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“c) L’elaboració d’informes i dictàmens per
part de la Comissió Territorial que li pugui de-
manar la Comissió Interdepartamental.”

—5 “Article 5
“Composició del Consell A ssessor dels assumptes
socials de la Immigració
“—1 El Consell Assessor dels assumptes so-
cials de la Immigració té la composició següent:

“La presidència serà exercida per la persona
titular del Departament de Benestar Social.

“La vicepresidència serà exercida per la per-
sona designada pel titular de la presidència.

“Vocals:
“Dos vocals membres de la Comissió Inter-

departamental, designats per la persona titular
de la presidència.

“Quatre persones en representació dels con-
sells comarcals, designades per la persona titular
de la presidència del Consell.

“Una persona en representació de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya.

“Una persona en representació de l’Associ-
ació Catalana de Municipis.

“Sis persones en representació de les organit-
zacions no governamentals que actuen en l’àm-
bit de la immigració a Catalunya.

“Dues persones en representació dels sindi-
cats més representatius.

“Dues persones en representació de les asso-
ciacions empresarials més representatives.

“Dues persones en representació de les orga-
nitzacions professionals agràries més represen-
tatives.

“Dues persones en representació de les asso-
ciacions de veïns.

“Sis persones en representació de les entitats
de col·lectius d’immigrants estrangers a Cata-
lunya.

“Dues persones expertes de reconegut pres-
tigi designades per la persona titular de la pre-
sidència del Comissió.

“Dues persones en representació de les fede-
racions de pares d’alumnes de Catalunya.
“—2 La secretaria del Consell Assessor dels
assumptes socials de la Immigració serà exercida
per la persona designada per la persona titular
de la seva presidència.”

—6 “Article 6
“Funcions del Consell A ssessor dels assumptes
socials de la Immigració
“—1 En relació a la situació social de les per-
sones immigrades i la seva integració social, el
Consell Assessor dels assumptes socials de la Im-
migració té les funcions següents:

“a) Elaborar informes i formular propostes
a la Comissió Interdepartamental d’Immigra-
ció.

“b) Analitzar periòdicament la situació dels
immigrants i les repercussions de la realitat de
la immigració en la societat catalana.
“—2 S’informarà al Consell Assessor dels
Assumptes Socials de la Immigració de les ac-
tuacions de la Comissió Interdepartamental
referents a les persones immigrades i la seva
integració social.”

D ISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Consell Assessor d’Immigració, creat pel
Decret 275/1993, de 28 de setembre, passa a
denominar-se Consell Assessor dels Assumptes
Socials de la Immigració. En conseqüència, les

referències fetes al Consell Assessor d’Immigra-
ció s’han d’entendre fetes al Consell Assessor
dels Assumptes Socials de la Immigració.

D ISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 71/2000, de 8 de febrer,
de modificació del Decret 194/1998, de 30 de
juliol, de la Comissió Interdepartamental d’Im-
migració i del seu Consell Assessor.

D ISPOSICIONS FINALS

—1 Es faculta els titulars dels departaments
de la Presidència, Governació i Relacions Ins-
titucionals, i Benestar Social per realitzar, en
l’àmbit de les seves competències, els actes ne-
cessaris per al desplegament i l’execució d’aquest
Decret.

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

Barcelona, 26 de juny de 2000

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM TRIADÚ  I V ILA -A BADAL

Conseller de la Presidència

JOSEP A NTONI DURAN I LLEIDA

Conseller de Governació i Relacions Instituci-
onals

IRENE RIGAU  I OLIVER

Consellera de Benestar Social

(00.173.081)

DECRET
229/2000, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus
de la prestació de serveis acadèmics a les univer-
sitats públiques per al curs 2000-01.

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
17 de maig de 2000 sobre el límit de preus per
a estudis conduents a títols universitaris ofici-
als per al curs 2000-01. A ixí mateix, pel que fa
als centres docents adscrits, el Decret determina
el percentatge sobre els preus públics dels en-
senyaments 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, sens perjudici
que en el seu àmbit, atesa la seva formulació
jurídica, i les seves particularitats metodològi-
ques, aquesta fixi la contraprestació pels mate-
rials didàctics i serveis específics d’acord, a més,
amb la seva normativa acadèmica. Per a la de-
terminació dels preus de la prestació de serveis
acadèmics universitaris, atès l’aspecte diferencial
d’aquella universitat en relació al conjunt d’uni-
versitats presencials catalanes, es tenen en comp-
te l’aplicació de la tecnologia multimèdia i in-
teractiva que ofereix l’esmentada 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, 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,
Finances i Planificació, 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 2000-01 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’experi-
mentalitat.

1.2 Els preus que cal satisfer en el curs 2000-
01 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 espe-
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cífics i serveis específics en els sistemes metodo-
lògics que impliquen semipresencialitat en els
estudis 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 Cata-
lunya. 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 obtenció de títols oficials en
els campus externs al seu àmbit principal i que
per tant no estan vinculats al Contracte Progra-
ma signat entre el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació i la Univer-
sitat Oberta de Catalunya.

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, l’adaptació 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. Aquest import no
s’aplicarà en el supòsit que es tracti del mateix
pla d’estudis.

3.2 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.

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 20% . 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 ma-
triculin del mateix estudi en una altra universitat,
aquesta els podrà aplicar els increments que
preveu aquest article pel que fa al nombre de
crèdits matriculats i no superats dels cursos aca-
dèmics anteriors en la universitat de procedèn-
cia.

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 2000-01, 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 bo-
nificacions 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 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.

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 2000-01

per la prestació de serveis acadèmics universi-
taris dels ensenyaments conduents a l’obtenció
de títols universitaris oficials realitzats en el
campus principal 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 Univer-
sitat Oberta de Catalunya són els que es deta-
llen en els apartats 2 i 5 de l’annex, sens perju-
dici que en el seu àmbit, atesa la seva formulació
jurídica i les seves particularitats metodològi-
ques, la Universitat Oberta de Catalunya fixi la
contraprestació pels materials didàctics especí-
fics 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, per
tal de mantenir la vinculació amb la universitat.

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 2000-01

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.
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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 2000

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

A NDREU MAS-COLELL

Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

A RTUR MAS I GAVARRÓ

Conseller d’Economia, Finances i Planificació

A NNEX

—1 Preus que cal satisfer el curs 2000-01 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, gallega, he-
brea, hispànica, italiana, portuguesa i romànica),
filosofia, història, història de l’art, història i cièn-
cies de la música, humanitats, sociologia, antro-
pologia social i cultural, lingüística, teoria de la
literatura i literatura comparada.

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

Preu per crèdit: 1.226 ptes.
1.2 Estudis amb grau d’experimentalitat 2:
Llicenciatures: administració i direcció d’em-

preses, comunicació audiovisual, economia,
geografia, pedagogia, periodisme, psicologia, pu-
blicitat i relacions públiques, traducció i inter-
pretació (alemany, anglès i francès), ciències
actuarials i financeres, investigació i tècniques
de mercat, psicopedagogia i documentació.

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

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

Preu per crèdit: 1.261 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 i ciències i tècniques esta-
dístiques.

Diplomatures: estadística, màquines navals
i navegació marítima.

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-
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 en teixits
de punt. Enginyeria tècnica en topografia. En-
ginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat
en: sistemes electrònics, sistemes de telecomu-
nicació, telemàtica. Enginyeria tècnica naval, es-
pecialitat en: propulsió i serveis del vaixell.

Arquitectura tècnica.
Preu per crèdit: 1.736 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, engi-
nyeria geològica.

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

Preu per crèdit: 1.782 ptes.

—2 Preus a satisfer en el curs 2000-01 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’ex-
perimentalitat, en funció del tipus de programa
de doctorat, que determinin els consells socials
de les universitats, o per l’òrgan que tingui atri-
buïda aquesta funció en el cas de la Universitat
Oberta de Catalunya: 5.600 ptes. (nivell d’expe-
rimentalitat 1), incrementat en 1.100 ptes. per
nivell, fins a 15.500 ptes.

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: 7.700 ptes.
(nivell d’experimentalitat 1), incrementat en
1.100 ptes. per nivell, fins a 17.600 ptes.

—3 Preus de tutoria de tesi acadèmica pels
estudiants de doctorat que han superat el total
de crèdits del programa de doctorat i encara no
han defensat la seva tesi doctoral: 11.772 ptes.

—4 Preus per l’examen de suficiència inves-
tigadora i de l’examen de tesi doctoral: 15.465
ptes.

—5 Preus que cal satisfer en el curs 2000-01 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 dret, humanitats, psi-
copedagogia, filologia catalana, administració
i direcció d’empreses, psicologia, documentació
i diplomatura en ciències empresarials: 1.572
ptes. per crèdit.

5.2 Enginyeria tècnica en informàtica de
gestió i en informàtica de sistemes: 1.728 ptes.
per crèdit.

—6 Preus que cal satisfer en el curs 2000-01 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: 105.181 ptes.
6.1.2 Per assignatures soltes: 27.358 ptes.
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: 74.249 ptes.
6.2.2 Per assignatures soltes: 18.938 ptes.
6.3 Projecte de final de carrera: 15.465 ptes.

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

programa de doctorat (suficiència investigado-
ra): 8.280 ptes.

7.2 Títol de doctor i duplicat: 23.423 ptes.
7.3 Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer

i duplicat: 16.000 ptes.
7.4 Títol de diplomat, arquitecte tècnic,

enginyer tècnic o mestre i duplicat: 11.000 ptes.

—8 Certificats d’aptitud pedagògica (CAP) i/
o de qualificació pedagògica (CCP), distribuït
en onze nivells d’experimentalitat, en funció del
tipus de curs, que determinin els consells so-
cials de les universitats: 35.000 ptes. (nivell d’ex-
perimentalitat 1), incrementat en 2.500 ptes. per
nivell, fins a 60.000 ptes.

—9 Prova de conjunt per a l’homologació de
títols estrangers: 15.465 ptes.

—10 Estudis d’especialitats d’infermeria en
unitats docents acreditades segons el Reial de-
cret 992/1987, de 3 de juliol: 1.782 ptes. per crèdit.

—11 Obtenció de títols de diplomat per con-
validació

11.1 Per avaluació acadèmica i professional
conduent a la convalidació: 15.465 ptes.

11.2 Pels treballs exigits per a la conva-
lidació: 25.765 ptes.

—12 Secretaria
12.1 Despeses de matriculació i d’expedient
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acadèmic 4.000 ptes. per cada període de matrí-
cula quadrimestral; 6.000 ptes. per a la matrícula
anual, i 2.000 ptes. per a les modificacions i am-
pliacions parcials de matrícula efectuades durant
el curs. En el cas de períodes de matrícula tri-
mestral la primera matrícula serà de 4.000 ptes.
i 2.000 ptes. per les següents.

12.2 Expedició de certificacions acadèmi-
ques, estudis sol·licitats de convalidacions i tras-
llat d’expedients acadèmics: 3.064 ptes.

(00.175.168)

*

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

RESOLUCIÓ
de 26 de juny de 2000, per la qual es disposa l’inici
d’activitats de diversos instituts d’educació secun-
dària.

Mitjançant el Decret 175/2000, de 15 de maig
(DOGC núm. 3146, de 24.5.2000), es van crear
diversos instituts d’educació secundària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres docents públics, i d’acord amb la dispo-
sició final del Decret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

RESOLC:

—1 Autoritzar, a partir del curs escolar 2000-
01, l’inici de les activitats acadèmiques i admi-
nistratives als instituts d’educació secundària que
consten a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 La denominació específica i els ensenya-
ments que impartiran els centres són els que es
detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

—3 Autoritzar la Direcció General de Centres
Docents i la Direcció General de Recursos Hu-
mans a adoptar les mesures necessàries que
exigeixi el funcionament d’aquests centres do-
cents públics.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

A ixí mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 26 de juny de 2000

CARME-LAURA  GIL  I M IRÓ

Consellera d’Ensenyament

A NNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca del Barcelonès

Institut d’educació secundària, amb número de
codi 08059329, ubicat al carrer de Jacint Verda-
guer/av. de Santa Coloma de Gramenet, de
Santa Coloma de Gramenet.
Ensenyaments que s’implanten: educació secun-
dària obligatòria.
Batxillerat: modalitat de ciències de la natura-

lesa i de la salut; modalitat d’humanitats i cièn-
cies socials; modalitat de tecnologia.

S’atribueix al centre la denominació especí-
fica Can Peixauet.

Comarca del Vallès Oriental

Institut d’educació secundària, amb número de
codi 08054401, ubicat al c. Penyafort, s/n, de
Cardedeu.
Ensenyaments que s’implanten: educació secun-
dària obligatòria
Batxillerat: modalitat de ciències de la natura-
ralesa i de la salut; modalitat d’humanitats i ci-
ències socials; modalitat de tecnologia.

S’atribueix al centre la denominació especí-
fica Cardedeu II.

DELEGACIÓ TERRITORIAL

DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Institut d’educació secundària, amb número de
codi 08054873, ubicat a l’av. Ragull, s/n, de Sant
Cugat del Vallès.
Ensenyaments que s’implanten: educació secun-
dària obligatòria.

S’atribueix al centre la denominació especí-
fica Sant Cugat.

(00.165.005)

*


