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MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

21189 REIAL DECRET 1374/2003, de 7 de novem-
bre, pel qual s’homologa el títol de llicenciat
en Biotecnologia, de la Facultat de Ciències,
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
(«BOE» 279, de 21-11-2003.)

La Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat
el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a
l’obtenció del títol de llicenciat en Biotecnologia, de
caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, de
la Facultat de Ciències, la implantació del qual ha estat
autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Acreditada 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 reconeixement
d’universitats i centres universitaris, vigent en el que no
s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, s’homologa el títol esmentat.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que
estableix l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, el Reial decret
1285/2002, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen
el títol de llicenciat en Biotecnologia i les directrius gene-
rals pròpies dels plans d’estudis conduents a obtenir-lo,
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 7 de novembre de
2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol de llicenciat en Biotecnologia,
de la Facultat de Ciències, de la Universitat Autònoma
de Barcelona, una vegada acreditada l’homologació del
seu 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 univer-
sitaris.

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 16 d’agost de 2003, per
Resolució del Rectorat de la Universitat de data 17 de
juliol 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 Autònoma
de Barcelona pot procedir, en el seu moment, a l’ex-
pedició 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’implantació del pla d’estudis a què es refereix
el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 1, la uni-
versitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desenvolupa-
ment efectiu dels ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

El títol a què es refereix l’apartat 1 de l’article 1 l’ex-
pedeix el rector de la Universitat Autònoma 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 menció expressa 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, 7 de novembre de 2003.
JUAN CARLOS R.

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

MINISTERI
DE SANITAT I CONSUM

21190 CORRECCIÓ d’errada al Reial decret
1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’es-
tableixen les bases generals sobre autorització
de centres, serveis i establiments sanitaris.
(«BOE» 279, de 21-11-2003.)

Havent observat una errada al Reial decret
1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les
bases generals sobre autorització de centres, serveis i
establiments sanitaris, publicat en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» número 254, de 23 de octubre de 2003, en
el suplement en català número 21, d’1 de novembre
de 2003, es procedeix a fer-ne la rectificació oportuna
referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3938, a la taula denominada «Oferta assis-
tencial», «U.30», on diu: «captació», ha de dir: «capa-
citación».

CAP DE L’ESTAT
21338 LLEI 42/2003, de 21 de novembre, de modi-

ficació del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament
civil en matèria de relacions familiars dels néts
amb els avis. («BOE» 280, de 22-11-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.


