
de les seves competències, ha de dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest 
Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de març de 2004.

JUAN CARLOS R.  

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,

      PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI DE TREBALL
I ASSUMPTES SOCIALS

6326  CORRECCIÓ d’errada al Reial decret 335/2004, 
de 27 de febrer, pel qual es modifiquen el Re-
glament general sobre cotització i liquidació 
d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, 
i el Reial decret 2930/1979, de 29 de desembre, 
pel qual es revisa la tarifa de primes per a la 
cotització a la Seguretat Social per accidents 
de treball i malalties professionals. («BOE» 86, 
de 9-4-2004.)

Havent observat una errada en el Reial decret 335/
2004, de 27 de febrer, pel qual es modifiquen el Regla-
ment general sobre cotització i liquidació d’altres drets 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, 
de 22 de desembre, i el Reial decret 2930/1979, de 29 de 
desembre, pel qual es revisa la tarifa de primes per a la 
cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i 
malalties professionals, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 67, de 18 de març de 2004, i en el suple-
ment en català número 8, d’1 d’abril de 2004, es pro-
cedeix a fer-ne la rectificació oportuna referida a la versió 
en llengua catalana:

A la pàgina 1919, segona columna, a l’article primer.tres, 
segon paràgraf, on diu: «L’excés sobre els límits assenya-
lats en els apartats esmentats es computa en la base de 
cotització a la Seguretat Social.», ha de dir: «L’excés sobre 
els límits assenyalats a l’apartat esmentat es computa en 
la base de cotització a la Seguretat Social.»


