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4. De conformitat amb el que disposen l’article 35.5 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universi-
tats, i l’article 7 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, 
transcorregut el període d’implantació del pla d’estudis, 
la Universitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència 
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desen-
volupament efectiu dels ensenyaments corresponents.

5. Els títols els expedeix en nom del rei el rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, d’acord amb el 
que estableixen l’article 34.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats, i altres normes vigents, 
amb menció expressa d’aquest Acord.

6. La ministra d’Educació i Ciència, en l’àmbit de les 
seves competències, ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per a l’aplicació d’aquest Acord. 

 17618 RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2005, de la 
Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, 
per la qual es disposa la publicació de l’Acord 
del Consell de Ministres de 2 de setembre de 
2005, pel qual s’homologa el títol de llicenciat 
en Publicitat i Relacions Públiques, de la Facul-
tat de Ciències Socials i de la Comunicació, de 
la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. 
(«BOE» 256, de 26-10-2005.)

El Consell de Ministres, en la reunió de 2 de setembre 
de 2005, ha adoptat l’Acord pel qual s’homologa el títol de 
llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, de la Facultat 
de Ciències Socials i de la Comunicació, de la Universitat 
Pompeu Fabra, de Barcelona.

Per a coneixement general, aquesta Secretaria d’Estat 
d’Universitats i Investigació ha resolt disposar la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de l’esmentat Acord, 
com a annex a aquesta Resolució.

Madrid, 28 de setembre de 2005.–El secretari d’Estat, 
Salvador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General d’Universitats.

ANNEX

Acord de Consell de Ministres pel qual s’homologa el títol 
de llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, de la 
Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació, de la 

Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona

La Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, ha apro-
vat el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció del títol universitari de llicenciat en Publicitat i 
Relacions Públiques, de caràcter oficial i validesa en tot el 
territori nacional, de la Facultat de Ciències Socials i de la 
Comunicació, la implantació del qual ha estat autoritzada 
per la Generalitat de Catalunya.

El pla d’estudis esmentat ha estat homologat pel Con-
sell de Coordinació Universitària, en virtut del que preveu 
l’article 4 del 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, i d’acord amb el que 
disposen el Reial decret 1386/1991, de 30 d’agost, pel qual 
s’estableix el títol de llicenciat en Publicitat i Relacions 
Públiques i les directrius generals pròpies dels plans d’es-
tudis conduents a l’obtenció d’aquest títol, i altres normes 
dictades en el seu desplegament.

D’altra banda, existeix informe favorable de la Comu-
nitat Autònoma en relació amb el compliment dels requi-
sits bàsics que preveu el Reial decret 557/1991, de 12 
d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i cen-
tres universitaris, vigent en el que no s’oposi a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

En conseqüència, a proposta de la ministra d’Educa-
ció i Ciència, de conformitat amb el que estableix l’article 
35.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats, el Consell de Ministres adopta l’acord següent:

1. S’homologa el títol de llicenciat en Publicitat i Relaci-
ons Públiques, de la Facultat de Ciències Socials i de la Comu-
nicació, de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.

2. Segons preveu l’article 5 del Reial decret 49/2004, 
de 19 de gener, la Universitat ha d’ordenar la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» del pla d’estudis homolo-
gat conduent a l’obtenció del títol esmentat.

3. Publicat el pla d’estudis, la Generalitat de 
Catalunya pot autoritzar, si ho considera procedent, l’inici 
de la impartició dels dits ensenyaments i la Universitat 
Pompeu Fabra, de Barcelona, pot expedir, a partir d’aquest 
moment, els títols corresponents.

4. De conformitat amb el que disposen l’article 35.5 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universi-
tats, i l’article 7 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, 
transcorregut el període d’implantació del pla d’estudis, 
la Universitat ha de sotmetre a avaluació de l’Agència 
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació el desen-
volupament efectiu dels ensenyaments corresponents.

5. Els títols els ha d’expedir en nom del Rei el rector 
de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, d’acord 
amb el que estableix l’article 34.2 de la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, i altres normes vigents, 
amb menció expressa d’aquest Acord.

6. La ministra d’Educació i Ciència, en l’àmbit de les 
seves competències, ha d’adoptar les mesures necessà-
ries per a l’aplicació d’aquest Acord. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 17675 REIAL DECRET 1225/2005, de 13 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les bases reguladores per a 
la concessió de les subvencions a les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries. 
(«BOE» 257, de 27-10-2005.)

El Reial decret 1417/2004, d’11 de juny, pel qual es des-
plega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, atribueix a la Direcció General 
d’Indústria Agroalimentària i Alimentació, entre altres fun-
cions, el desenvolupament de les línies directrius de la 
política de vertebració sectorial en l’àmbit agroalimentari.

Les organitzacions interprofessionals agroalimentà-
ries són eines essencials en l’articulació vertical del sector 
agroalimentari. Des de la promulgació de la Llei 38/1994, 
de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries, diversos sectors 
s’han estructurat al voltant d’aquestes organitzacions de 
naturalesa privada, caràcter representatiu i sense ànim de 
lucre, que duen a terme una important funció de coordi-
nació i col·laboració entre els diferents agents econòmics 
implicats en el sistema agroalimentari.

El Reial decret 705/1997, de 16 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desem-
bre, reguladora de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries, estableix a l’article 2 que aquestes 
organitzacions poden ser beneficiàries de les ajudes i sub-
vencions públiques que s’estableixin, a fi de promoure el 
seu funcionament i la realització de les finalitats per a les 
quals es van constituir.


