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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 98/2010, de 20 de juliol, pel qual es ixen els preus dels serveis acadèmics 
a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya 
per al curs 20102011 (DOGC núm. 5676, pàg. 56498, de 22.7.2010).

Havent observat una errada en el text original del citat Decret, publicat al DOGC 
núm. 5676, pàgina 56498, de 22.7.2010, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 56507, a l’annex 2, dins dels estudis amb coeficient d’estructura 
docent A, cal suprimir els ensenyaments de grau següents:

“Conservació-restauració de béns culturals”.
“Disseny”.

A la pàgina 56508, a l’annex 2, dins dels estudis amb coeficient d’estructura 
docent B, cal afegir els ensenyaments de grau següents:

“Conservació-restauració de béns culturals”.
“Disseny”.

Barcelona, 2 d’agost de 2010

ENRIC ALOY BOSCH

Secretari general

(10.211.184)
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