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MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 8040 RESOLUCIÓ de 30 de març de 2007, de la 

Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació, 
per la qual es publica l’Acord de Consell de 
Ministres de 2 de març de 2007, pel qual s’ho-
mologa el títol de llicenciat en comunicació 
audiovisual de la Facultat d’Humanitats de 
la Universitat Internacional de Catalunya. 
(«BOE» 92, de 17-4-2007.)

El Consell de Ministres, en la reunió de 2 de març 
de 2007, ha adoptat l’Acord pel qual s’homologa el títol de 
llicenciat en comunicació audiovisual de la Facultat d’Hu-
manitats de la Universitat Internacional de Catalunya.

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’Acord esmentat, 
com a annex a la present Resolució.

Madrid, 30 de març de 2007.–El secretari d’Estat d’Uni-
versitats i Investigació, Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

ANNEX

Acord de Consell de Ministres pel qual s’homologa el 
títol de llicenciat en comunicació audiovisual de la 
Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional 

de Catalunya
La Universitat Internacional de Catalunya ha aprovat 

el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció del títol universitari de llicenciat en comunica-
ció audiovisual, de caràcter oficial i validesa a tot el terri-
tori nacional, de la Facultat d’Humanitats, la implantació 
del qual l’ha autoritzat la Generalitat de Catalunya.

Aquest pla d’estudis l’ha homologat el Consell de 
Coordinació Universitària, en virtut del que preveu l’arti-
cle 4 del Reial decret 49/2004, de 19 de gener, sobre 
homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial 
i validesa a tot el territori nacional, i d’acord amb el que 
disposa el Reial decret 1427/1991, de 30 d’agost, pel qual 
s’estableix el títol de llicenciat en comunicació audiovi-
sual i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis 
conduents a obtenir-lo, 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 pel Consell de Coordinació Universitària 
tant l’homologació del pla d’estudis com el compliment 
dels requisits que preveu l’article 4.3 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, de conformitat amb el que 
estableix l’article 35.4 d’aquesta norma, escau l’homolo-
gació del títol indicat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, el Consell de Ministres, en la reunió del dia 2 de 
març de 2007, acorda:

Primer. Homologació del títol.–S’homologa el títol 
de llicenciat en Comunicació Audiovisual, de la Facultat 
d’Humanitats de la Universitat Internacional de 
Catalunya.

Segon. Publicació del pla d’estudis.–Segons el que 
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 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 ho considera procedent, l’inici 
de la impartició d’aquests ensenyaments, i la Universitat 
Internacional de Catalunya, a partir d’aquest moment, pot 
expedir 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 correspo-
nents.

Cinquè. Expedició del títol.–Els títols els ha d’expedir 
en nom del Rei el rector de la Universitat Internacional de 
Catalunya, 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 la menció expressa del pre-
sent 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, adoptarà les mesures 
necessàries per a l’aplicació del present Acord. 

MINISTERI DE L’INTERIOR
 8178 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 477/2007, 

de 13 d’abril, pel qual es modifica el Reial 
decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es 
regulen les subvencions en atenció a determi-
nades necessitats derivades de situacions 
d’emergència o de naturalesa catastròfica, i 
s’estableix el procediment per a la seva con-
cessió. («BOE» 94, de 19-4-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 477/2007, de 
13 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 307/2005, de 
18 de març, pel qual es regulen les subvencions en aten-
ció a determinades necessitats derivades de situacions 
d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el 
procediment per a la seva concessió, publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» número 90, de 14 d’abril de 2007, i 
en el suplement en català número 15, de 16 d’abril de 2007, 
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió 
en llengua catalana:

A la pàgina 2131, segona columna, al cinquè paràgraf 
del preàmbul, on diu: «…que es produeixen en els ele-
ments comuns d’una comunitat de propietaris, ...», ha de 
dir: «…que es produeixen en els elements comuns d’ús 
general d’una comunitat de propietaris en règim de propi-
etat horitzontal, …».

A la pàgina 2152, primera columna, a l’apartat dos de 
l’article únic, apartat 1.e) de l’article 5, on diu: «Les comu-
nitats de propietaris que hagin sofert danys en elements 
d’ús comú que afectin la seguretat i l’ús normal de l’im-
moble, derivats de…», ha de dir: «Les comunitats de pro-
pietaris en règim de propietat horitzontal que hagin sofert 
danys en elements comuns d’ús general que afectin tant 
la seguretat com la funcionalitat de l’immoble, derivats 
de…».

A la pàgina 2132, primera columna, a l’apartat cinc de 
l’article únic, apartat 1.e) de l’article 15, on diu: «…afectin 
elements d’ús comú pertanyents a una comunitat de pro-
pietaris…», ha de dir: «…afectin elements comuns d’ús 
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general pertanyents a una comunitat de propietaris en 
règim de propietat horitzontal».

A la pàgina xxx, xxx columna, l’apartat sis de l’article 
únic queda substituït pel text següent:

«1. Les unitats familiars o de convivència econòmica 
poden ser beneficiàries de les ajudes econòmiques que 
estableix aquest capítol sempre que els seus ingressos 
anuals nets estiguin en els límits que s’indiquen a conti-
nuació. A efectes del càlcul dels ingressos anuals nets, 
s’han de prendre els dotze mesos anteriors al fet causant 
o, si no, els de l’últim exercici econòmic complet que faci-
liti l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Quan els ingressos anuals nets superin dues vegades i 
mitja les quantitats següents, no hi ha dret a la subvenció:

per a unitats amb un membre o dos: IPREM + 40%.
per a unitats amb tres o quatre membres: IPREM 

+ 80%.
per a unitats amb més de quatre membres: IPREM 

+ 120%.

L’IPREM és l’indicador públic de renda d’efectes múlti-
ples.

Quan els ingressos anuals nets superin l’IPREM incre-
mentat amb els percentatges anteriors (però no en el 
producte de multiplicar la suma per dos i mig), es conce-
dirà fins al 50% de les ajudes que preveu l’article 
següent.

Quan els ingressos anuals nets no superin l’IPREM 
incrementat amb els percentatges anteriors, es concedirà 
fins al 100% de les ajudes que preveu l’article següent.»

A la pàgina xxx, xxx columna, a l’apartat set de l’arti-
cle únic, apartat e) de l’article 17, on diu: «Per danys en 
elements comuns d’una comunitat de propietaris…», ha 
de dir: «Per danys en elements comuns d’ús general 
d’una comunitat de propietaris en règim de propietat 
horitzontal…».

A la pàgina xxx, segona columna, a l’apartat onze de 
l’article únic, apartat 1 de l’article 27, on diu: «Poden ser 
beneficiaris els establiments industrials, comercials i de 
serveis, degudament registrats, en funcionament, i amb 
un nombre d’empleats igual o inferior a cinquanta, que 
hagin patit danys o perjudicis de qualsevol naturalesa…», 
ha de dir: «Poden ser-ne beneficiàries les persones físi-
ques o jurídiques titulars dels establiments industrials, 
comercials i de serveis, degudament registrats a efectes 
fiscals, en funcionament, i amb un nombre d’empleats 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 8180 REIAL DECRET 398/2007, de 23 de març, pel 

que es desplega la Llei 20/2005, de 14 de 
novembre, sobre la creació del Registre de 
contractes d’assegurança de cobertura de 
mort. («BOE» 94, de 19-4-2007.)

La Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació 
del Registre de contractes d’assegurança de cobertura de 
mort, crea l’esmentat Registre de naturalesa pública, 
dependent del Ministeri de Justícia, i amb una gestió cen-
tralitzada que es portarà en el Registre general d’actes 
d’última voluntat de la Direcció General dels Registres i 
del Notariat.

La finalitat d’aquest Registre és donar a conèixer si 
una persona que ha mort estava assegurada amb una 
assegurança de cobertura de mort, atès que moltes vega-
des, per desconeixement dels beneficiaris d’aquestes 

assegurances, se’n deixaven de percebre les quantitats 
corresponents i, per tant, es frustrava el cobrament de 
quantitats que legítimament corresponien a determina-
des persones. És per això, per tant, que el Registre que es 
crea té una funció social.

Així mateix, es va considerar que el dit Registre hauria 
d’estar incardinat en el Registre d’actes d’última voluntat, 
que és un Registre únic per a tot el territori nacional. Apro-
fitant d’aquesta manera la seva existència, infraestruc-
tura, i experiència, que es remunta al final del segle XIX, 
amb un resultat pràctic molt positiu.

La incardinació d’aquest Registre en el d’Últimes 
Voluntats la preveu la Llei que el crea. La mort d’una per-
sona és el punt inicial per poder efectuar la consulta al 
Registre, a l’efecte de saber si aquesta persona tenia con-
tractada una determinada assegurança d’aquestes carac-
terístiques.

En aquest sentit, qui fa la consulta ha de presentar el 
certificat de defunció de la persona respecte de la qual es 
vol conèixer la informació, i el Registre ha d’emetre una 
certificació on constin, si s’escau, les assegurances que 
corresponguin. D’aquesta manera, l’interessat pot acudir 
a les companyies asseguradores corresponents per conèi-
xer si és beneficiari o no de l’assegurança.

Amb aquesta finalitat, les entitats asseguradores 
estan obligades a comunicar les dades corresponents a 
aquest Registre, per tal de constar-hi.

Aquest Reial decret regula diversos aspectes que per-
meten l’efectiva posada en marxa del Registre de contrac-
tes d’assegurança de cobertura de mort.

En primer lloc, es preveuen els aspectes relatius a la 
comunicació i l’enviament d’informació per part de les 
entitats asseguradores de les dades dels contractes d’as-
segurances que estiguin en vigor i que estiguin dins de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei. Així, es concreten les dades 
necessàries que s’han d’aportar, els terminis per a les tra-
meses, tant les inicials com les successives, així com els 
procediments telemàtics de la tramesa de la informació, que 
despleguen els corresponents annexos del Reial decret.

D’altra banda, es regulen les qüestions referents al 
procediment de sol·licitud i expedició de certificats pel 
Registre.

També es regulen de manera detallada els drets d’ac-
cés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la 
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, en relació amb les dades incloses en el 
Registre.

En relació amb l’aplicació de les normes de protecció 
de dades, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha dife-
renciat, des de la sentència de 5 de juny de 2004, les figu-
res del responsable del fitxer i del responsable del tracta-
ment. El primer és qui decideix la creació del fitxer i la 
seva aplicació, així com la finalitat, contingut i ús; el segon 
és el subjecte al qual s’han imputar les decisions sobre les 
activitats concretes d’un determinat tractament de dades, 
és a dir, sobre una aplicació específica.

En aquest cas, juntament amb la Direcció General dels 
Registres i del Notariat, en la seva condició de responsa-
ble del fitxer, coexisteixen les entitats obligades al submi-
nistrament de la informació al Registre, que han de res-
pondre de la seva exactitud i integritat i davant les quals 
els afectats poden exercir els seus drets de rectificació i 
oposició, atès que el Registre no pot, per si sol, modificar 
les dades a què refereix aquesta sol·licitud, ja que deriva 
directament del vincle contractual que hi ha entre les enti-
tats i els assegurats.

Així mateix, s’estableixen els mecanismes per a la 
tramesa de la informació per part del Registre a la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com 
el tractament de les incidències significatives d’errors i 
deficiències, per tal de donar compliment a l’article 9 de la 
Llei 20/2005, de 14 de novembre.


