
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

ORDRE ECO/157/2014, de 28 d'abril, per la qual s'autoritza l'adscripció d'ENTI - Escola de Noves
Tecnologies Interactives a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau
en continguts digitals interactius.

U. College of New Technologies, SL, titular d’ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives, es va constituir
l’any 2012 i té com a objecte social, entre d’altres, l’ensenyament del grau superior, de formació i
perfeccionament professional no superior, de batxillerat, orientació universitària i formació professional
específica, de grau mitjà i grau superior.

La Programació universitària de Catalunya per al període 2011-2013, aprovada per la Resolució de 16 de
setembre de 2013, inclou l’estudi oficial de grau en continguts digitals interactius, a ENTI - Escola de Noves
Tecnologies Interactives.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del
règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; el Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial
decret 557/1991, de 12 d’abril, de creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris i els Estatuts de
la Universitat de Barcelona, a proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social de la
Universitat de Barcelona, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

S’aprova l’adscripció d’ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives, amb seu al carrer Diputació, 231, de
Barcelona, a la Universitat de Barcelona.

Article 2

S’implanta l’estudi oficial de grau en continguts digitals interactius a ENTI - Escola de Noves Tecnologies
Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona.

Article 3

ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els Estatuts de la
Universitat de Barcelona, el seu propi reglament i el conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la
Universitat de Barcelona i el centre ENTI.

Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial del títol, el rector o la rectora de la universitat sol·licitarà al
departament competent en matèria d’universitats l’autorització d’inici d’activitats d’aquests estudis, a l’empara
de la normativa vigent.
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Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

(14.143.020)
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