
PARLAMENT
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
260/VII, de 30 de juny de 2005, del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aproven els comptes
generals de la Generalitat de Catalunya corres-
ponents als anys 2001 i 2002 (tram. 257-00001/
07 tram. 257-00002/07).

Resolució 260/VII, de 30 de juny de 2005, del
Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven
els comptes generals de la Generalitat de Ca-
talunya corresponents als anys 2001 i 2002 (tram.
257-00001/07 tram. 257-00002/07).

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia
30 de juny de 2005, ha debatut el Dictamen de
la Comissió de la Sindicatura de Comptes relatiu
als informes sobre els comptes generals de la
Generalitat de Catalunya corresponents als anys
2001 i 2002. Finalment, el Ple del Parlament, en
virtut del que estableix l’article 147.5 del Regla-
ment, ha adoptat la següent Resolució:

—1 El Parlament de Catalunya aprova els
comptes generals de la Generalitat de Catalunya
dels exercicis 2001 i 2002 i expressa la seva pre-
ocupació per la gestió dels comptes de la Gene-
ralitat de Catalunya durant els períodes analit-
zats, d’acord amb les dades aportades per la
Sindicatura de Comptes.

—2 El Parlament de Catalunya aprova els
informes de la Sindicatura de Comptes 1/2002,
sobre el Compte general de la Generalitat de
Catalunya corresponent a l’exercici 2001, i 1/
2003, sobre el Compte general de la Generali-
tat de Catalunya corresponent a l’exercici 2002.

—3 El Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a:

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura
de Comptes.

b) Ordenar a les empreses, els organismes i
les entitats autònomes dependents de la Gene-
ralitat de Catalunya que lliurin a la Sindicatu-
ra de Comptes tota la documentació que esta-
bleix la llei, i a adoptar les mesures necessàries
per a garantir el compliment efectiu d’aquesta
instrucció.

—4 El Parlament de Catalunya considera que
les dades dels comptes generals dels exercicis
2001 i 2002 no reflecteixen de manera suficient-
ment correcta l’activitat i la situació econòmi-
ca de la Generalitat de Catalunya, tal com as-
senyala l’Informe economicofinancer presentat
pel Govern al maig del 2004. En aquest sentit,
vol posar en relleu la seva profunda preocupació
per fets tan significatius com els següents:

a) El desplaçament incontrolat de despesa de
determinats períodes cap a exercicis posteriors
i els incompliments dels criteris de meritació i
comptabilització de la despesa que fixa el Pla
general de comptabilitat de la Generalitat de
Catalunya (PGCGC).

b) El comportament de diversos departa-
ments en l’àmbit de la contractació que posa de
manifest la Sindicatura de Comptes.

c) La utilització del criteri de caixa en lloc del
criteri de data de fet en els assentaments comp-
tables de despesa de les entitats gestores de la
seguretat social.

d) La manca reiterada de previsió en el dis-
seny dels pressupostos inicials de les entitats
gestores de la seguretat social, que no reflectei-

xen la totalitat de la despesa certa previsible i
provoquen grans distorsions.

e) Les reiterades transferències de crèdits de
despesa de capital a crèdits de despesa corrent.

f) La requalificació de deute a curt termini
com a deute a llarg termini per a finançar dèfi-
cits de tresoreria, que distorsiona la situació real
del dèficit i de l’endeutament de la sanitat.

g) La reiterada manca de compliment de les
successives recomanacions de la Sindicatura de
Comptes.

—5 El Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a modificar l’Ordre ECF/300/2002, del 18
d’abril, de manera que s’obligui les entitats au-
tònomes administratives a presentar una memò-
ria justificativa dels costos i els rendiments dels
serveis públics i del grau de compliment de llurs
objectius, per tal que la Sindicatura de Comp-
tes pugui complir les lletres g i h de l’article 2.1
de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2005

ERNEST BENACH I PASCUAL

President del Parlament

RAFEL LUNA I VIVAS

Secretari tercer

(05.186.130)
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET
151/2005, de 12 de juliol, pel qual es fixen els
preus per a la prestació de serveis acadèmics a
les universitats públiques de Catalunya i a la
Universitat Oberta de Catalunya per al curs
2005-2006.

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 universi-
taris oficials que s’imparteixen a les universi-
tats públiques 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 per-
centatge sobre els preus públics dels ensenya-
ments que s’han d’abonar en concepte de tu-
tela acadèmica.

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/a les estudiants que cursen per primera ve-
gada una carrera en una universitat pública i a
aquells/es estudiants amb un millor rendiment
acadèmic.

Com a novetats, en el Decret s’estableix per
primera vegada el preu per a les proves d’accés
a la Universitat, el qual fins ara era objecte d’una
regulació específica. Aquest preu serà d’aplica-
ció per a les proves que tindran lloc el curs 2005-
2006 per accedir a la universitat en el curs 2006-
2007.

Així mateix, s’estableix un nou preu corres-
ponent a la matrícula dels crèdits de lliure elec-
ció d’anglès a la Universitat Oberta de Ca-
talunya. Els diferents nivells d’anglès que
s’oferiran als/a les estudiants del sistema uni-
versitari públic de Catalunya a través de la
Universitat Oberta de Catalunya podran ser
objecte de reconeixement per part de les uni-
versitats.

Finalment, s’estableix un preu per a l’homo-
logació de títols estrangers d’educació superior
a títols i graus de postgrau, arran de la publicació
del Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual
es modifica el Reial decret 285/2004, de 20 de
febrer, pel qual es regulen les condicions d’ho-
mologació i convalidació de títols i estudis es-
trangers d’educació superior, el qual atribueix
als rectors de les universitats la competència per
a la seva homologació.

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,
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DECRETO:

CAPÍTOL 1
Àmbit d’aplicació

Article 1
Objecte

1.1 Aquest Decret té per objecte fixar els
preus a satisfer per a la prestació dels serveis
acadèmics i complementaris dels ensenyaments
que condueixen a l’obtenció de títols oficials de
les universitats públiques de Catalunya i de la
Universitat Oberta de Catalunya en el curs 2005-
2006, que consten en l’Annex del present De-
cret.

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

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 l’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/les 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 participa abonaran a les uni-
versitats, en concepte de tutela acadèmica, el
10% dels preus establerts als apartats 1 i 2 de
l’annex, segons correspongui.

2.2 Els/les 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 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 període
semestral de matrícula, tret que es matriculi

només d’assignatures sense docència (convali-
dades, adaptades o reconegudes) o que es ma-
triculin d’anglès no presencial.

3.3 Els/les estudiants de les universitats
públiques de Catalunya, les quals hagin convin-
gut el reconeixement corresponent, podran ma-
tricular les assignatures dels diferents nivells
d’anglès a la Universitat Oberta de Catalunya,
al preu públic establert a l’annex d’aquest De-
cret.

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 condi-
ció prèvia de matrícula o d’expedició de títols
o certificats, el pagament de les quantitats pen-
dents per matrícules de cursos acadèmics ante-
riors i simultanis en qualsevol universitat o cen-
tre al que li sigui d’aplicació aquest Decret.

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/a 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’estudiant
abonarà l’import íntegre. En el cas que la uni-
versitat no ofereixi aquests tutories o docència
alternativa, s’abonarà a la universitat el 25% del
preu.

Article 6
Segones i successives matrícules

Quan un/a estudiant es matricula per segon
cop d’un mateix crèdit en qualsevol universitat,
l’import d’aquest s’incrementarà en un 30%. A
partir de la tercera vegada que es matricula del
mateix crèdit l’increment del preu d’aquest serà
del 55%.

Article 7
Segons i successius ensenyaments universitaris

7.1 S’aplicarà un recàrrec del 40% dels preus
per crèdit que s’estableixen en aquest Decret als/
a les estudiants que tinguin un o més títols uni-
versitaris oficials per iniciar un altre estudi que

condueixi a l’obtenció d’un títol universitari
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/les estudiants que es trobin in-
closos 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 2005-2006, 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 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 o la seva cònjuge i els
seus fills o filles.

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/
les estudiants beneficiaris/àries d’una beca a
l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat seran eximits de pagar el preu del servei
acadèmic.

8.2 Els/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

9.1 Els/les estudiants membres de famílies
nombroses a l’inici de la prestació de l’activitat
acadèmica es poden acollir a les exempcions i
bonificacions que preveu la normativa vigent.

9.2 Aquesta condició s’acreditarà mitjan-
çant la presentació del títol de família nombrosa
expedit pel Departament de Benestar i Famí-
lia o organisme equivalent d’altres comunitats
autònomes.

Article 10
Matrícules d’honor i premi extraordinari

10.1 Els/les estudiants que obtinguin crèdits
amb matrícules d’honor en el període acadèmic
anterior es poden acollir a l’exempció en l’im-
port de la matrícula d’un nombre de crèdits equi-
valent al que hagin obtingut amb aquesta qua-
lificació acadèmica.
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10.2 Els/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/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
o organisme equivalent d’altres comunitats au-
tònomes.

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 a 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/la seva còn-
juge i els seus fills o filles, que no tinguin cap títol
universitari oficial i que accedeixin a la univer-
sitat per cursar estudis universitaris oficials,
gaudeixen de l’exempció de preus per a la pres-
tació de serveis acadèmics.

13.2 Aquesta condició s’acredita mitjançant
la presentació de la resolució administrativa cor-
responent. En el cas del/de la cònjuge i els fills
o filles, s’adjuntarà 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/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
abasten exclusivament els preus establerts en els
apartats 1, 2, 3, i 4 de l’annex d’aquest Decret i
només són aplicables quan l’estudiant es matri-
cula per primera vegada dels crèdits correspo-
nents.

Article 15
Compensació a les universitats

A fi d’evitar cap perjudici econòmic a les
universitats públiques de Catalunya i a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya per l’aplicació de
les exempcions establertes als articles 11, 12 i 13
d’aquest Decret, s’establiran les mesures opor-
tunes de compensació a les universitats pels
ingressos que hagin deixat de percebre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per a fer front al pagament dels preus per a la
prestació de serveis acadèmics universitaris que
fixa aquest Decret, els/les estudiants poden aco-
llir-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 Universitaris i de
Recerca i les universitats públiques catalanes,
l’incompliment per part dels/de les estudiants dels
pagaments derivats d’aquests crèdits produirà els
efectes previstos a l’article 4.4 d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els/les estudiants als/a les quals s’hagi expedit
un títol universitari oficial entre la data d’entrada
en vigor del Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost,
pel qual s’estableix el procediment per a l’expe-
dició per les universitats del Suplement Euro-
peu al Títol i la data d’entrada en vigor d’aquest
Decret poden sol·licitar l’expedició del Suple-
ment esmentat a la Universitat en la qual hagin
obtingut la seva titulació acadèmica oficial.

El preu establert per a l’expedició del Suple-
ment Europeu al Títol per als/les estudiants en
aquestes circumstàncies és de 10,00 euros.

Aquesta disposició transitòria no és aplica-
ble als/les estudiants que sol·licitin el títol uni-
versitari oficial a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Decret, els quals hauran de satisfer els
preus que, en concepte d’expedició de títols
acadèmics, s’estableixen a l’annex d’aquest
Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 12 de juliol de 2005

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

CARLES SOLÀ I FERRANDO

Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

ANNEX

—1 Preus que cal satisfer el curs 2005-2006 per
a 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, his-
tòria i ciències de la música, humanitats,
lingüística, sociologia, teoria de la literatura i li-
teratura comparada.

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

Preu per crèdit: 9,23 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,
educació física, educació infantil, educació mu-
sical, educació primària i en llengua estrange-
ra.

Preu per crèdit: 9,49 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 industrial
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: 13,06 euros.
1.4 Estudis amb grau d’experimentalitat 4:
Llicenciatures: biologia, biotecnologia, bioquí-

mica, ciència i tecnologia dels aliments, enolo-
gia, farmàcia, geologia, màquines navals, medi-
cina, 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, enginyeria de te-
lecomunicació i enginyeria de mines.

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

Preu per crèdit: 13,41 euros.
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ORDRE
REP/308/2005, de 30 de juny, per la qual es crea
la Comissió Assessora del Memorial Democràtic.

El Decret 2/2004, de 7 de gener, d’estructu-
ració del Departament de Relacions Institu-
cionals i Participació preveu, al seu article 20,
la constitució del Programa per a la creació del
Memorial Democràtic, adscrit al Departament
de Relacions Institucionals i Participació, amb
l’objecte, entre d’altres, de proposar les actua-
cions més adients per a la consecució de les fi-
nalitats de recuperar i reivindicar la memòria
històrica de la lluita per a la democràcia i difon-
dre’n el coneixement.

En aquest sentit, per fer possible la creació del
Memorial Democràtic cal, prèviament, estudiar
els diferents models que hi ha i fer una proposta
que s’adeqüi a la nostra realitat i harmonitzi els
principis d’eficàcia, participació i representati-
vitat.

Per aquest motiu, i en el marc del Programa
indicat, es considera necessària la creació d’un
òrgan assessor i de consulta, per tal que deliberi
i examini els objectius i les funcions del Memo-
rial i del qual ha de néixer el document final on
s’hi inclouran els criteris definitius que han de
servir al Departament per a la creació del Me-
morial Democràtic.

D’acord amb l’anterior i vist l’article 22 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre,

ORDENO

Article 1
Es constitueix la Comissió Assessora del Me-

morial Democràtic, com a òrgan assessor i con-
sultiu dels que preveu l’article 22 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre.

Article 2
Correspon a la Comissió prestar l’assessora-

ment i elaborar els informes que li siguin reque-
rits pel Conseller, en relació amb els objectius
i les funcions del Memorial Democràtic. La
Comissió podrà, a iniciativa pròpia, elevar al
conseller les propostes i recomanacions que
estimi adients.

Article 3
La Comissió Assessora del Memorial Demo-

cràtic està integrada pel president i els vocals que
es designen a continuació:

President:
Senyor Borja de Riquer i Permanyer.
Vocals:
Senyora Maria Jesús Bono i Lahoz, respon-

sable del Programa del Memorial Democràtic.
Senyora Cristina Borderias i Mondéjar.
Senyor Manuel J. Borja-Villel.
Senyor Joan B. Culla i Clarà.
Senyor Angel Duarte i Montserrat.
Senyora Montserrat Duch i Plana.
Senyor Josep Fontana i Lázaro.
Senyora Montserrat Iniesta i González.
Senyora Conxita Mir i Curcó.
Senyora Carme Molinero i Ruiz.
Senyor Paul Preston.
Senyor Manuel José Risques i Corbella.
Senyora Anna Sallés i Bonastre.

DEPARTAMENT
DE RELACIONS
INSTITUCIONALS
I PARTICIPACIÓ

—2 Preus a satisfer el curs 2005-2006 pels/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: 42,12 euros (ni-
vell d’experimentalitat 1), incrementat en 8,28
euros per nivell, fins a 116,64 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: 57,96 euros (ni-
vell d’experimentalitat 1), incrementat en 8,28
euros per nivell, fins a 132,48 euros.

2.3 Preus de tutoria de tesi per als/a les es-
tudiants de doctorat que han superat el total de
crèdits del programa de doctorat i encara no han
defensat la seva tesi doctoral: 88,60 euros.

2.4 Preus de l’examen de suficiència inves-
tigadora i de l’examen de tesi doctoral: 116,39
euros.

—3 Preus que cal satisfer en el curs 2005-2006
per a la prestació de serveis acadèmics universi-
taris dels ensenyaments que condueixen a l’ob-
tenció de títols universitaris oficials realitzats al
campus principal de la Universitat Oberta de
Catalunya i vinculats al contracte-programa sig-
nat amb el Departament d’Universitats, Recer-
ca i Societat 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, publicitat
i relacions públiques (2n cicle), diplomatura en
ciències empresarials i diplomatura en turisme:
11,83 euros.

3.2 Enginyeria en informàtica, enginyeria
tècnica en informàtica de gestió, enginyeria tèc-
nica en informàtica de sistemes, i enginyeria
tècnica de telecomunicació (especialitat telemà-
tica): 13,24 euros.

3.3 Anglès no presencial per als/a les estu-
diants del sistema universitari públic de Cata-
lunya: 99 euros per semestre i nivell (inclou
materials i serveis).

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

programa de doctorat (suficiència investigado-
ra): 59,35 euros.

4.2 Títol de doctor/a i duplicat amb Suple-
ment Europeu al Títol: 175,00 euros.

4.3 Títol de diplomat/ada, llicenciat/ada,
arquitecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a
tècnic/a, enginyer/a o mestre/a i duplicat amb Su-
plement Europeu al Títol: 155,00 euros.

—5 Proves d’accés a la universitat (per acce-
dir al curs 2006-2007): 78,69 euros.

—6 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: 324,07 euros (ni-
vell d’experimentalitat 1, incrementat en 18,72
euros per nivell, fins a 436,39 euros).

—7 Prova de conjunt o prova d’aptitud per a
l’homologació de títols estrangers: 116,39 euros.

—8 Homologació de títols estrangers d’educa-
ció superior a títols i graus de postgrau segons el
Reial decret 309/2005, de 18 de març (BOE núm.
67, de 19.3.2005): 116,39 euros.

—9 Obtenció de títols de diplomat/ada per con-
validació:

9.1 Per avaluació acadèmica i professional
que condueixi a la convalidació: 116,39 euros.

9.2 Pels treballs exigits per a la convalida-
ció: 193,89 euros.

—10 Estudis d’especialitats d’infermeria en
unitats docents acreditades segons el Reial decret
992/1987, de 3 de juliol: 13,41 euros.

—11 Expedient acadèmic
11.1 Gestió d’expedient acadèmic.
Matrícula quadrimestral: 38,00 euros.
Matrícula anual: 53,00 euros.
Modificacions i ampliacions parcials: 23,00

euros.
11.2 Expedició de certificacions acadèmi-

ques: 19,00 euros.
11.3 Sol·licitud d’estudi de convalidació i

adaptació i equivalència de títol d’estudis estran-
gers per a l’accés als estudis de doctorat: 38,00
euros.

11.4 Trasllat d’expedient acadèmic: 38,00
euros.

(05.188.125)
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