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de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals i
un vint-i-cinc per cent per al Consell Audiovi-
sual de Catalunya per tal de contribuir al seu
finançament.”

Tercera
La disposició addicional tercera del Decret

269/1998, de 21 d’octubre, del règim jurídic de
les concessions per a la prestació del servei de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència per a emissores co-
mercials, queda redactada de la manera se-
güent:

“3. Protecció dels paisatges natural i urbà
”3.1 En la mesura que tècnicament sigui pos-

sible i no es modifiqui la zona de servei assignada
a cada emissora, prèvia resolució favorable de
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de
la Informació, podrà autoritzar-se la ubicació
d’aquestes emissores, inclosa l’antena, en llocs
comuns dominants, d’acord amb les previsions
de l’article 2.4 del Reial decret 1388/1997, de 5
de setembre, a l’efecte d’evitar la proliferació
d’antenes emissores i de protegir els paisatges
tan naturals com urbans.

”3.2 L’informe de la Secretaria de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació relatiu al
projecte tècnic valorarà la conveniència d’ubi-
car l’antena de l’emissora en instal·lacions co-
munes, sempre que sigui viable des del punt de
vista tècnic.”

Quarta
La persona titular de la Secretaria de Comu-

nicació exerceix la secretaria dels Premis Naci-
onals de Radiodifusió, Televisió, Internet i Te-
lecomunicacions, creats pel Decret 85/1999, de
23 de març. L’organització d’aquests premis cor-
respon a la Direcció General de Mitjans i Ser-
veis de Difusió Audiovisuals.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen expressament les disposicions
següents:

a) Els articles 7, 9.1 i 9.3 del Decret 20/2001,
de 23 de gener, de reestructuració parcial del De-
partament de la Presidència i del Departament
d’Economia i Finances.

b) Les disposicions addicionals cinquena,
sisena, vuitena, desena, onzena, dotzena i tret-
zena del Decret 355/2001, de 24 de desembre,
pel qual es reestructuren parcialment diversos
departaments de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya.

c) Els articles 3.b), 5.1, 5.2 i 15 del Decret 68/
2004, de 20 de gener, d’estructuració i de rees-
tructuració de diversos departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza el conseller d’Economia i Finances

per efectuar les modificacions pressupostàries
que siguin conseqüència d’aquest Decret.

Segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia

de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de juliol de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Conseller en Cap

(04.197.103)

DECRET
332/2004, de 20 de juliol, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Decret 156/2003, de 10
de juny, de regulació de les oficines de la Gene-
ralitat de Catalunya a l’exterior.

El Govern de l’Estat va formular conflicte de
competències contra dos dels preceptes del
Decret de la Generalitat 156/2003, de 10 de juny,
de regulació de les oficines de la Generalitat de
Catalunya a l’exterior per entendre que la re-
gulació que s’efectua va als articles 3.1.c) i 5.3
vulnerava les competències de l’Estat en ma-
tèria de relacions internacionals i, en el segon
cas, s’incidia a més en la competència del l’Estat
de matèria d’ immigració, emigració i estran-
geria.

El Govern de l’Estat admetia que les comu-
nitats autònomes podien dur a terme activitats
de projecció exterior sempre que aquestes tin-
guessin caràcter instrumental en relació amb
l’exercici de les pròpies competències i mentre
no es vulnerés la unitat d’acció exterior.

Ja en la resposta al requeriment s’indicava per
part del Govern de la Generalitat de Catalunya
que la funció que l’apartat c) de l’article 3.1 atri-
bueix a les oficines no es correspon amb la funció
de representació de l’Estat sinó que es limita al
foment de les relacions de col·laboració en el
marc de l’exercici de les competències pròpies
de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, en relació amb l’article 5.3 s’in-
dicava que no es pretenia incidir en la regula-
ció dels fluxos migratoris ni afectar a la políti-
ca migratòria de l’Estat sinó informar de les
possibilitats d’immigració legal vinculada a l’ac-
cés del mercat laboral i facilitar la integració
social de l’immigrant.

En qualsevol cas, una redacció més precisa
d’aquests preceptes permetria desactivar la con-
trovèrsia competencial plantejada i donar una
solució extraprocessal al conflicte, a la vegada
que oferiria una major seguretat jurídica a l’exer-
cici de les competències pròpies de la Genera-
litat de Catalunya.

De conformitat amb el que s’ha exposat, atès
el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desem-
bre, d’organització, procediment i règim jurí-
dic de l’Administració de la Generalitat, a pro-
posta del Conseller en Cap i d’acord amb el
Govern,

DECRETO:

Article únic
Es modifiquen el preàmbul i els següents

preceptes del Decret 156/2003, de 10 de juny, de
regulació de les oficines de la Generalitat de
Catalunya a l’exterior.

1. Al final del paràgraf segon del preàmbul
s’hi afegeix el següent incís:

“... i sens perjudici de la funció de represen-
tació exterior que correspon a l’Estat.”

2. Al final de l’apartat c) de l’article 3.1 s’hi
afegeix el següent incís:

“...en aquelles matèries en què la Generali-
tat té la competència atribuïda.”

3. S’inclouen dos nous apartats a l’article 3.1
amb la redacció següent:

“3.1.i) Coordinació de les diferents delegaci-
ons vinculades a organismes que depenen de la
Generalitat que existeixen en el territori on
estigui ubicad.”

”3.1.j) Coordinació i impuls de les actuacions
de les XILA d’informació sobre la situació del
mercat de treball”.

4. L’actual apartat i) de l’article 3.1 passa a
ser l’apartat k).

5. Se suprimeix l’article 5.3.

Barcelona, 20 de juliol de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP BARGALLÓ VALLS

Conseller en Cap

(04.198.081)

DECRET
336/2004, de 20 de juliol, pel qual es fixen els preus
per la prestació de serveis acadèmics a les univer-
sitats públiques de Catalunya i a la Universitat
Oberta de Catalunya per al curs 2004-2005.

L’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de fe-
brer, d’universitats de Catalunya, estableix que
correspon al Govern de la Generalitat aprovar
els preus públics dels ensenyaments conduents
a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la
resta de drets legalment establerts.

L’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats, estableix que els
preus públics per als estudis que condueixen a
l’obtenció d’un títol universitari oficial són fixats
per la comunitat autònoma dins els límits que
estableixi el Consell de Coordinació Universi-
tària que estaran relacionats amb els costos de
prestació del servei.

En aquest marc, el present Decret fixa els
preus dels crèdits de tots els estudis universitaris
oficials que s’imparteixen a les universitats pú-
bliques de Catalunya i a la Universitat Oberta
de Catalunya, així com els dels altres serveis
acadèmics. Així mateix, pel que fa als centres
docents adscrits, es determina el percentatge
sobre els preus públics dels ensenyaments que
s’han d’abonar en concepte de tutela acadè-
mica.

Respecte als preus s’estableixen recàrrecs i
exempcions. Els primers pretenen garantir que
els recursos públics, sempre limitats, vagin des-
tinats a donar les màximes oportunitats d’estudi
als i a les estudiants que cursen per primera
vegada una carrera en una universitat pública
i a aquells/es estudiants amb un millor rendiment
acadèmic. Entre les exempcions, destaquen com
a novetat les que beneficien les persones amb
minusvalidesa, les persones de 65 anys o més,
així com les víctimes d’actes terroristes, en els



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4180 – 22.7.200414238

termes que estableix aquest Decret. La Gene-
ralitat de Catalunya establirà les mesures ne-
cessàries de compensació a les universitats
pels ingressos deixats de percebre com a con-
seqüència de la introducció d’aquestes exemp-
cions.

Una altra novetat és l’establiment del preu del
suplement europeu al títol.

Per això, a proposta conjunta dels consellers
d’Economia i Finances i d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació, i d’acord amb el Go-
vern,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Àmbit d’aplicació

Article 1
Objecte

1.1 Aquest Decret té per objecte fixar els
preus a satisfer per la prestació dels serveis aca-
dèmics i complementaris dels ensenyaments que
condueixen a l’obtenció de títols oficials de les
universitats públiques de Catalunya i de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya en el curs 2004-
2005, que consten a l’annex.

1.2 L’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya (INEFC) aplicarà els imports que
estableix aquest Decret en concepte de preus per
la prestació de serveis acadèmics universitaris.

1.3 Els consells socials de les universitats
públiques de Catalunya fixaran els preus pels
conceptes següents:

a) La prestació dels ensenyaments propis de
les universitats, dels cursos d’especialització i la
inscripció d’estudiants que cursin determinades
matèries amb autorització de la universitat.

b) La contraprestació pels materials didàc-
tics específics i serveis específics en els sistemes
metodològics que impliquen semipresència en
els estudis.

1.4 En el cas de la Universitat Oberta de
Catalunya, els preus pels conceptes esmentats
a l’apartat anterior seran fixats pel Patronat de
la Fundació per a la Universitat Oberta de Ca-
talunya, que fixarà igualment els preus a satis-
fer per a la obtenció de títols oficials en els cam-
pus externs al seu àmbit principal i que no estan
vinculats al Contracte Programa signat entre el
Departament d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació i aquesta universitat.

Article 2
Centres adscrits

2.1 Els i les estudiants dels centres adscrits
la titularitat dels quals correspon a la Genera-
litat de Catalunya i als seus ens autònoms o als
consorcis en els quals participa abonaran a les
universitats, en concepte de tutela acadèmica,
el 10% dels preus establerts als apartats 1 i 2 de
l’annex, segons correspongui.

2.2 Els i les estudiants dels centres adscrits
la titularitat dels quals no correspon als ens es-
mentats a l’apartat anterior abonaran a la uni-
versitat, en concepte de tutela acadèmica, el 22%
dels preus establerts als apartats 1 i 2 de l’annex,
segons correspongui.

2.3 Els preus per la resta dels conceptes que
regula aquest Decret s’abonaran a la institució
que presta el servei corresponent.

Article 3
Universitat Oberta de Catalunya

3.1 Atesa la seva formulació jurídica i les
seves particularitats metodològiques, la Univer-
sitat Oberta de Catalunya determinarà la con-
traprestació pels materials didàctics i serveis
específics, d’acord amb la seva normativa aca-
dèmica.

3.2 L’import mínim a abonar en concepte de
crèdits matriculats a la Universitat Oberta de
Catalunya no podrà ser inferior al valor econò-
mic corresponent a 11,5 crèdits per cada perí-
ode semestral de matrícula, tret que es matriculi
només d’assignatures sense docència (convali-
dades, adaptades o reconegudes).

CAPÍTOL 2
Règim dels preus

Article 4
Pagament

4.1 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.

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

4.3 Les universitats exigiran, com a con-
dició prèvia de matrícula o d’expedició de tí-
tols o certificats, el pagament de les quantitats
pendents per matrícules de cursos acadèmics
anteriors i simultanis en qualsevol universitat
o centre al que li sigui d’aplicació aquest De-
cret.

4.4 El fet de no pagar la matrícula o algun
dels seus fraccionaments en els terminis que
estableixi la universitat podrà donar lloc a la
suspensió temporal dels drets de l’alumne o
alumna, i si s’escau, a l’anul·lació de la matrícula
i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret
a cap reintegrament.

Article 5
Convalidació, adaptació i reconeixement de crè-
dits

5.1 Els i les estudiants que hagin obtingut
la convalidació, l’adaptació o el reconeixement
de crèdits per raó d’estudis o activitats realitza-
des en qualsevol centre universitari abonaran a
la universitat el 25% dels preus que estableixen
els apartats 1, 2 i 3 de l’annex.

5.2 La matrícula dels crèdits necessaris que
fixi la universitat per adaptar els plans d’estu-
dis anteriorment vigents als nous plans d’estu-
dis serà gratuïta.

5.3 En el cas de la matrícula de crèdits sense
escolaritat per raó de l’extinció del pla d’estu-
dis, sempre que la universitat ofereixi un siste-
ma de tutories o docència alternativa, l’estu-
diant abonarà l’import íntegre. En cas que la
universitat no ofereixi aquestes tutories o do-
cència alternativa, s’abonarà a la universitat el
25% del preu.

Article 6
Segones i successives matrícules

Quan un/una estudiant es matricula per se-
gon cop d’un mateix crèdit en qualsevol univer-
sitat, l’import d’aquest s’incrementa en un 30%.
A partir de la tercera vegada que es matricula
del mateix crèdit l’increment del preu és del
50%.

Article 7
Segons i successius ensenyaments universitaris

7.1 S’aplicarà un recàrrec del 40% dels
preus per crèdit que s’estableixen en aquest De-
cret als i a les estudiants que tinguin un o més
títols universitaris oficials per iniciar un altre
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, llevat que es tracti d’iniciar estudis de
doctorat.

7.2 Seran eximits del recàrrec previst a l’apar-
tat anterior els i les estudiants que es matriculin
per primera vegada dels crèdits corresponents
i que es trobin inclosos en algun dels supòsits
següents:

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

b) Estudiants que hagin obtingut títols uni-
versitaris oficials únicament en universitats pri-
vades o en centres docents adscrits que apliquin
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 2004-2005, que els
permetrien, si hi poguessin accedir, ser benefi-
ciaris d’una beca. La universitat determinarà el
procediment per atorgar aquesta exempció; en
cas de ser-li denegada, l’estudiant restarà obli-
gat/da a abonar el recàrrec en el termini indicat
per la universitat.

d) Estudiants de 65 anys o més.
e) Estudiants amb un grau de minusvalide-

sa igual o superior al 33%.
f) Persones que hagin estat víctimes d’actes

terroristes, així com el seu cònjuge i els seus fills.

CAPÍTOL 3
Exempcions i bonificacions

Article 8
Beques

8.1 D’acord amb el que disposa l’article 3.1
del Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, els
i les estudiants beneficiaris/àries d’una beca a
l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat seran eximits/des de pagar el preu del
servei acadèmic.

8.2 Els i les estudiants que en el moment de
formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció
de preus perquè han sol·licitat una beca a l’es-
tudi prevista a l’apartat anterior i posteriorment
no obtinguin la condició de becaris amb dret a
l’exempció del preu de la matrícula estaran
obligats a abonar-ne el preu corresponent, en els
terminis indicats per la universitat en aquest
supòsit.

Article 9
Famílies nombroses

Els i les estudiants membres de famílies nom-
broses a l’inici de la prestació de l’activitat aca-
dèmica es poden acollir a les exempcions i bo-
nificacions que preveu la normativa vigent.

Article 10
Matrícules d’honor i premi extraordinari

10.1 Els i les estudiants que obtinguin crè-
dits amb matrícules d’honor en el període aca-
dèmic anterior es poden acollir a l’exempció en
l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits
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equivalent al que hagin obtingut amb aquesta
qualificació acadèmica.

10.2 Els i les estudiants amb matrícula d’ho-
nor o amb premi extraordinari en el batxillerat
es poden acollir a l’exempció total dels preus
públics de tots els crèdits matriculats per primera
vegada durant el primer curs dels seus estudis
universitaris.

Article 11
Minusvalidesa

11.1 Els i les estudiants amb un grau mínim
de minusvalidesa del 33%, que no tinguin cap
títol universitari oficial i que accedeixin a la
universitat per cursar estudis universitaris ofi-
cials es poden acollir a l’exempció de preus per
a la prestació de serveis acadèmics.

11.2 Aquesta condició s’acredita mitjançant
la presentació del certificat expedit o validat per
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

Article 12
Estudiants de 65 anys o més

12.1 Els i les estudiants de 65 anys o més que
no tinguin cap títol universitari oficial i que ac-
cedeixin a la universitat per cursar estudis uni-
versitaris oficials gaudeixen de l’exempció de
preus per la prestació de serveis acadèmics.

12.2 Aquesta condició s’acredita mitjançant
la presentació del document d’identitat o pas-
saport.

Article 13
Víctimes d’actes terroristes

13.1 Les persones que hagin estat víctimes
d’actes terroristes, així com el seu cònjuge i els
seus fills, que no tinguin cap títol universitari
oficial i que accedeixin a la universitat per cur-
sar estudis universitaris oficials, gaudeixen de
l’exempció de preus per la prestació de serveis
acadèmics.

13.2 Aquesta condició s’acredita mitjançant
la presentació de la resolució administrativa cor-
responent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ad-
juntarà també el llibre de família.

Article 14
Abast de les exempcions

14.1 Les condicions que donen dret a les
exempcions en els preus s’han de complir a la
data d’inici de la prestació de l’activitat acadè-
mica.

14.2 En cap cas no es podran aplicar als i a
les estudiants exempcions o bonificacions al
pagament dels preus que es fixen en aquest
Decret, tret de les que s’hi recullen expressa-
ment.

14.3 Les exempcions dels articles 11, 12 i 13
es refereixen exclusivament als preus establerts
en els apartats 1, 2, 3, i 4 de l’annex d’aquest
Decret i només són aplicables quan l’estudiant
es matricula per primera vegada dels crèdits
corresponents.

Article 15
Compensació a les universitats

A fi d’evitar un decrement a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta
de Catalunya per l’aplicació de les exempcions
establertes als articles 11, 12 i 13 d’aquest De-
cret, s’establiran les mesures oportunes de com-
pensació a les universitats pels ingressos que
hagin deixat de percebre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per fer front al pagament dels preus per la
prestació de serveis acadèmics universitaris que
fixa aquest Decret, els i les estudiants poden
acollir-se a les fórmules de finançament ofertes
per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i
de Recerca. D’acord amb els convenis signats
entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universita-
ris i de Recerca i les universitats públiques ca-
talanes, l’incompliment per part dels i de les
estudiants dels pagaments derivats d’aquests
crèdits produirà els efectes previstos a l’article
4.4 d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 20 de juliol de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

CARLES SOLÀ I FERRANDO

Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

ANNEX

—1 Preus que cal satisfer el curs 2004-2005 per
la prestació dels ensenyaments que condueixen
a l’obtenció de títols universitaris oficials de pri-
mer cicle, primer i segon cicle, i només de segon
cicle, 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: antropologia social i cultural,

ciències del treball, ciències polítiques i de l’ad-
ministració, dret, filologies (alemanya, anglesa,
àrab, catalana, clàssica, eslava, francesa, galle-
ga, hebrea, hispànica, italiana, portuguesa i ro-
mànica), filosofia, història, història de l’art,
història i ciències de la música, humanitats, lin-
güística, sociologia, teoria de la literatura i
literatura comparada.

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

Preu per crèdit: 8,79 euros.
1.2 Estudis amb grau d’experimentalitat 2:
Llicenciatures: administració i direcció d’em-

preses, ciències actuarials i financeres, crimino-
logia , documentació, economia, geografia, in-
vestigació i tècniques de mercat, pedagogia,
periodisme, psicologia, psicopedagogia, publi-
citat i relacions públiques, i traducció i interpre-
tació (alemany, anglès i francès).

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

Mestre: especialitat en educació especial, edu-
cació física, educació infantil, educació musical,
educació primària i en llengua estrangera.

Preu per crèdit: 9,04 euros.
1.3 Estudis amb grau d’experimentalitat 3:
Llicenciatures: belles arts, ciències ambien-

tals, ciències de l’activitat física i de l’esport,
ciències i tècniques estadístiques, comunicació
audiovisual, estudis d’Àsia Oriental, física i ma-
temàtiques.

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

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

Arquitectura.
Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica

aeronàutica, especialitat en: aeronavegació.
Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en

explotacions agropecuàries, hortofructicultura
i jardineria, indústries agràries i alimentàries,
mecanització i construccions rurals. Enginyeria
tècnica de forest, especialitat en: explotacions
de forest i indústries de forest. Enginyeria tèc-
nica industrial, especialitat en: electricitat, elec-
trònica industrial, mecànica, química industri-
al i tèxtil. Enginyeria tècnica en informàtica de
gestió, enginyeria tècnica en informàtica de sis-
temes, enginyeria tècnica de mines, especialitat
en explotacions de mines. Enginyeria tècnica
d’obres públiques, especialitat en: construccions
civils, hidrologia, transports i serveis urbans.
Enginyeria tècnica en disseny industrial. Engi-
nyeria tècnica de telecomunicació, especialitat
en so i imatge. Enginyeria tècnica en topogra-
fia. Enginyeria tècnica de telecomunicació, es-
pecialitat en: sistemes electrònics, sistemes de
telecomunicació, telemàtica. Enginyeria tècnica
naval, especialitat en propulsió i serveis del
vaixell.

Arquitectura tècnica.
Preu per crèdit: 12,44 euros.
1.4 Estudis amb grau d’experimentalitat 4:
Llicenciatures: biologia, biotecnologia, bio-

química, ciència i tecnologia dels aliments, eno-
logia, farmàcia, geologia, màquines navals, me-
dicina, nàutica i transport marítim, odontologia,
química i veterinària.

Enginyeries: enginyeria agronòmica, enginye-
ria aeronàutica, enginyeria en automàtica i elec-
trònica industrial, enginyeria biomèdica, engi-
nyeria de camins, canals i ports, enginyeria en
electrònica, enginyeria de forests, enginyeria
geològica, enginyeria industrial, enginyeria quí-
mica, enginyeria de materials i enginyeria de te-
lecomunicació.

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

Preu per crèdit: 12,77 euros.

—2 Preus a satisfer el curs 2004-2005 pels i per
les estudiants que es matriculin a un programa
de doctorat d’acord amb el Reial decret 778/
1998, de 30 d’abril, o adaptat a aquest.

2.1 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: 40,11 euros (ni-
vell d’experimentalitat 1), incrementat en 7,89
euros per nivell, fins a 111,13 euros.

2.2 Crèdits d’investigació: distribuïts en deu
nivells d’experimentalitat, en funció del progra-
ma 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: 55,20 euros (ni-
vell d’experimentalitat 1), incrementat en 7,89
euros per nivell, fins a 126,22 euros.

2.3 Preus de tutoria de tesi per als i per a les
estudiants de doctorat que han superat el total
de crèdits del programa de doctorat i encara no
han defensat la seva tesi doctoral: 84,38 euros.
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2.4 Preus de l’examen de suficiència inves-
tigadora i de l’examen de tesi doctoral: 110,85
euros.

—3 Preus que cal satisfer el curs 2004-2005 per
a la prestació de serveis acadèmics universita-
ris 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.

3.1 Llicenciatures en ciències del treball,
ciències polítiques i de l’administració, comu-
nicació audiovisual (2n cicle), estudis d’Àsia
Oriental (2n cicle), dret, humanitats, investigació
i tècniques de mercat (2n cicle), psicopedago-
gia, filologia catalana, administració i direcció
d’empreses, psicologia, documentació, i diplo-
matura en ciències empresarials i diplomatura
en turisme: 11,27 euros.

3.2 Enginyeria en informàtica, enginyeria
tècnica en informàtica de gestió i en informàtica
de sistemes: 12,61 euros.

—4 Expedició de títols acadèmics
4.1 Certificat del diploma d’estudis avançats

del programa de doctorat (suficiència investiga-
dora): 59,35 euros.

4.2 Títol de doctor/a i duplicat: 160,00 eu-
ros.

4.3 Títol de diplomat/da, llicenciat/da, arqui-
tecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/
a, enginyer/a o mestre/a i duplicat: 130,00 euros.

4.4 Suplement europeu al títol universita-
ri i duplicat: 65,00 euros.

—5 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: 308,64 euros (ni-
vell d’experimentalitat 1, incrementat en 17,83
euros per nivell, fins a 415,63 euros).

—6 Prova de conjunt o prova d’aptitud per a
l’homologació de títols estrangers: 110,85 euros.

—7 Obtenció de títols de diplomat per conva-
lidació

7.1 Per avaluació acadèmica i professio-
nal que condueixi a la convalidació: 110,85 eu-
ros.

7.2 Pels treballs exigits per a la convalida-
ció: 184,66 euros.

—8 Estudis d’especialitats d’infermeria en uni-
tats docents acreditades segons el Reial decret 992/
1987, de 3 de juliol: 12,77 euros.

—9 Expedient acadèmic
9.1 Gestió d’expedient acadèmic:
Matrícula quadrimestral: 35,28 euros.
Matrícula anual: 49,39 euros.
Modificacions i ampliacions parcials: 21,17

euros.
9.2 Expedició de certificacions acadèmi-

ques: 17,65 euros.
9.3 Sol·licitud d’estudi de convalidació i

adaptació i equivalència de títol d’estudis estran-
gers per a l’accés als estudis de doctorat: 35,28
euros.

9.4 Trasllat de l’expedient acadèmic: 35,28
euros.

—10 Escola Virtual d’Idiomes per a Universi-
taris

10.1 Els preus de cada curs semestral d’au-

toaprenentatge d’anglès de l’Escola Virtual
d’Idiomes que regiran per al curs 2004-2005 són:

Mòdul bàsic (60 h): 61 euros.
10.2 Si l’alumne o l’alumna vol incorporar

qualsevol dels següents complements d’aprofun-
diment a la modalitat bàsica, les quantitats se-
ran les següents:

Mòdul bàsic i llengua escrita (75 h): 132 eu-
ros.

Mòdul bàsic i llengua oral en diferit (75 h): 132
euros.

Mòdul bàsic i llengua oral en línia (xats de
veu) (75 h): 132 euros.

Mòdul bàsic i llengua oral completa (diferit
+ xats de veu) (90 h): 165 euros.

Mòdul bàsic i comunicació completa (escrit
+ oral completa) (105 h): 198 euros.

En cas que l’estudiant es matriculi de dos
cursos (un nivell sencer), les quantitats seran les
següents:

Mòdul bàsic (120 h): 116 euros.
Mòdul bàsic i llengua escrita (150 h): 251

euros.
Mòdul bàsic i llengua oral en diferit (150 h):

251 euros.
Mòdul bàsic i llengua oral en línia (xats de

veu) (150 h): 251 euros.
Mòdul bàsic i llengua oral completa (diferit

+ xats de veu) (180 h): 314 euros.
Mòdul bàsic i comunicació completa (escrit

+ oral completa) (219 h): 377 euros.

—11 Prova universitària de competència en
anglès (PUC anglès): 60 euros.

(04.190.046)

RESOLUCIÓ
PRE/2036/2004, de 20 de juliol, per la qual es mo-
difiquen les bases de convocatòria del XVI Premi
Internacional Catalunya.

L’acord del Govern de la Generalitat de 20
de juliol de 2004, ha modificat la base vuitena
del Premi Internacional Catalunya, per tal de
permetre, amb caràcter excepcional, que el pre-
mi atorgat pugui ser divisible.

En conseqüència, és necessari adaptar a
aquesta modificació les bases de la convocatò-
ria del XVI Premi Internacional Catalunya,
aprovades per la Resolució PRE/822/2003, de
27 de març, del president de la Generalitat.

Per tot això,

RESOLC:

Modificar la base sisena del XVI Premi Inter-
nacional Catalunya, de manera que queda re-
dactada de la manera següent:
“—6 El premi excepcionalment pot ser divi-
sible i no es pot atorgar a títol pòstum.”

Barcelona, 20 de juliol de 2004

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat

(04.198.120)

*

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
PTO/2013/2004, de 9 de juliol, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de Govern 22 de juny de 2004
en matèria d’expropiació (projecte A-L-02109.1).

Atès que l’Acord de Govern de 22 de juny de
2004 va declarar urgent l’ocupació dels béns
afectats d’expropiació pel projecte A-L-02109.1,
“Variant puntual i reforçament de la carretera
L-201, PK 6,670 al 8,270. Tram: Sant Martí de
Riucorb-Maldà”;

D’acord amb el que estableix l’article 80 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Que es doni publicitat a l’Acord de Govern
de 22 de juny de 2004, sobre la declaració com
a urgent, a l’efecte de l’aplicació del procediment
que regulen els articles 52 de la Llei d’expropi-
ació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i 56 i
següents del seu Reglament d’aplicació, de 27
d’abril de 1957, de l’ocupació dels béns afectats
d’expropiació pel projecte A-L-02109.1, “Vari-
ant puntual i reforçament de la carretera L-201,
PK 6,670 al 8,270. Tram: Sant Martí de Riucorb-
Maldà”, aprovat el 25 de març de 2004 per la
Direcció General de Carreteres.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via ad-
ministrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició, de conformitat amb el que preve-
uen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
davant el Govern, en el termini d’un mes comp-
tador de l’endemà de la notificació o publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
o bé es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, de conformitat amb el que preveuen
l’article 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia, en el termini de dos me-
sos comptadors de l’endemà de la notificació o
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, sens perjudici que es pugui inter-
posar qualsevol altre recurs que es consideri pro-
cedent.

Barcelona, 9 de juliol de 2004

JOSEP MIR I BAGÓ

Secretari general

(04.189.121)

RESOLUCIÓ
PTO/2014/2004, de 9 de juliol, per la qual es dóna
publicitat a l’Acord de Govern de 22 de juny de
2004 en matèria d’expropiació (projecte M-T-
02147).

Atès que l’Acord de Govern de 22 de juny de
2004 va declarar urgent l’ocupació dels béns
afectats d’expropiació pel projecte M-T-02147,
“Millora local. Millora de nus. Reordenació de
l’accés a la T-202, en el PK 0,540, amb el nucli
de Ferran. Tram: Tarragona”;


