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Ordre de 13 d’abril de 1989, dels Departa-
ments de Governació i d’Indústria i Energia,
sobre aplicació a Catalunya del Decret 391/1988,
sobre prevenció d’accidents majors en determi-
nades activitats industrials.

Ordre de 18 de març de 1991, dels Departa-
ments de Governació i d’Indústria i Energia de
modificació de l’Ordre de 13 d’abril de 1989,
sobre aplicació a Catalunya del Decret 391/1988,
sobre prevenció d’accidents majors en determi-
nades activitats industrials.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 El consellers d’Indústria, Comerç i Turis-
me i d’Interior podran dictar, en l’àmbit de les
seves competències, les disposicions necessàries
per al desplegament i l’execució d’aquest De-
cret.

—2 Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la data de publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC).

Barcelona, 26 de juny de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

A NTONI SUBIRÀ  I CLAUS

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

XAVIER  POMÉS I A BELLA

Conseller d’Interior

(01.171.073)

DECRET
176/2001, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus
de la prestació de serveis acadèmics a les univer-
sitats públiques per al curs 2001-02.

L’article 54 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost,
de reforma universitària, estableix que les taxes
acadèmiques dels estudis que condueixen a l’ob-
tenció d’un títol universitari oficial, les fixarà la
comunitat autònoma dins els límits que estableix
el Consell d’Universitats.

La Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes
i preus públics de la Generalitat de Catalunya,
atorga la consideració de preus públics als re-
ferits a l’ensenyament universitari, els quals han
de ser aprovats mitjançant decret del Govern de
la Generalitat.

Per tant, cal fixar el preu del crèdit de tots els
estudis universitaris oficials que s’imparteixen
en les universitats públiques de Catalunya, així
com dels altres serveis acadèmics, atenent el que
estableix l’Acord del Consell d’Universitats de
29 de maig de 2001 sobre el límit de preus per
a estudis conduents a títols universitaris ofici-
als per al curs 2001-02. A ixí mateix, pel que fa
als centres docents adscrits, el decret determi-
na el percentatge sobre els preus públics dels
ensenyaments que s’ha d’abonar en concepte de
tutela acadèmica, sens perjudici de les compen-
sacions que per altres conceptes s’hagin acordat,
en el marc del conveni d’adscripció, entre el
centre docent i la universitat a la qual estan
adscrits, d’acord amb el que preveu l’article 3.2
del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de re-
gulació del règim d’adscripció a universitats

públiques de centres docents d’ensenyament
superior.

Aquest Decret fixa també els preus de la pres-
tació de serveis acadèmics universitaris dels
estudis universitaris oficials que ofereix la Uni-
versitat Oberta de Catalunya realitzats al seu
campus principal i vinculats al Contracte Pro-
grama signat amb el Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació, la qual
ha d’aplicar els preus fixats pel Govern segons
preveu la Llei 3/1995, de 6 d’abril de creació de
la Universitat Oberta de Catalunya, sens perju-
dici que en el seu àmbit, atesa la seva formula-
ció jurídica, i les seves particularitats metodo-
lògiques, aquesta fixi la contraprestació pels
materials didàctics i serveis específics d’acord,
a més, amb la seva normativa acadèmica. Per a
la determinació dels preus de la prestació de
serveis acadèmics universitaris, atès l’aspecte
diferencial d’aquella universitat en relació al
conjunt d’universitats presencials catalanes, es
tenen en compte l’aplicació de la tecnologia
multimèdia i interactiva que ofereix l’esmentada
universitat.

La mesura prevista a l’article 5 d’aquest De-
cret, que ja es ve aplicant des del curs 1996-97,
pretén garantir que els recursos públics, sempre
limitats, vagin destinats tal i com succeeix amb
les beques, a donar les màximes oportunitats
d’estudi, i per tant, a subvencionar en major
mesura el preu als estudiants que cursen per
primera vegada una carrera en una universitat
pública, i, en sentit contrari, fer contribuir en
major mesura al finançament del cost de l’en-
senyament als estudiants que ja gaudeixen d’un
títol universitari oficial finançat bàsicament amb
fons públics, sens perjudici de les exempcions
que el mateix precepte contempla. No obstant,
cal remarcar que tot i amb el recàrrec, el preu
de l’estudi segueix sent majoritàriament finançat
amb càrrec als pressupostos públics.

Atès que encara alguns estudis oficials no han
estat reformats i, en conseqüència, segueixen es-
tructurats en cursos anuals i assignatures, aquest
Decret també fixa el preu d’aquests estudis per
curs complet i per assignatures soltes.

És per això que, a proposta conjunta dels
consellers del Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació, i d’Economia
i Finances, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Estudis adaptats a la reforma conduents a l’ob-
tenció de títols universitaris oficials

Article 1
1.1 Els preus a satisfer en el curs 2001-02 per

la prestació dels ensenyaments organitzats en
crèdits conduents a l’obtenció de títols oficials
de les universitats públiques de Catalunya són
els que es detallen als apartats 1, 2, i 10 de l’annex
d’aquest Decret, atenent el seu grau d’expe-
rimentalitat.

1.2 Els preus que cal satisfer en el curs 2001-
02 per la prestació dels ensenyaments no con-
duents a l’obtenció d’un títol oficial, per a la
inscripció d’estudiants que cursin determinades
matèries amb autorització de la universitat, o per
la contraprestació pels materials didàctics especí-

fics i serveis específics en els sistemes metodolò-
gics que impliquen semipresencialitat en els es-
tudis seran fixats pel consell social de cada uni-
versitat, d’acord amb l’article 9, lletra g) de la Llei
15/1998, de 28 de desembre, dels consells socials
de les universitats públiques de Catalunya. En el
cas de la Universitat Oberta de Catalunya, per
l’òrgan que tingui atribuïda aquesta funció, que
fixarà igualment els preus a satisfer per a la ob-
tenció de títols oficials en els campus externs al
seu àmbit principal i que per tant no estan vin-
culats al Contracte Programa signat entre el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació i la Universitat Oberta de Ca-
talunya.

1.3 Els centres universitaris dependents del
Departament d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació adscrits a alguna universi-
tat pública i l’Institut Nacional d’Educació Fí-
sica de Catalunya (INEFC) aplicaran els imports
que estableix aquest Decret en concepte de preu
per la prestació de serveis acadèmics universi-
taris.

Article 2
2.1 Les universitats podran establir el nom-

bre mínim i màxim de crèdits en què l’estudiant
es podrà matricular per cada trimestre, semestre
o per curs acadèmic.

2.2 Les universitats facilitaran el pagament
fraccionat de l’import de la matrícula.

2.3 El fet de no portar a terme el pagament
de la matrícula o d’algun dels seus fracciona-
ments en els terminis que estableixi la univer-
sitat podrà donar lloc a l’anul·lació de la matrí-
cula, sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació
de la matrícula implicarà la plena nul·litat de tots
els efectes que aquesta matrícula hagi pogut
produir.

Sens perjudici del que estableix el paràgraf
anterior, les universitats exigiran el pagament de
les quantitats pendents per matrícules de cursos
acadèmics anteriors, com a condició prèvia de
matrícula o d’expedició de títols o certificats.

Article 3
3.1 E ls estudiants que obtinguin la con-

validació o el reconeixement de crèdits per raó
d’estudis o activitats realitzades en qualsevol
centre universitari abonaran a la universitat el
25%  dels preus que estableixen els apartats 1,
2, i 5 de l’annex.

3.2 La matrícula dels crèdits necessaris per
adaptar els plans d’estudis conduents a la ma-
teixa titulació serà gratuïta.

3.3 En el cas de la matrícula de crèdits sense
escolaritat per raó de l’extinció del pla d’estu-
dis, s’abonarà a la universitat el 25%  del preu
que estableixen els apartats 1, 2, i 10 de l’annex.
Si la universitat ofereix a l’estudiant un sistema
de tutories o docència alternativa, l’estudiant
abonarà l’import íntegre.

Article 4
4.1 Quan un estudiant es matrícula per se-

gon cop d’un mateix crèdit, l’import d’aquest
s’incrementarà en un 30% . Si se’n matrícula per
tercera vegada, l’import s’incrementarà en un
40% , si se’n matricula per quarta vegada o més,
l’increment serà del 50% .

4.2 Els estudiants que canviïn d’universitat
amb crèdits matriculats i no superats, i es matri-
culin del mateix estudi en una altra universitat,
aquesta els podrà aplicar els increments que pre-
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veu aquest article pel que fa al nombre de crèdits
matriculats i no superats dels cursos acadèmics
anteriors en la universitat de procedència.

Article 5
5.1 S’aplicarà un recàrrec del 40% dels preus

per crèdit que s’estableixen en aquest Decret als
estudiants que posseeixin un o més títols univer-
sitaris oficials de primer cicle, de primer o segon
cicle o només de segon cicle, i que s’hagin matri-
culat a partir del curs 1996-97, per iniciar un al-
tre estudi conduent a l’obtenció d’un títol univer-
sitari oficial a les universitats i centres docents
adscrits que apliquen els preus fixats en aquest
Decret.

5.2 Seran eximits del recàrrec del 40%  els
estudiants als quals es fa referència a l’apartat
precedent que es trobin inclosos en algun dels
supòsits següents:

a) Estudiants que havent superat els estudis
d’un únic primer cicle, vulguin prosseguir els
seus estudis en un segon cicle.

b) Estudiants que només posseeixen títols
universitaris oficials obtinguts en universitats
privades o en centres docents adscrits, que apli-
quin preus privats.

c) Estudiants que reuneixen els mateixos
requisits acadèmics i econòmics fixats a la con-
vocatòria estatal de beques i ajuts a l’estudi de
caràcter general per al curs 2001-02, que els
permetrien, si hi poguessin accedir, ser benefi-
ciaris d’una beca. La universitat determinarà el
procediment per atorgar aquestes exempcions
i, en cas de ser-li denegada, l’estudiant restarà
obligat a abonar el recàrrec en el termini indi-
cat per la universitat.

Article 6
6.1 D’acord amb el que disposa l’article 3.1

del Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, els
estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat seran
eximits de pagar el preu del servei acadèmic.

6.2 Els estudiants que en el moment de for-
malitzar la matrícula s’acullin a l’exempció de
preus perquè han sol·licitat una beca a l’estudi,
i posteriorment no obtinguin la condició de
becaris amb dret a exempció de satisfer el preu
de la matrícula, estaran obligats a abonar el preu
corresponent de la matrícula formalitzada, en
els terminis indicats per la universitat en aquest
supòsit.

Article 7
Els estudiants membres de famílies nombro-

ses es beneficiaran de les exempcions i bonifi-
cacions que preveu la normativa vigent. Les
bonificacions i exempcions s’aplicaran un cop
calculat l’import total de la matrícula.

Article 8
8.1 Els estudiants que obtinguin crèdits amb

matrícules d’honor el període acadèmic anterior
gaudiran de l’exempció en l’import de la matrí-
cula d’un nombre de crèdits equivalent al que
hagin obtingut amb aquesta qualificació acadè-
mica.

8.2 Els estudiants amb matrícula d’honor a
l’avaluació global del curs d’orientació univer-
sitària o al batxillerat o amb premi extraordinari
en el batxillerat, es beneficiaran de l’exempció
total dels preus públics de tots els crèdits matri-
culats per primera vegada durant el primer curs
dels seus estudis universitaris.

Article 9
9.1 E ls estudiants dels centres adscrits la

titularitat dels quals correspon a la Generalitat
de Catalunya i als seus ens autònoms o als con-
sorcis en els quals hi participa abonaran a les uni-
versitats, en concepte de tutela acadèmica, el
10%  dels preus establerts als apartats 1, 2, i 6 de
l’annex, segons correspongui.

9.2 E ls estudiants dels centres adscrits la
titularitat dels quals no correspon als ens esmen-
tats a l’apartat anterior abonaran a la universitat,
en concepte de tutela acadèmica, el 22%  dels
preus establerts als apartats 1, 2, i 6 de l’annex,
segons correspongui.

9.3 Els altres conceptes que preveu aquest
Decret s’abonaran a la institució que presta el
servei.

Article 10
10.1 Els preus a satisfer en el curs 2001-02 per

la prestació de serveis acadèmics universitaris dels
ensenyaments conduents a l’obtenció de títols
universitaris oficials realitzats en el campus prin-
cipal de la Universitat Oberta de Catalunya i
vinculats al Contracte Programa signat entre el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació i la Universitat Oberta de Ca-
talunya són els que es detallen en els apartats 2,
3, 4 i 5 de l’annex, sens perjudici que en el seu
àmbit, atesa la seva formulació jurídica i les se-
ves particularitats metodològiques, la Universitat
Oberta de Catalunya fixi la contraprestació pels
materials didàctics específics i serveis específics
d’acord, a més, amb la seva normativa acadèmica.

10.2 L’import mínim a abonar en concepte
de crèdits matriculats no podrà ser inferior al
valor econòmic corresponent a 11,5 crèdits per
cada període semestral de matrícula.

Article 11
Els estudiants de doctorat que hagin comple-

tat els crèdits del programa, tinguin acceptat el
projecte de tesi i encara no l’hagin defensada,
hauran de formalitzar una matrícula cada any
acadèmic en concepte de tutoria de tesi per l’im-
port que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex.

CAPÍTOL 2
Estudis no adaptats a la reforma conduents a
l’obtenció de títols universitaris oficials

Article 12
12.1 Els preus a satisfer en el curs 2001-02

per a la prestació dels ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols universitaris oficials que
encara no hagin estat reformats d’acord amb el
que disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de
novembre, i les seves successives modificacions,
són els que es detallen a l’apartat 6 de l’annex.

12.2 En el cas de la matrícula d’assignatu-
res sense escolaritat per raó de l’extinció del pla
d’estudis, s’abonarà a la universitat el 25%  del
preu que s’estableix a l’apartat 6 de l’annex. Si
la universitat ofereix a l’estudiant un sistema de
tutories o docència alternativa, l’estudiant abo-
narà l’import íntegre.

Article 13
Serà d’aplicació per a la matrícula dels ense-

nyaments a què fa referència l’article precedent
el que es preveu en aquest Decret i en el seu
annex per a les matrícules d’estudis reformats,
amb les adaptacions necessàries.

D ISPOSICIÓ ADDICIONAL

En cap cas es podran aplicar als estudiants
exempcions o bonificacions al pagament dels
preus que es fixen en aquest Decret, tret de les
que s’hi troben expressament recollides.

D ISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 26 de juny de 2001

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

A NDREU MAS-COLELL

Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

FRANCESC HOMS I FERRET

Conseller d’Economia i Finances

A NNEX

—1 Preus que cal satisfer el curs 2001-02 per
la prestació dels ensenyaments conduents a l’ob-
tenció de títols universitaris oficials de primer
cicle, primer i segon cicle, i només de segon ci-
cle, reformats d’acord amb el que disposa el
Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, i les
seves successives modificacions.

1.1 Estudis amb grau d’experimentalitat 1:
Llicenciatures: ciències del treball, ciències

polítiques i de l’administració, dret, filologies
(alemanya, anglesa, àrab, catalana, clàssica,
eslava, francesa, gallega, hebrea, hispànica, ita-
liana, portuguesa i romànica), filosofia, història,
història de l’art, història i ciències de la música,
humanitats, sociologia, antropologia social i
cultural, lingüística, teoria de la literatura i lite-
ratura comparada.

Diplomatures: gestió i administració pública,
relacions laborals i treball social.

Preu per crèdit: 1.281 ptes. (7,70 euros).
1.2 Estudis amb grau d’experimentalitat 2:
Llicenciatures: administració i direcció d’em-

preses, economia, geografia, pedagogia, perio-
disme, psicologia, publicitat i relacions públi-
ques, traducció i interpretació (alemany, anglès
i francès), ciències actuarials i financeres, inves-
tigació i tècniques de mercat, psicopedagogia i
documentació.

Diplomatures: biblioteconomia i documen-
tació, ciències empresarials, educació social.

Mestre: especialitat en educació especial,
educació física, educació infantil, educació mu-
sical, educació primària i en llengua estrangera.

Preu per crèdit: 1.318 ptes. (7,92 euros).
1.3 Estudis amb grau d’experimentalitat 3:
Llicenciatures: belles arts, ciències ambien-

tals, ciències de l’activitat física i de l’esport,
física, matemàtiques, ciències i tècniques esta-
dístiques i comunicació audiovisual.

Diplomatures: estadística, màquines navals,
navegació marítima i turisme.

Enginyeries: enginyeria en informàtica i en-
ginyeria en organització industrial.

Arquitectura.
Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica

agrícola, especialitat en: explotacions agrope-
cuàries, hortofructicultura i jardineria, indústries
agràries i alimentàries, mecanització i construc-
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cions rurals. Enginyeria tècnica de forest, espe-
cialitat en: explotacions de forest i indústries de
forest. Enginyeria tècnica industrial, especialitat
en: electricitat, electrònica industrial, mecàni-
ca, química industrial i tèxtil. Enginyeria tècnica
en informàtica de gestió, enginyeria tècnica en
informàtica de sistemes, enginyeria tècnica de
mines, especialitat en explotacions de mines.
Enginyeria tècnica d’obres públiques, especia-
litat en: construccions civils, hidrologia, trans-
ports i serveis urbans. Enginyeria tècnica en
disseny industrial. Enginyeria tècnica de teleco-
municació, especialitat en so i imatge. Enginye-
ria tècnica en topografia. Enginyeria tècnica de
telecomunicació, especialitat en: sistemes elec-
trònics, sistemes de telecomunicació, telemàtica.
Enginyeria tècnica naval, especialitat en: pro-
pulsió i serveis del vaixell.

Arquitectura tècnica.
Preu per crèdit: 1.814 ptes. (10,90 euros).
1.4 Estudis amb grau d’experimentalitat 4:
Llicenciatures: biologia, bioquímica, ciència

i tecnologia dels aliments, enologia, farmàcia,
geologia, màquines navals, medicina, nàutica i
transport marítim, odontologia, química i vete-
rinària.

Enginyeries: enginyeria agronòmica, enginye-
ria en automàtica i electrònica industrial, engi-
nyeria de camins, canals i ports, enginyeria en
electrònica, enginyeria de forests, enginyeria
industrial, enginyeria química, enginyeria de
telecomunicació, enginyeria de materials, engi-
nyeria geològica.

Diplomatures: fisioteràpia, infermeria, logo-
pèdia, òptica i optometria, podologia, teràpia
ocupacional, i nutrició humana i dietètica.

Preu per crèdit: 1.862 ptes. (11,19 euros).

—2 Preus a satisfer en el curs 2001-02 pels
estudiants que es matriculin a un programa de
doctorat d’acord o adaptat al Reial decret 778/
1998, de 30 d’abril.

Crèdits docents: distribuïts en deu nivells
d’experimentalitat, en funció del tipus de pro-
grama de doctorat, que determinin els consells
socials de les universitats, o per l’òrgan que tin-
gui atribuïda aquesta funció en el cas de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya: 5.850 ptes. (35,15
euros) (nivell d’experimentalitat 1), incrementat
en 1.150 ptes. (6,91 euros) per nivell, fins a 16.200
ptes. (97,36 euros).

Crèdits d’investigació: distribuïts en deu ni-
vells d’experimentalitat, en funció del tipus de
programa de doctorat, que determinin els con-
sells socials de les universitats, o per l’òrgan que
tingui atribuïda aquesta funció en el cas de la
Universitat Oberta de Catalunya: 8.050 ptes.
(48,38 euros) (nivell d’experimentalitat 1), in-
crementat en 1.150 ptes. (6,91 euros) per nivell,
fins a 18.400 ptes. (110,58 euros)

—3 Preus de tutoria de tesi per als estudiants
de doctorat que han superat el total de crèdits
del programa de doctorat i encara no han defen-
sat la seva tesi doctoral: 12.302 ptes. (73,94 eu-
ros).

—4 Preus per l’examen de suficiència inves-
tigadora i de l’examen de tesi doctoral: 16.161
ptes. (97,13 euros).

—5 Preus que cal satisfer en el curs 2001-02 per
la prestació de serveis acadèmics universitaris
dels ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris oficials realitzats al campus

principal de la Universitat Oberta de Catalunya,
i vinculats al Contracte Programa signat amb el
Departament d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació.

5.1 Llicenciatures en ciències del treball, ci-
ències polítiques i de l’administració, dret, hu-
manitats, psicopedagogia, filologia catalana, ad-
ministració i direcció d’empreses, psicologia,
documentació i diplomatura en ciències empre-
sarials: 1.643 ptes. (9,87 euros) per crèdit.

5.2 Enginyeria en informàtica, enginyeria
tècnica en informàtica de gestió i en informàtica
de sistemes: 1.832 ptes. (11,01 euros) per crèdit.

—6 Preus que cal satisfer en el curs 2001-02 per
la prestació d’ensenyaments conduents a l’ob-
tenció de títols universitaris oficials, que enca-
ra no han estat reformats, d’acord amb el que
disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de no-
vembre, i les seves successives modificacions.

6.1 Estudis conduents a l’obtenció de títols
de llicenciat en medicina, farmàcia, odontolo-
gia, biologia, física, geologia, química, belles arts,
educació física (INEFC), informàtica i marina
civil; d’enginyer industrial, de camins, canals i
ports, d’enginyer de telecomunicacions i d’ar-
quitecte. De diplomat en infermeria, podologia,
estadística i marina civil; d’enginyer tècnic en
topografia, en teixits de punt, d’obres públiques,
industrial, agrícola, de forest, de mines, de te-
lecomunicacions i d’arquitecte tècnic.

6.1.1 Per curs complet: 109.914 ptes. (660,60
euros).

6.1.2 Per assignatures soltes: 28.589 ptes.
(171,82 euros).

6.2 Altres estudis no reformats conduents
a l’obtenció de títols oficials de primer i segon
cicle, diferents dels especificats en l’apartat 6.1
d’aquest annex:

6.2.1 Per curs complet: 77.590 ptes. (466,33
euros).

6.2.2 Per assignatures soltes: 19.790 ptes.
(188,94 euros).

6.3 Projecte de final de carrera: 16.161 ptes.
(97,13 euros).

—7 Expedició de títols acadèmics
7.1 Certificat diploma d’estudis avançats del

programa de doctorat (suficiència investigado-
ra): 8.653 ptes. (52,01 euros).

7.2 Títol de doctor i duplicat: 24.477 ptes.
(147,11 euros).

7.3 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer
i duplicat: 16.720 ptes. (100,49 euros).

7.4 Títol de diplomat, arquitecte tècnic,
enginyer tècnic o mestre i duplicat: 13.500 ptes.
(81,14 euros).

—8 Certificat d’aptitud pedagògica (CAP),
distribuït en set nivells d’experimentalitat, en
funció del tipus de curs, que determinin els con-
sells socials de les universitats: 45.000 ptes.
(270,46 euros) (nivell d’experimentalitat 1),
incrementat en 2.600 ptes. (15,63 euros) per
nivell, fins a 60.600 ptes. (364,21 euros).

—9 Prova de conjunt per a l’homologació de
títols estrangers: 16.161 ptes. (97,13 euros).

—10 Estudis d’especialitats d’infermeria en
unitats docents acreditades segons el Reial de-
cret 992/1987, de 3 de juliol: 1.862 ptes. (11,19
euros) per crèdit.

—11 Obtenció de títols de diplomat per conva-
lidació

11.1 Per avaluació acadèmica i professional

conduent a la convalidació: 16.161 ptes. (97,13
euros).

11.2 Pels treballs exigits per a la conva-
lidació: 26.924 ptes. (161,82 euros).

—12 Secretaria
12.1 Gestió de matriculació i d’expedient

acadèmic 5.000 ptes. (30,05 euros) per cada
període de matrícula quadrimestral; 7.000 ptes.
(42,07 euros) per a la matrícula anual, i 3.000
ptes. (18,03 euros) per a les modificacions i
ampliacions parcials de matrícula efectuades
durant el curs.

12.2 Expedició de certificacions acadèmi-
ques: 2.500 ptes. (15,03 euros).

12.3 Sol·licitud d’estudis de convalidació i
adaptació: 5.000 ptes. (30,05 euros).

12.4 Trasllat d’expedient acadèmic: 5.000
ptes. (30,05 euros).

(01.169.093)

*
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DEPARTAMENT
DE SANITAT
I SEGURETAT SOCIAL

AGÈNCIA D’AVALUACIÓ
DE TECNOLOGIA
I RECERCA MÈDIQUES

RESOLUCIÓ
de 15 de maig de 2001, de concessió de les sub-
vencions de l’A gència d’Avaluació de Tecnolo-
gia i Recerca Mèdiques per a la realització de
projectes de recerca en matèria de serveis sani-
taris.

Atès el que preveuen les bases de la convo-
catòria de concessió de subvencions de l’Agèn-
cia d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mè-
diques per a projectes de recerca en matèria de
serveis sanitaris, aprovades per Acord del seu
Consell d’Administració, pres en la sessió or-
dinària realitzada el dia 18 de juliol de 2000, i
publicades mitjançant anunci de l’AATRM
sobre concessió de subvencions (DOGC núm.
3283, de 12.12.2000); i atesa la proposta de la
Comissió de Selecció dels projectes de recer-
ca de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i
Recerca Mèdiques, i de conformitat amb les
facultats que em va conferir el Consell d’Ad-
ministració d’aquesta empresa pública en la
sessió ordinària abans esmentada,

RESOLC:

Concedir les subvencions de l’Agència d’Ava-
luació de Tecnologia i Recerca Mèdiques per a
la realització de projectes de recerca en matè-
ria de serveis sanitaris, les quals es publiquen en
publiquen en l’Annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de maig de 2001

JOAN RODÉS I TEIXIDOR

President del Consell d’Administració

A NNEX

1. Cost-efectivitat de les tècniques de difu-
sió per ressonància magnètica en el maneig de
malalts amb isquèmia cerebral aguda.

Cap dels projectes presentats sobre aquest
tema no ha estat considerat com a finançable.

2. Avaluació d’estratègies per al control de
les resistències bacterianes a les Unitats de Cures
Intensives (UCI).

Projecte 095/02/2000: Estratègies per al con-
trol de les resistències bacterianes a l’UCI. Apli-
cació d’un protocol de tractament antibiòtic
empíric per a la pneumònia associada a la ven-
tilació i impacte en la disminució de les resistèn-
cies bacterianes i consum antibiòtic.

Investigador principal: Josep Maria Sirvent
Calvera.

Centre: Hospital Universitari de Girona Doc-
tor Josep Trueta.

Import: 3.000.000 ptes. (18.030,36 euros).
Projecte 019/02/2000: Avaluació de l’efecte de

dues estratègies d’ús d’antibiòtics en l’epidemi-
ologia i prevenció de la resistència bacteriana
a les UCI.

Investigador principal: José Antonio Mar-
tínez Martínez.

Centre: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

Import: 6.500.000 ptes. (39.065,79 euros).

3. Efectivitat de les polítiques de contenció
de la despesa farmacèutica en el nostre context.

Cap dels projectes presentats sobre aquest
tema no ha estat considerat com a finançable.

4. Efectivitat de les mesures per a la gestió
de la sobrecàrrega d’urgències hospitalàries a
l’època hivernal.

Projecte 040/04/2000: Valoració de l’impac-
te de les intervencions del Pla integral d’urgèn-
cies de Catalunya (PIUC) a la xarxa d’hospitals
d’ús públic (XHUP).

Investigador principal: Maria Glòria Torras
i Boatella.

Centre: Consorci Sanitari de Barcelona.
Import: 2.973.200 ptes. (17.869,29 euros).
Projecte 092/04/2000: Impacte d’un progra-

ma d’hospitalització de pacients ancians amb in-
suficiència cardíaca descompensada en una
unitat de curta estada de suport a urgències:
estudi comparatiu amb l’hospitalització conven-
cional.

Investigador principal: Ramon Pujol Farriols.
Centre: Ciutat Sanitària i Universitària de

Bellvitge.
Import: 3.000.000 ptes. (18.030,36 euros).

5. D isseny de sistemes de priorització de
pacients per als procediments quirúrgics que
generen més llista d’espera.

Cap dels projectes presentats sobre aquest
tema no ha estat considerat com a finançable.

6. Determinants de la motivació dels pacients
per escollir el servei d’urgències hospitalàries
com a recurs sanitari.

Projecte 103/06/2000: Factors influents en la
conducta de la població per escollir el servei
d’urgències hospitalari com a lloc d’atenció.

Investigador principal: M. Isabel Pasarín Rua.
Centre: Institut Municipal de la Salut.
Import: 4.647.800 ptes. (27.933,84 euros).

7. Avaluació de necessitats de la cirurgia elec-
tiva: aplicació en la cirurgia cardíaca, de cata-
ractes i pròtesi de maluc i genoll.

Projecte 089/07/2000: Definició d’un model
per estimar la demanda i temps d’espera en la
cirurgia electiva: cirurgia de cataractes i artro-
plàstia de maluc i genoll.

Investigador principal: Xavier Castells i Oli-
veres.

Centre: Institut Municipal d’Investigació
Mèdica (IMIM).

Investigador principal: José Luis Pinto Pra-
des.

Centre: Universitat Pompeu Fabra.
Import: 8.261.000 ptes. (49.649,61 euros).

8. Avaluació de l’assistència domiciliària en
nens amb càncer.

Cap dels projectes presentats sobre aquest
tema no ha estat considerat com a finançable.

9. Prevalença i maneig del dolor a Catalunya.
Projecte 056/09/2000: Situació actual del trac-

tament del dolor als hospitals catalans.
Investigador principal: Josep-E ladi Baños

Díez.
Centre: Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador principal: Antoni Vallano Ferraz.
Centre: Hospitals Vall d’Hebron.
Import: 7.910.000 ptes. (47.540,06 euros).

10. Determinants de la utilització de serveis
sanitaris en pacients amb malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica (MPOC).

Cap dels projectes presentats sobre aquest
tema no ha estat considerat com a finançable.

11. Efectivitat de les estratègies terapèuti-
ques per poder deixar de fumar.

Projecte 024/11/2000: Overview de l’efectivitat
de les estratègies terapèutiques per poder dei-
xar de fumar.

Investigador principal: Cristina Pinet Ogue.
Centre: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Import: 3.100.000 ptes. (18.631,38 euros).

12. Seguiment de les pràctiques de control de
la diabetis, i efectivitat i costos dels programes
d’educació per al maneig personal i la preven-
ció de complicacions.

Projecte 002/12/2000: Estudi pilot, prospec-
tiu, obert i comparatiu per valorar l’eficàcia i
seguretat d’un sistema telemàtic en el progra-
ma educatiu d’optimització de control adreçat
a pacients amb diabetis mellitus tipus 1 (DM1).

Investigador principal: Margarida Jansà i
Morató.

Centre: Hospital Clínic i Provincial de Bar-
celona.

Import: 2.002.000 ptes. (12.032,26 euros).

13. Estadiatge de l’afectació axil·lar per ne-
oplàsia de mama amb la tècnica de medicina
nuclear del gangli sentinella.

Projecte 048/13/2000: Limfadenectomia axil·-
lar completa enfront de l’observació en pacients
amb micrometàstasi al gangli sentinella per
neoplàsia de mama. Assaig clínic multicèntric.

Investigador principal: Manuel Fraile López-
Amor.

Centre: Hospital Universitari Germans Tri-
as i Pujol.

Import: 7.975.000 ptes. (47.930,72 euros).

14. Avaluació de la densitometria òssia (DO):
validació dels criteris AATM per a la indicació,
utilitat en grups d’elevat risc i determinació de
l’interval entre exploracions.

Cap dels projectes presentats sobre aquest
tema no ha estat considerat com a finançable.

15. Variabilitat i concordança en la interpre-
tació de la mamografia de cribratge.

Projecte 102/15/2000: Variabilitat i precisió en
la interpretació de la mamografia de cribratge.

Investigadors principals: Francesc Ferrer
Massip i M. Teresa Maristany Daunert.

Centre: Institut Municipal d’Investigació
Mèdica (IMIM)-IMAS.

Import: 6.000.000 ptes. (36.060,73 euros).

16. Detecció de micrometàstasi en el diagnòs-
tic d’extensió de les neoplàsies d’origen diges-
tiu.

Projecte 026/16/2000: Detecció de micro-
metàstasi en el diagnòstic d’extensió de les ne-
oplàsies d’origen digestiu.

Investigador principal: Antoni Castells i Ga-
rangou.

Centre: Fundació Privada Clínic per a la Re-
cerca Biomèdica.

Import: 8.470.000 ptes. (50.905,73 euros).

17. Efectivitat i costos de diferents alterna-
tives en el tractament pal·liatiu de malalts amb
càncer.

Projecte 015/17/2000: Adaptació i validació
d’un instrument de mesura de qualitat de vida
en cures pal·liatives i estudi de l’efectivitat i els
costos de les cures pal·liatives en els malalts
terminals amb càncer.

Investigador principal: Mateu Serra Prat.
Centre: Fundació Privada Dr. Jaume Espe-

ralba i Terrades del Consorci Sanitari de Mataró.
Import: 4.807.966 ptes. (28.896,46 euros).


