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MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 2004 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2006, de la 

Secretaria d’Estat d’Universitats i Recerca, per 
la qual es disposa la publicació de l’Acord de 
Consell de Ministres de 9 de desembre de 2005, 
pel qual s’homologa el títol de llicenciat en 
ciències polítiques i de l’Administració, de la 
Facultat de Dret, de la Universitat de Barcelona. 
(«BOE» 33, de 8-2-2006.)

El Consell de Ministres, en la seva reunió de 9 de 
desembre de 2005, ha adoptat l’Acord pel qual s’homo-
loga el títol de llicenciat en ciències polítiques i de l’Admi-
nistració, de la Facultat de Dret, de la Universitat de 
Barcelona.

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

Madrid, 16 de gener de 2006.–El secretari d’Estat, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

Sra. Directora General d’Universitats.

ANNEX

Acord de Consell de Ministres pel qual s’homologa el títol 
de llicenciat en ciències polítiques i de l’Administració, de 

la Facultat de Dret, de la Universitat de Barcelona

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

L’esmentat pla d’estudis 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 1423/1990, de 26 d’octubre, pel 
qual s’estableix el títol de llicenciat en ciències polítiques 
i de l’Administració i les directrius generals pròpies dels 
plans d’estudis conduents a l’obtenció d’aquest, i altres 
normes dictades en el seu desplegament.

D’altra banda, hi ha un 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.

Acreditada tant l’homologació del pla d’estudis pel 
Consell de Coordinació Universitària com el compliment 
dels requisits que preveu l’article 4.3 de l’esmentada Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de conformitat amb 
el que estableix l’article 35.4 de l’esmentada norma, és 
procedent homologar el referit títol.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, el Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 9 
de desembre de 2005, acorda:

Primer. Homologació del títol.–S’homologa el títol 
de llicenciat en ciències polítiques i de l’Administració, de 
la Facultat de Dret, de la Universitat de Barcelona.

Segon. Publicació del pla d’estudis.–Segons preveu 
l’article 5 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, la Uni-
versitat ha d’ordenar la publicació en el «Butlletí Oficial de 

l’Estat» del pla d’estudis homologat conduent a l’obtenció 
del títol esmentat.

Tercer. Autorització de la impartició d’ensenya-
ments.–Publicat el pla d’estudis, la Generalitat de 
Catalunya pot autoritzar, si així ho considera procedent, 
l’inici de la impartició dels referits ensenyaments i la Uni-
versitat de Barcelona pot expedir, a partir d’aquest 
moment, els títols corresponents.

Quart. Avaluació del desenvolupament efectiu dels 
ensenyaments.–De conformitat amb el que disposen l’ar-
ticle 35.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, 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 desenvolupament efectiu dels ensenyaments corres-
ponents.

Cinquè. Expedició del títol.–Els títols els ha d’expedir 
en nom del Rei el rector de la Universitat de Barcelona, 
d’acord amb el que estableix l’article 34.2 de la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i altres 
normes vigents, amb expressa menció del present 
Acord.

Sisè. Habilitació per a l’adopció de mesures per a 
l’aplicació de l’Acord.–La ministra d’Educació i Ciència, en 
l’àmbit de les seves competències, ha d’adoptar les mesu-
res necessàries per a l’aplicació del present Acord. 

COMUNITAT AUTÒNOMA 
DE CATALUNYA

 2010 LLEI 18/2005, de 27 de desembre, d’equipa-
ments comercials. («BOE» 33, de 8-2-2006.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el 
que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, promulgo la següent Llei.

PREÀMBUL
L’activitat comercial ha estat el factor determinant en 

la constitució i el creixement de les ciutats europees. En 
l’àmbit mediterrani el comerç modela unes ciutats més 
vitals, més aptes per a la convivència i més segures.

Aquest model urbà, característic de la majoria de paï-
sos de la Unió Europea, és propi del nostre estil de vida i 
constitueix un factor que ens identifica. El comerç dels 
centres històrics dels nostres pobles, ciutats i barris es 
contraposa a models de comerç perifèric característics de 
models que ens són aliens, tant des del punt de vista cul-
tural com d’ocupació del territori.

Cal, per tant, preservar la ciutat europea compacta, 
complexa i socialment cohesionada en què el comerç fa 
una funció determinant. Una ciutat compacta que redueix 
la mobilitat i evita desplaçaments innecessaris. Una ciutat 
complexa en què l’ús residencial es combina d’una 
manera harmònica amb les activitats comercials i de ser-
veis. Una ciutat socialment cohesionada que garanteix 
que els ciutadans, independentment que tinguin o no la 
possibilitat de desplaçar-se, puguin satisfer llurs necessi-
tats de compra i abastament.

En aquest sentit, cal que les nostres ciutats donin res-
posta tant a les accions de compra lligades a la necessitat 


