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DECRET
170/1998, de 8 de juliol, pel qual s’aprova l’ads-
cripció del Centre Universitari EA E-Winterthur
a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les fundacions privades Winterthur Forma-
ción i Escuela de Administración de Empresas
de Barcelona han constituït una agrupació d’in-
terès econòmic sota la denominació de Centre
Universitari EAE-Winterthur, AIE, amb la fi-
nalitat d’impartir estudis de nivell universitari.

Per aquest motiu, els representants de totes
dues fundacions promotores han signat un con-
veni de col·laboració acadèmica amb la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya per actuar com a
centre adscrit a aquesta Universitat impartint els
estudis de diplomat en ciències empresarials.

En virtut d’això, la Universitat Politècnica de
Catalunya ha demanat al Comissionat per a Uni-
versitats i Recerca l’aprovació de l’adscripció del
Centre Universitari EAE-Winterthur.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada,
d’acord amb el que estableixen la Llei 11/1983,
de 25 d’agost, de reforma universitària, la Llei
26/1984, de 19 de desembre, de coordinació
universitària i de creació de consells socials, el
Reial decret 557/1991, de 12  d’abril, sobre cre-
ació i reconeixement d’universitats i centres
universitaris, i el Decret 390/1996, de 2 de de-
sembre, de regulació del règim d’adscripció a
universitats públiques de centres docents d’en-
senyament superior, amb l’informe favorable del
Consell Interuniversitari de Catalunya, el Con-
sell d’Universitats, el Consell Social i la Junta
de Govern de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, a proposta del conseller de la Presidèn-
cia, i amb l’acord previ del Govern,

DECRETO:

Article 1
Aprovar l’adscripció a la Universitat Politèc-

nica de Catalunya del Centre Universitari EAE-
Winterthur, sota la titularitat de l’agrupació
d’interès econòmic Centre Universitari EAE-
Winterthur, AIE.

Article 2
El Centre Universitari EAE-Winterthur im-

partirà els estudis conduents a l’obtenció del títol
de diplomat en ciències empresarials.

Article 3
El Centre Universitari EAE-Winterthur es-

tarà ubicat a Barcelona, a l’av. Catedral, 6-8, i
a l’av. Diagonal, 569, edifici l’Illa, i tindrà una
capacitat màxima de 650 alumnes.

Article 4
El Centre Universitari EAE-Winterthur es

regirà pel que disposen la Llei 11/1983 de 25
d’agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984,
de 19 de desembre, de coordinació università-
ria i de creació de consells socials, el Reial de-
cret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reco-
neixement d’universitats i centres universitaris,
el Decret 390/1996 de 2 de desembre, de regu-
lació del règim d’adscripció a universitats públi-
ques de centres docents d’ensenyament superior,
els Estatuts de la Universitat Politècnica de
Catalunya, a la qual s’adscriu, el seu propi Re-

glament i el Conveni de col·laboració acadèmica
subscrit entre la Universitat i el titular del centre
el 7 de juliol de 1997.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta el conseller de la Presidència i
el  comissionat per a Universitats i Recerca
perquè realitzin les actuacions necessàries per
al desenvolupament i execució d’aquest Decret
en l’àmbit de les seves competències respecti-
ves.

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

Barcelona, 8 de juliol de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER  TRIAS I V IDAL  DE LLOBATERA

Conseller de la Presidència

(98.170.093)

DECRET
171/1998, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus
de la prestació de serveis acadèmics a les univer-
sitats públiques per al curs 1998-99.

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
7 de maig de 1998 sobre el límit de preus per a
estudis conduents a títols universitaris oficials
per al curs 1998-99. A ixí mateix, pel que fa als
centres docents adscrits, el Decret determina el
percentatge sobre els preus públics dels ensenya-
ments, que s’ha d’abonar en concepte de tute-
la acadèmica, sens perjudici de les compensa-
cions 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 allò que preveu l’article
3.2 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de
regulació 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 que ofereix la Universitat Oberta de
Catalunya, la qual ha d’aplicar els preus fixats
pel Govern segons preveu la Llei 3/1995, de 6
d’abril, sense perjudici que en el seu àmbit, atesa
la seva formulació jurídica, i les seves particu-
laritats metodològiques, aquesta fixi la contra-
prestació pels materials didàctics i serveis espe-

cífics 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 els seus models
pedagògics innovadors en l’aplicació de la tec-
nologia multimèdia i interactiva que ofereix
aquesta Universitat.

La mesura prevista a l’article 6 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 a sensu contrari fer contribuir en major
mesura al finançament del cost de l’ensenya-
ment 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 complert i per assignatures soltes.

Es per això que, a proposta conjunta dels
consellers de la Presidència i d’Economia i Fi-
nances, 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 1998-99 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 a les bases 1, 2 i 10 de l’an-
nex d’aquest Decret, atenent el seu grau d’ex-
perimentalitat.

1.2 Els preus que cal satisfer en el curs 1998-
99 per la prestació dels ensenyaments no con-
duents a l’obtenció d’un títol oficial seran fixats
pel consell social de cada universitat i en el cas
de la Universitat Oberta de Catalunya, per l’òr-
gan que tingui atribuïda aquesta funció.

1.3 Els centres universitaris dependents del
Departament de la Presidència de la Generalitat
de Catalunya adscrits a alguna universitat pú-
blica i l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya (INEFC) aplicaran els imports que
estableix aquest Decret en concepte de preu per
la prestació de serveis acadèmics universitaris.

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-
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ments en els terminis que estableixi la univer-
sitat podrà comportar l’anul·lació de la matrí-
cula, sense dret a cap reintegrament, d’acord
amb la normativa vigent.

Sens perjudici de l’establert en el paràgraf
anterior, les universitats podran exigir el paga-
ment de les quantitats pendents per matrícules
de cursos acadèmics anteriors, com a condició
prèvia de matricula.

Article 3
L’import mínim a abonar en concepte de crè-

dits matriculats en una universitat pública de
Catalunya no podrà ser inferior a 11.000 ptes.
per cada període semestral de matrícula. En el
cas d’universitats amb un sol període de matrí-
cula anual, l’import mínim a abonar serà de
22.000 ptes.

No obstant això, si l’estudiant es matricula per
finalitzar els seus estudis, el preu total dels crè-
dits matriculats pot no superar aquests mínims.

Article 4
4.1 Els estudiants que obtinguin la conva-

lidació, l’adaptació o el reconeixement de crè-
dits per raó d’estudis o activitats realitzades en
qualsevol centre universitari abonaran a la uni-
versitat el 25%  dels preus que estableixen els
apartats 1, 2 i 5 de l’annex.

4.2 La matrícula dels crèdits necessaris que
fixi la universitat per adaptar els seus plans d’es-
tudis anteriorment vigents als nous plans d’es-
tudis serà gratuïta.

4.3 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 les bases 1, 2 i 10 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 5
5.1 Quan un estudiant es matricula per se-

gon cop en un mateix crèdit, l’import d’aquest
s’incrementarà en un 10% . Si se’n matricula per
tercera vegada, l’import s’incrementarà en un
30% , si se’n matricula per quarta vegada o més,
l’increment serà del 50% .

5.2 Als 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 preveu
aquest article pel que fa referència al nombre de
crèdits matriculats i no superats dels cursos aca-
dèmics anteriors en la universitat de procedència.

Article 6
6.1 S’aplicarà un recàrrec del 50% dels preus

per crèdit que s’estableixen en aquest Decret,
als estudiants que posseeixin un o més títols uni-
versitaris oficials de primer cicle, de primer o
segon cicle o només de segon cicle, i que s’ha-
gin matriculat a partir del curs 1996-97, per a
iniciar un altre estudi conduent a l’obtenció d’un
títol universitari oficial a les universitats i cen-
tres docents adscrits que apliquen els preus fi-
xats en aquest Decret.

6.2 Seran eximits del recàrrec del 50% , els
estudiants als quals 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 re-
quisits acadèmics i econòmics fixats a la convo-
catòria estatal de beques i ajuts a l’estudi de
caràcter general per al curs 1998-99, 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 7
7.1 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.

7.2 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 8
Els estudiants membres de famílies nombro-

ses es beneficiaran de les exempcions o bonifi-
cacions que preveu la normativa vigent.

Article 9
9.1 Els estudiants que obtinguin crèdits amb

matrícules d’honor el curs anterior gaudiran de
l’exempció en l’import de la matrícula d’un
nombre de crèdits equivalent al que hagin ob-
tingut amb aquesta qualificació acadèmica.

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

Article 10
10.1 Els estudiants dels centres adscrits la

titularitat dels quals correspon a la Generalitat
de Catalunya i als seus organismes autònoms o
unitats gestores abonaran a les universitats, en
concepte de tutela acadèmica, el 10%  dels preus
establerts en les bases 1, 2 i 6 de l’annex, segons
correspongui.

10.2 Els estudiants dels centres adscrits la
titularitat dels quals no corresponen a la Gene-
ralitat de Catalunya ni als seus organismes au-
tònoms o unitats gestores abonaran a la univer-
sitat pel mateix concepte el 22%  dels preus
establerts a les bases de l’annex abans indicades.

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

Article 11
11.1 Els preus a satisfer en el curs 1998-99

per la prestació de serveis acadèmics universi-
taris dels ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols universitaris oficials en la Universitat
Oberta de Catalunya són els que es detallen en

la base 5 de l’annex, sense perjudici que en el seu
àmbit, atesa la seva formulació jurídica i les seves
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.

11.2 L’import mínim a abonar en concepte
de crèdits matriculats no podrà ser inferior a
14.100 ptes. per cada període semestral de ma-
trícula.

Article 12
Per mantenir la vinculació acadèmica amb la

universitat dels estudiants de doctorat que han
superat tots els crèdits del programa de docto-
rat, tenen admès un projecte de tesis en un de-
partament universitari i encara no han defensat
la seva tesi doctoral, se’ls aplicarà el preu en
concepte de tutela acadèmica establert en la base
3 de l’annex.

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

Article 13
13.1 Als estudis 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, els preus a sa-
tisfer en el curs 1998-99 per la prestació dels en-
senyaments són els que es detallen a la base 6
de l’annex.

13.2 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 la base 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 14
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, 8 de juliol de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER  TRIAS I V IDAL  DE LLOBATERA

Conseller de la Presidència

A RTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia i Finances
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A NNEX

—1 Preus que cal satisfer el curs 1998-99 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 polítiques i de l’admi-

nistració, dret, filologies (alemanya, anglesa,
àrab, catalana, clàssica, eslava, francesa, galle-
ga, hebrea, hispànica, italiana, portuguesa i ro-
mànica), filosofia, història, història de l’art, histò-
ria i ciències de la música, humanitats, sociologia,
antropologia social i cultural, lingüística, teoria
de la literatura i literatura comparada.

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

Preu per crèdit: 1.146 ptes.
1.2 Estudis amb grau d’experimentalitat 2:
Llicenciatures: administració i direcció d’em-

preses, comunicació audiovisual, economia, ge-
ografia, pedagogia, periodisme, psicologia,
publicitat i relacions públiques, traducció i in-
terpretació (alemany, anglès i francès), ciènci-
es actuarials i financeres, investigació i tècniques
de mercat, psicopedagogia, documentació.

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

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

Preu per crèdit: 1.178 ptes.
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.

Diplomatures: estadística, màquines navals,
navegació marítima.

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

Arquitectura
Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica

agrícola, especialitat en: explotacions agropecu-
àries, hortofructicultura i jardineria, indústries
agràries i alimentàries, mecanització i construcci-
ons rurals. Enginyeria tècnica de forest, espe-
cialitat en: explotacions de forest, indústries de
forest. Enginyeria tècnica industrial, especia-
litat en: electricitat, electrònica industrial, me-
cànica, química industrial, 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,
especialitat en: construccions civils, hidrologia,
transports i serveis urbans. Enginyeria tècni-
ca en disseny industrial. Enginyeria tècnica en
teixits de punt, enginyeria tècnica en topogra-
fia. Enginyeria tècnica de telecomunicació, es-
pecialitat en: sistemes electrònics, sistemes de
telecomunicació, telemàtica. Enginyeria tècni-
ca naval, especialitat en: propulsió i serveis del
vaixell.

Arquitectura tècnica.
Preu per crèdit: 1.622 ptes.
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 ve-
terinària.

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.

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

Preu per crèdit: 1.665 ptes.

—2 Preus a satisfer en el curs 1998-99 per la
prestació dels ensenyaments conduents a l’ob-
tenció del títol universitari de doctor a les uni-
versitats públiques catalanes.

2.1 Estudis amb grau d’experimentalitat 1,
la denominació dels quals es correspongui amb
la dels títols de l’apartat 1.1 de l’annex: 4.866
ptes.

2.2 Estudis amb grau d’experimentalitat 2,
la denominació dels quals es correspongui amb
la dels títols de l’apartat 1.2 de l’annex: 5.003
ptes.

2.3 Estudis amb grau d’experimentalitat 3,
la denominació dels quals es correspongui amb
la dels títols de l’apartat 1.3 de l’annex: 6.817
ptes.

2.4 Estudis amb grau d’experimentalitat 4,
la denominació dels quals es correspongui amb
la dels títols de l’apartat 1.4 de l’annex: 6.996
ptes.

—3 Preus de tutela acadèmica pels estudiants
de doctorat que han superat el total de crèdits
del programa de doctorat i encara no han defen-
sat la seva tesi doctoral: 11.000 ptes.

—4 Preus de l’examen de tesi doctoral: 14.451
ptes.

—5 Preus que cal satisfer el curs 1998-99 per
la prestació de serveis acadèmics universitaris
dels ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris oficials de la Universitat
Oberta de Catalunya.

5.1 Llicenciatures en dret, humanitats, psi-
copedagogia, filologia catalana, administració
i direcció d’empreses i diplomatura en ciències
empresarials: 1.469 ptes. per crèdit

5.2 Enginyeria tècnica en informàtica de
gestió i en informàtica de sistemes: 1.622 ptes.
per crèdit.

—6 Preus que cal satisfer el curs 1998-99 per
la prestació dels 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 i d’arquitecte. De diplomat en in-
fermeria, podologia, estadística i marina civil;
d’enginyer tècnic en topografia, en teixits de
punt, d’obres públiques, industrial, agrícola, de
forest, de mines, de telecomunicacions i d’ar-
quitecte tècnic.

6.1.1 Per curs complet: 98.282 ptes.
6.1.2 Per assignatures soltes: 25.564 ptes.
6.2 Altres estudis no reformats conduents

a l’obtenció de títols oficials de primer i segon
cicle, diferents dels especificats en la base 6.1
d’aquest annex.

6.2.1 Per curs complet: 69.379 ptes.
6.2.2 Per assignatures soltes: 17.696 ptes.
6.3 Projecte de final de carrera: 14.451 ptes.

—7 Expedició de títols acadèmics.
7.1 Títol de doctor i duplicat: 22.631 ptes.
7.2 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer

i duplicat: 15.196 ptes.
7.3 Títol de diplomat, arquitecte tècnic,

enginyer tècnic o mestre i duplicat: 7.424 ptes.

—8 Certificat d’aptitud pedagògica, des de
30.000 ptes. a 45.000 ptes. en funció del tipus de
curs i de les hores lectives d’aquest.

—9 Prova de conjunt per a l’homologació de
títols estrangers: 14.451 ptes.

—10 Estudis d’especialitats d’infermeria en
unitats docents acreditades segons el Reial de-
cret 992/1987, de 3 de juliol, 1.665 ptes. per cada
crèdit.

—11 Obtenció de títols de diplomat per con-
validació.

11.1 Per avaluació acadèmica i professional
conduent a la convalidació: 14.451 ptes.

11.2 Pels treballs exigits per a la convalida-
ció: 24.074 ptes.

—12 Secretaria.
12.1 Despeses de matriculació i d’expedient

acadèmic: 4.000 ptes.
12.2 Expedició de certificacions acadèmi-

ques, estudi de sol·licituds de convalidacions i
trasllat d’expedients acadèmics: 2.862 ptes.

(98.180.018)

*
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DECRET
167/1998, de 8 de juliol, d’aprovació de les deter-
minacions del Programa extraordinari de la Di-
putació de Girona de subvencions a fons perdut
per al finançament d’actuacions de competència
municipal, bienni 1998-1999, a integrar en el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya.

De conformitat amb l’article 9 del Decret 188/
1995, de 27 de juny, de convocatòria per a la for-
mulació del Pla únic d’obres i serveis de Ca-
talunya del quadrienni 1996-1999, la Diputació
de Girona ha presentat davant la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya la seva proposta
de Programa extraordinari de subvencions a
fons perdut per al finançament d’actuacions de
competència municipal per al bienni 1998-1999,
amb les determinacions relatives a l’objecte,
durada del programa, dotació econòmica i les
bases de selecció de les sol·licituds i de finança-
ment de les actuacions.

Les bases reguladores d’aquest Programa van
ser aprovades pel Ple de la Diputació de Girona
en la sessió de 17 de febrer de 1998.

La Comissió de Cooperació Local de Cata-
lunya, en la sessió de 7 de maig de 1998, va
emetre informe favorable sobre les determina-
cions que defineixen el Programa de la Diputa-
ció de Girona.

Per això, a proposta del conseller de Gover-
nació i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
S’aproven les determinacions que defineixen

el Programa extraordinari de la Diputació de
Girona, de subvencions a fons perdut per al fi-
nançament d’actuacions de competència muni-
cipal, que són les següents:

a) L’objecte del programa és la concessió de
subvencions a fons perdut per finançar actua-
cions de competència municipal, preferentment
en matèria d’infraestructura general, en muni-
cipis de fins a 30.000 habitants.

b) La durada del Programa es refereix al bi-
enni 1998-1999 i és d’execució anual.

c) La dotació econòmica per a tot el perío-
de és de 700 milions de pessetes, amb càrrec al
pressupost de la Diputació de Girona.

d) Pel que fa a la selecció i finançament de
les actuacions, es concediran ajudes fins als lí-
mits següents:

Municipis de fins a 1.000 habitants: subven-
ció del 75%  del cost de la inversió amb un mà-
xim de 2.000.000 de pessetes.

Municipis de 1.001 a 5.000 habitants: subven-
ció del 60%  del cost de la inversió amb un mà-
xim de 3.000.000 de pessetes.

Municipis de 5.001 a 30.000 habitants: subven-
ció del 50%  del cost de la inversió amb un mà-
xim de 12.250.000 de pessetes.

Solament es podran concedir ajudes fins a les
quantitats màximes previstes, que tenen caràcter
de subvenció global i finalista per municipi, amb
independència del nombre de peticions que pre-
sentin.

Els municipis de fins a 1.000 habitants podran
presentar una petició. La resta de municipis
podran presentar fins a dues peticions.

D ISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 8 de juliol de 1998

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER  POMÉS I A BELLA

Conseller de Governació

(98.180.087)

RESOLUCIÓ
de 29 de juny de 1998, d’inclusió d’una obra en
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
1998 (núm. CG-1998/561-PG).

Mitjançant el Decret 45/1998, de 3 de març,
es va aprovar el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 1998.

La base 26 de les d’execució del Pla del qua-
drienni 1996-1999, aprovades pel Decret 132/
1996, de 16 d’abril, faculta el conseller de Go-
vernació per atendre les actuacions urgents i les
incidències imprevisibles que es poden presen-
tar, d’acord amb l’article 3.5 de la Llei 23/1987,
de 23 de desembre, per la qual es regula el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya.

Atesa la petició de l’A juntament de Navata
en què sol·licita la inclusió d’una obra en el Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, any 1998, de-
gudament motivada per informe tècnic i que fa
palesa la urgència de la seva execució;

Atesa l’existència de disponibilitats econòmi-
ques suficients per atendre la sol·licitud esmen-
tada;

A proposta de la Direcció General d’Admi-
nistració Local,

RESOLC:

Article 1
S’aprova la inclusió en el Pla únic d’obres i

serveis de Catalunya, any 1998, de l’obra del
municipi que es detalla a l’annex d’aquesta
Resolució, amb el finançament que s’hi deter-
mina.

Article 2
La subvenció aplicada s’abonarà amb càrrec

al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any
1998, en concret, amb càrrec a les previsions que
assenyala l’article 3.5 de la Llei 23/1987, de 23
de desembre.

Article 3
L’obra que s’inclou en el Pla de l’any 1998

mitjançant aquesta Resolució s’ha de contrac-
tar en el termini de tres mesos a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC. En cas
contrari, el Departament de Governació podrà
anul·lar el reconeixement de l’obligació.

Barcelona, 29 de juny de 1998

XAVIER  POMÉS I A BELLA

Conseller de Governació

A NNEX

Obra núm.: CG-1998/561-PG.
Corporació local: Navata (A lt Empordà).
Títol: Modificació de l’enllumenat públic de
Navata, 1a fase.
Pressupost total: 3.302.469 ptes.
A portació de la corporació local: 1.651.234 ptes.
Subvenció: 1.651.235 ptes.

(98.168.025)

RESOLUCIÓ
de 30 de juny de 1998, per la qual s’aproven els
resultats d’activitats estadístiques elaborades pel
Departament de Governació incloses en l’annex
del Decret 328/1995, de 7 de novembre, pel qual
es prorroga el Programa anual d’actuació esta-
dística per a 1995 durant l’any 1996.

L’article 32 de la Llei 30/1991, de 13 de desem-
bre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995,
regula el procediment per a l’aprovació de re-
sultats de les activitats estadístiques incloses al
Pla estadístic per a l’esmentat quadrienni i que
s’estableixen per a cada any al Programa anu-
al d’actuació estadística, en relació amb el com-
pliment de les normes reguladores aplicables a
cada mena d’estadística.

Atès que mitjançant el Decret 328/1995, de
7 de novembre, es prorroga el Programa anu-
al d’actuació estadística per al 1995 durant l’any
1996;

Atès que com a conseqüència d’aquesta pror-
roga el Departament de Governació ha elabo-
rat activitats estadístiques incloses en l’annex de
l’esmentat Decret 328/1995, de 7 de novembre,
en compliment de l’objectiu central i dels objec-
tius operatius del Pla estadístic 1992-1995;

Vist l’informe favorable emès per l’Institut
d’Estadística de Catalunya sobre les propostes
d’aprovació de resultats de les estadístiques
elaborades pel Departament de Governació,
relatiu al compliment de les normes referides als
principis de correcció tècnica, a les garanties
jurídiques previstes legalment i a l’observança
dels procediments establerts, les quals regeixen
per a l’elaboració de les activitats estadístiques
que estableix el Decret 328/1995, de 7 de novem-
bre, d’acord amb el que disposa l’article 11 de
la Llei 14/1987, de 9 de juliol, d’estadística, i
d’acord amb els preceptes aplicables del Decret
esmentat;

Atès el que disposa l’article 32.d) de la Llei
30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de
Catalunya 1992-1995,

RESOLC:

Article únic
Aprovar els resultats de les activitats estadís-

tiques elaborades pel Departament de Gover-
nació incloses a l’annex del Decret 328/1995, de
7 de novembre, pel qual es prorroga el Programa
anual d’actuació estadística per al 1995 durant
l’any 1996, en funció del compliment de les
normes reguladores que les regeixen.

Aquestes activitats estadístiques són les que
figuren tot seguit:

Estadística d’actuacions en matèria de pro-
tecció civil.

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ


