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DECRET
37314229."fg"32"fg"lwnkqn."rgn"swcn"gu"Ýzgp"gnu"
rtgwu"fgnu"ugtxgku"cecfflokeu"c"ngu"wpkxgtukvcvu"
r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"k"c"nc"Wpkxgtukvcv"Qdgtvc"
fg"Ecvcnwp{c"rgt"cn"ewtu"4229/422:0

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 
c"nÓqdvgpek„"fgnu"v‡vqnu"wpkxgtukvctku"qÝekcnu"k"nc"
resta de drets legalment establerts.

L’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, tenint en compte la 
oqfkÝecek„"kpvtqfw•fc"rgt"nc"fkurqukek„"cffkek-
onal cinquena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, estableix que els preus públics per als 
estudis que condueixen a l’obtenció d’un títol 
wpkxgtukvctk"qÝekcn"u„p"Ýzcvu"rgt"nc"eqowpkvcv"
autònoma dins els límits que estableixi la Con-
ferència General de Política Universitària que 
estaran relacionats amb els costos de prestació 
del servei.

Gp"cswguv"octe."cswguv"Fgetgv"Ýzc"gnu"rtgwu"
dels crèdits de tots els estudis universitaris 
qÝekcnu"swg"uÓkorctvgkzgp"c"ngu"wpkxgtukvcvu"
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 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 destinats 
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. 
Pel que fa a les exempcions, pretenen facilitar els 
estudis universitaris a persones de determinats 
col·lectius que reuneixen condicions subjectives 
gurge‡Ýswgu0

Així mateix, com es va fer l’any passat per 
primera vegada, arran de la publicació del Reial 
decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regu-
ngp"gnu"guvwfku"wpkxgtukvctku"qÝekcnu"fg"rquvitcw."
oqfkÝecv"rgn"Tgkcn"fgetgv"372;14227."fg"38"fg"
fgugodtg."gu"Ýzgp"gnu"rtgwu"fÓcswguvu"guvwfku."
que desenvolupen la nova estructuració dels en-
senyaments universitaris, pel que fa al postgrau, 
de conformitat amb els principis que inspiren 
l’espai europeu d’educació superior. Aquests 
estudis universitaris de postgrau s’articulen, 
d’acord amb les disposicions esmentades, en 
programes integrats pels ensenyaments con-
fwgpvu"c"nÓqdvgpek„"fgnu"v‡vqnu"qÝekcnu"fg"o§uvgt"
o doctor i doctora.

Per això, a proposta conjunta dels consellers 
d’Economia i Finances i d’Innovació, Universi-
tats i Empresa, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL 1
Éodkv"fÓcrnkecek„

Article 1
Qdlgevg
303" Cswguv"Fgetgv"vfi"rgt"qdlgevg"Ýzct"gnu"

preus dels serveis acadèmics i complementaris 
dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció 
fg"v‡vqnu"qÝekcnu."kpenqgpv"gnu"fg"rquvitcw."fg"
les universitats públiques de Catalunya i de 
la Universitat Oberta de Catalunya en el curs 
2007-2008, que consten a l’annex d’aquest 
Decret.

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 uni-
versitaris.

1.3 Els consells socials de les universitats 
r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"Ýzctcp"gnu"rtgwu"rgnu"
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 didàctics 
gurge‡Ýeu"k"ugtxgku"gurge‡Ýeu"gp"gnu"ukuvgogu"
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 
Ecvcnwp{c."swg"Ýzct§"kiwcnogpv"gnu"rtgwu"c"ucvku-
hgt"rgt"c"nÓqdvgpek„"fg"v‡vqnu"qÝekcnu"gp"gnu"ecorwu"
externs al seu àmbit principal i que no estan 
vinculats al contracte programa signat entre el 
departament competent en matèria d’universitats 
i aquesta universitat.

1.5 Les universitats, per mitjà dels consells 
socials o l’òrgan que n’exerceixi les funcions en 
el cas de la Universitat Oberta de Catalunya, 
poden sol·licitar al Govern, mitjançant el depar-
tament competent en matèria d’universitats, la 
oqfkÝecek„"fgn"rtgw"fgnu"etflfkvu"gp"swcnugxqn"
nivell d’estudis per als estudiants estrangers 
no residents, que no siguin nacionals d’estats 
membres de la Unió Europea, sense que el preu 
corresponent pugui excedir quatre vegades els 
rtgwu"Ýzcvu"gp"nÓcppgz"fÓcswguv"Fgetgv"rgt"c"nÓgp-
senyament de què es tracti, sens perjudici del que 
prevegin els convenis o tractats internacionals 
en aquesta matèria, del principi de reciprocitat 
i dels convenis que cada universitat pugui es-
tablir amb l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament en relació amb els naturals 
fgnu"rc•uqu"swg"vgpgp"eqpukfgtcek„"rtkqtkv§tkc"
per part de l’Agència.

1.6 En el marc d’un programa oficial de 
rquvitcw."ugiqpu"ngu"ectcevgt‡uvkswgu"gurge‡Ý-
swgu"fÓwp"guvwfk."fgiwfcogpv"lwuvkÝecfgu"cod"
informació relativa als seus costos efectius, els 
eqpugnnu"uqekcnu"q"nÓ”ticp"swg"vkpiwk"cvtkdw•fc"
aquesta funció en el cas de la Universitat Oberta 
de Catalunya poden sol·licitar al Govern, mit-
jançant el departament competent en matèria 
d’universitats, i amb caràcter excepcional, la 
oqfkÝecek„"fgn"rtgw"rgt"etflfkv"ugortg"swg."gp"
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tot cas, no superi el 30% del cost d’estudis cor-
responents.

Article 2
Egpvtgu"cfuetkvu

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, 2 i 3 
de l’annex, segons correspongui.

2.2 Els i les estudiants dels centres ads-
crits la titularitat dels quals no correspon als 
ens esmentats a l’apartat anterior abonaran a la 
universitat, en concepte de tutela acadèmica, el 
22% dels preus establerts als apartats 1, 2 i 3 de 
l’annex, segons correspongui.

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

Article 3
Wpkxgtukvcv"Qdgtvc"fg"Ecvcnwp{c

3.1 Atesa la seva formulació jurídica i les 
seves particularitats metodològiques, la Uni-
versitat Oberta de Catalunya determinarà la 
contraprestació pels materials didàctics i ser-
xgku"gurge‡Ýeu."fÓceqtf"cod"nc"ugxc"pqtocvkxc"
acadèmica.

3.2 L’import mínim a abonar en concepte 
de crèdits matriculats a la Universitat Ober-
ta de Catalunya, no podrà ser inferior al valor 
econòmic corresponent a 11,5 crèdits per cada 
període semestral de matrícula, tret que es ma-
triculi només d’assignatures sense docència 
(convalidades, adaptades o reconegudes) o que 
es matriculin d’anglès no presencial.

3.3 Els i les estudiants de les universi-
tats públiques de Catalunya, les quals hagin 
convingut el reconeixement corresponent, es 
podran matricular de les assignatures dels di-
ferents nivells d’anglès a la Universitat Oberta 
de Catalunya, al preu públic establert a l’annex 
d’aquest Decret.

CAPÍTOL 2
Règim dels preus

Article 4
Rcicogpv

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 condició 
prèvia de matrícula o d’expedició de títols o cer-
vkÝecvu."gn"rcicogpv"fg"ngu"swcpvkvcvu"rgpfgpvu"
per matrícules de cursos acadèmics anteriors i 
simultanis en qualsevol universitat o centre al 
qual 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 
ghgevgu"swg"cswguvc"jcik"rtqfw•v"ugpug"ftgv"c"
cap reintegrament.

Article 5
Eqpxcnkfcek„."cfcrvcek„"k"tgeqpgkzgogpv"fg"
etflfkvu

5.1 Els i les estudiants que hagin obtingut la 
convalidació, 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, 3 i 4 de l’annex.

5.2 La matrícula dels crèdits necessaris que 
Ýzk"nc"wpkxgtukvcv"rgt"cfcrvct"gnu"rncpu"fÓguvwfku"
anteriorment vigents als nous plans d’estudis 
ugt§"itcvw•vc0

5.3 En el cas de la matrícula de crèdits sense 
escolaritat per raó de l’extinció del pla d’estudis, 
sempre que la universitat ofereixi un sistema de 
tutories o docència alternativa, l’estudiant abona-
rà l’import íntegre. En el cas que la universitat no 
ofereixi tutories o docència alternativa, s’abonarà 
a la universitat el 25% del preu.

Article 6
Ugiqpgu"k"uweeguukxgu"ocvt‡ewngu

Quan un/a estudiant es matricula per segon 
cop d’un mateix crèdit en qualsevol universitat, 
l’import d’aquest s’incrementarà en un 40 %. 
A partir de la tercera vegada que es matricula 
del mateix crèdit l’increment del preu d’aquest 
serà del 65 %.

Article 7
Ugiqpu"k"uweeguukwu"gpugp{cogpvu"wpkxgtuk/
vctku

7.1 S’aplicarà un recàrrec del 40% dels preus 
per crèdit que s’estableixen en aquest Decret 
als i a les estudiants que tinguin un o més títols 
wpkxgtukvctku"qÝekcnu"rgt"kpkekct"wp"cnvtg"guvwfk"
que condueixi a l’obtenció d’un títol universitari 
qÝekcn"c"ngu"wpkxgtukvcvu"k"egpvtgu"fqegpvu"cfuetkvu"
swg"crnkswgp"gnu"rtgwu"Ýzcvu"gp"cswguv"Fgetgv."
nngxcv"swg"gu"vtcevk"fÓkpkekct"guvwfku"qÝekcnu"fg"
postgrau i de doctorat.

7.2 Seran eximits del recàrrec previst a 
l’apartat anterior els i les estudiants 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-
xgtukvctku"qÝekcnu"¿pkecogpv"gp"wpkxgtukvcvu"rtk-
vades o en centres docents adscrits que apliquin 
preus privats.

c) Estudiants que reuneixen els mateixos 
tgswkukvu"cecfflokeu"k"geqp”okeu"Ýzcvu"c"nc"eqp-
vocatòria estatal de beques i ajuts a l’estudi de 
caràcter general per al curs 2006-2007, que els 
permetrien, si hi poguessin accedir, ser bene-
Ýekctku"fÓwpc"dgec0"Nc"wpkxgtukvcv"fgvgtokpct§"
el procediment per atorgar aquesta exempció; 
en cas de ser-li denegada, l’estudiant restarà 
obligat a abonar el recàrrec en el termini indicat 
per la universitat.

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

igual o superior al 33%.

f) Persones que hagin estat víctimes d’actes 
terroristes, així com el seu o la seva cònjuge i 
gnu"ugwu"Ýnnu"q"Ýnngu0

CAPÍTOL 3
Gzgorekqpu"k"dqpkÝecekqpu

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 
k"ngu"guvwfkcpvu"dgpgÝekctku1§tkgu"fÓwpc"dgec"c"
l’estudi amb càrrec als pressupostos generals 
de l’Estat seran eximits 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’estudi 
prevista a l’apartat anterior i posteriorment no ob-
tinguin 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
Hco‡nkgu"pqodtqugu

9.1 Els i les estudiants membres de famílies 
nombroses a l’inici de la prestació de l’activitat 
acadèmica es poden acollir a les exempcions i 
dqpkÝecekqpu"swg"rtgxgw"nc"pqtocvkxc"xkigpv0

9.2 Aquesta condició s’acreditarà mitjançant 
nc"rtgugpvcek„"fgn"v‡vqn"q"egtvkÝecv"fg"hco‡nkc"
nombrosa expedit pel Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania o organisme equivalent d’altres 
comunitats autònomes.

Article 10
Ocvt‡ewngu"fÓjqpqt"k"rtgok"gzvtcqtfkpctk

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 
equivalent al que hagin obtingut amb aquesta 
swcnkÝecek„"cecfflokec0

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
Okpwuxcnkfguc

11.1 Els i les estudiants amb un grau mí-
nim de minusvalidesa del 33%, tenen dret a 
nÓgzgorek„"vqvcn"fgnu"rtgwu"r¿dnkeu"Ýzcvu"rgt"
aquest Decret .

11.2 Aquesta condició s’acredita mitjançant 
nc"rtgugpvcek„"fgn"egtvkÝecv"gzrgfkv"q"xcnkfcv"rgt"
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
o organisme equivalent d’altres comunitats au-
tònomes. La universitat denegarà la concessió 
d’aquesta exempció si la seva acreditació no 
compta amb els requisits formals i materials 
esmentats.

Article 12
Guvwfkcpvu"fg"87"cp{u"q"ofiu

12.1 Els i les estudiants de 65 anys o més 
swg"pq"vkpiwkp"ecr"v‡vqn"wpkxgtukvctk"qÝekcn"k"swg"
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accedeixin a la universitat per cursar estudis 
wpkxgtukvctku"qÝekcnu"icwfgkzgp"fg"nÓgzgorek„"
dels preus per a la prestació de serveis acadèmics 
establerts als apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’annex 
d’aquest Decret, quan es matriculin per primera 
vegada dels conceptes corresponents.

12.2 Aquesta condició s’acredita mitjan-
çant la presentació del document d’identitat o 
passaport. La universitat denegarà la concessió 
d’aquesta exempció si la seva acreditació no 
compta amb els requisits formals i materials 
esmentats.

Article 13
X‡evkogu"fÓcevgu"vgttqtkuvgu

13.1 Les persones que hagin estat víctimes 
d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge 
k"gnu"ugwu"Ýnnu"q"Ýnngu."vgpgp"ftgv"c"nÓgzgorek„"vqvcn"
fgnu"rtgwu"r¿dnkeu"Ýzcvu"rgt"cswguv"Fgetgv0

13.2 Aquesta condició s’acredita mitjançant 
la presentació de la resolució administrativa 
corresponent. En el cas del/de la cònjuge i els 
Ýnnu"q"Ýnngu."uÓcflwpvct§"vcodfi"gn"nnkdtg"fg"hco‡nkc0"
La universitat denegarà la concessió d’aquesta 
exempció si la seva acreditació no compta amb 
els requisits formals i materials esmentats.

Article 14
Cdcuv"fg"ngu"gzgorekqpu

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 aca-
dèmica.

14.2 En cap cas no es podran aplicar als i a 
ngu"guvwfkcpvu"gzgorekqpu"q"dqpkÝecekqpu"cn"rc-
icogpv"fgnu"rtgwu"swg"gu"Ýzgp"gp"cswguv"Fgetgv."
tret de les que s’hi recullen expressament.

Article 15
Eqorgpucek„"c"ngu"wpkxgtukvcvu
Cod"nc"Ýpcnkvcv"fÓgxkvct"ecr"rgtlwfkek"geqp”-

mic 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 Decret, s’establiran les mesures 
oportunes 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 
swg"Ýzc"cswguv"Fgetgv."gnu"k"ngu"guvwfkcpvu"rqfgp"
ceqnnkt/ug"c"ngu"h„towngu"fg"Ýpcp›cogpv"qhgtvgu"
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 i de les estudiants 
dels pagaments derivats d’aquests crèdits pro-
duirà els efectes previstos a l’article 4.4 d’aquest 
Decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de 
la publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 10 de juliol de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

ANTONI CASTELLS

Conseller d’Economia i Finances

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

ANNEX

—1 Rtgwu"c"ucvkuhgt"gn"ewtu"4229/422:"rgt"rctv"
fgnu"k"fg"ngu"guvwfkcpvu"rgt"c"nc"rtguvcek„"fgnu"
gpugp{cogpvu"swg"eqpfwgkzgp"c"nÓqdvgpek„"fg"
v‡vqnu"wpkxgtukvctku"qÝekcnu"fg"rtkogt"ekeng."ugiqp"
ekeng."k"pqofiu"fg"ugiqp"ekeng."tghqtocvu"fÓceqtf"
cod"gn"swg"fkurquc"gn"Tgkcn"fgetgv"36;913;:9."
fg"49"fg"pqxgodtg."k"ngu"ugxgu"uweeguukxgu"oq/
fkÝecekqpu0

1.1 Estudis amb grau d’experimentalitat 
1.

Llicenciatures: antropologia social i cultu-
ral, ciències del treball, ciències polítiques i de 
nÓcfokpkuvtcek„."ftgv."Ýnqnqikgu"*cngocp{c."cp-
glesa, àrab, catalana, clàssica, eslava, francesa, 
gallega, hebrea, hispànica, italiana, portuguesa 
k"tqo§pkec+."ÝnquqÝc."jkuv”tkc."jkuv”tkc"fg"nÓctv."
història i ciències de la música, humanitats, 
lingüística, sociologia, teoria de la literatura i 
literatura comparada.

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

Preu per crèdit: 10,05 euros.
1.2 Estudis amb grau d’experimentalitat 

2.
Llicenciatures: administració i direcció d’em-

rtgugu."ekflpekgu"cevwctkcnu"k"Ýpcpegtgu."etkok-
pqnqikc."fqewogpvcek„."geqpqokc."igqitcÝc."
investigació 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 documenta-
ció, 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: 10,34 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 
matemàtiques.

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. En-
ginyeria tècnica agrícola, especialitat en ex-
plotacions 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 tècnica 
industrial, especialitat en: electricitat, electrònica 

industrial, mecànica, química industrial i tèxtil. 
Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, 
enginyeria tècnica en informàtica de sistemes, 
enginyeria tècnica de mines, especialitat en ex-
plotacions de mines. Enginyeria tècnica d’obres 
públiques, especialitat en: construccions civils, 
hidrologia, transports i serveis urbans. Engi-
nyeria tècnica en disseny industrial. Enginyeria 
tècnica de telecomunicació, especialitat en so i 
kocvig0"Gpikp{gtkc"vflepkec"gp"vqrqitcÝc0"Gpik-
nyeria tècnica de telecomunicació, especialitat 
en: sistemes electrònics, sistemes de telecomu-
nicació, telemàtica. Enginyeria tècnica naval, 
especialitat en propulsió i serveis del vaixell.

Arquitectura tècnica.
Preu per crèdit: 14,23 euros.
1.4 Estudis amb grau d’experimentalitat 

4.
Llicenciatures: biologia, biotecnologia, bi-

oquímica, ciència i tecnologia dels aliments, 
enologia, farmàcia, geologia, màquines navals, 
medicina, nàutica i transport marítim, odonto-
logia, química i veterinària.

Enginyeries: enginyeria agronòmica, engi-
nyeria aeronàutica, enginyeria en automàtica 
i electrònica industrial, enginyeria biomèdica, 
enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria 
en electrònica, enginyeria de forests, enginyeria 
geològica, enginyeria industrial, enginyeria 
química, enginyeria de materials, enginyeria de 
telecomunicació i enginyeria de mines.
Fkrnqocvwtgu<"Ýukqvgt§rkc."kphgtogtkc."nq-

gopèdia, nutrició humana i dietètica, òptica i 
optometria, podologia, i teràpia ocupacional.

Preu per crèdit: 14,60 euros.

—2 Rtgwu"c"ucvkuhgt"gn"ewtu"4229/422:"rgt"rctv"
fgnu"k"fg"ngu"guvwfkcpvu"swg"gu"ocvtkewnkp"gp"wp"
rtqitcoc"fg"fqevqtcv"fÓceqtf"cod"gn"Tgkcn"fgetgv"
99:13;;:."fg"52"fÓcdtkn."q"cfcrvcv"c"cswguv
403" Etflfkvu"fqegpvu<"fkuvtkdw•vu"gp"fgw"pkxgnnu"

d’experimentalitat, en funció del tipus de pro-
grama de doctorat que determinin els consells 
socials de les universitats, o per l’òrgan que 
vkpiwk"cvtkdw•fc"cswguvc"hwpek„"gp"gn"ecu"fg"nc"
Universitat Oberta de Catalunya: 45,86 euros 
(nivell d’experimentalitat 1), incrementat en 9,02 
gwtqu"rgt"pkxgnn."Ýpu"c"349.26"gwtqu0
404" Etflfkvu"fÓkpxguvkicek„<"fkuvtkdw•vu"gp"

deu nivells d’experimentalitat, en funció del 
programa de doctorat, que determinin els con-
sells socials de les universitats, o per l’òrgan 
swg"vkpiwk"cvtkdw•fc"cswguvc"hwpek„"gp"gn"ecu"fg"
la Universitat Oberta de Catalunya: 63,11 euros 
(nivell d’experimentalitat 1), incrementat en 9,12 
gwtqu"rgt"pkxgnn."Ýpu"c"367.3;"gwtqu0

2.3 Preus de tutoria de tesi per els i 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: 98,75 euros.
406" Rtgwu"fg"nÓgzcogp"fg"uwÝekflpekc"kpxguvkic-

dora i de l’examen de tesi doctoral: 126,73 euros.

—3 Rtgwu"c"ucvkuhgt"gn"ewtu"4229/422:"rgt"rctv"
fgnu"k"fg"ngu"guvwfkcpvu"swg"gu"ocvtkewnkp"gp"wp"
rtqitcoc"qÝekcn"fg"rquvitcw"fÓceqtf"cod"gn"
Tgkcn"fgetgv"7814227."fg"43"fg"igpgt."rgn"swcn"
gu"tgiwngp"gnu"guvwfku"wpkxgtukvctku"qÝekcnu"fg"
rquvitcw."oqfkÝecv"rgn"Tgkcn"fgetgv"372;14227."
fg"38"fg"fgugodtg
503" Rtgwu"rgt"etflfkv<"fkuvtkdw•vu"gp"gnu"pkxgnnu"

que, segons la tipologia del programa, determi-
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nin els consells socials de les universitats, o per 
nÓ”ticp"swg"vkpiwk"cvtkdw•fc"cswguvc"hwpek„"gp"gn"
cas de la Universitat Oberta de Catalunya: entre 
15,36 euros i 28,67 euros.

3.2 Els cursos, seminaris o altres activitats 
de formació investigadora que, si escau, puguin 
qticpkv¦ct"ngu"wpkxgtukvcvu"gp"gnu"guvwfku"qÝekcnu"
de doctorat, sempre que estiguin estructurats 
gp"etflfkvu."ugtcp"Ýzcvu"fg"nc"ocvgkzc"ocpgtc"k"
amb els mateixos imports que preveu l’apartat 
3.1 d’aquest annex.

3.3 Els i les estudiants que, si escau, siguin 
admesos al doctorat en el marc d’un programa 
qÝekcn"fg"rquvitcw"cdqpctcp"gnu"ocvgkzqu"ko-
rqtvu"swg"Ýiwtgp"gp"gnu"crctvcvu"405"k"406"rgn"swg"
fa a la tutoria de tesi i l’examen de tesi doctoral, 
respectivament.

—4 Rtgwu"c"ucvkuhgt"gn"ewtu"4229/422:"rgt"rctv"
fgnu"k"fg"ngu"guvwfkcpvu"rgt"c"nc"rtguvcek„"fg"ugt/
xgku"cecfflokeu"wpkxgtukvctku"fgnu"gpugp{cogpvu"
swg"eqpfwgkzgp"c"nÓqdvgpek„"fg"v‡vqnu"wpkxgtukvc/
tku"qÝekcnu"tgcnkv¦cvu"cn"ecorwu"rtkpekrcn"fg"nc"
Wpkxgtukvcv"Qdgtvc"fg"Ecvcnwp{c"k"xkpewncvu"cn"
eqpvtcevg/rtqitcoc"ukipcv"cod"gn"fgrctvcogpv"
eqorgvgpv"gp"ocvfltkc"fÓwpkxgtukvcvu

4.1 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-
ikc."Ýnqnqikc"ecvcncpc."cfokpkuvtcek„"k"fktgeek„"
d’empreses, psicologia, documentació, publicitat 
i relacions públiques (2n cicle), diplomatura en 
ciències empresarials i diplomatura en turisme: 
12,89 euros.

4.2 Enginyeria en informàtica, enginyeria 
tècnica en informàtica de gestió, enginyeria 
tècnica en informàtica de sistemes, i enginyeria 
tècnica de telecomunicació (especialitat telemà-
tica): 14,41 euros.

4.3 Anglès no presencial per els i les estudi-
ants del sistema universitari públic de Catalunya: 
107,80 euros per semestre i nivell (inclou ma-
terials i serveis).

—5 Gzrgfkek„"fg"v‡vqnu"cecfflokeu
703" EgtvkÝecv"fkrnqoc"fÓguvwfku"cxcp›cvu"fgn"

rtqitcoc"fg"fqevqtcv"*uwÝekflpekc"kpxguvkicfqtc+<"
65,25 euros.
704" V‡vqn"fg"o§uvgt"qÝekcn"q"fqevqt1c"k"fw-

plicat: 183,23 euros.
5.3 Títol de diplomat/da, llicenciat/da, arqui-

tecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a, 
enginyer/a o mestre/a i duplicat: 162,29 euros.
706" V‡vqn"fg"o§uvgt"qÝekcn"q"fqevqt1c"k"fwrnk-

cat amb Suplement Europeu al Títol, si escau: 
193,70 euros.

5.5 Títol de diplomat/da, llicenciat/da, arqui-
tecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a, 
enginyer/a o mestre/a i duplicat amb Suplement 
Europeu al Títol: 172,76 euros.

5.6 Suplement Europeu al Títol: 20,89 eu-
ros.

—6 Rtqxgu"fÓceefiu"c"nc"wpkxgtukvcv"*rgt"ce/
egfkt"cn"ewtu"422:/422;+< 84,85 euros.

—7 EgtvkÝecv"fÓcrvkvwf"rgfci”ikec"*ECR+."
fkuvtkdw•v"gp"ugv"pkxgnnu"fÓgzrgtkogpvcnkvcv."gp"
hwpek„"fgn"vkrwu"fg"ewtu."swg"fgvgtokpkp"gnu"eqp/
ugnnu"uqekcnu"fg"ngu"wpkxgtukvcvu< 356,27 euros 

(nivell d’experimentalitat 1, incrementat en 20,58 
gwtqu"rgt"pkxgnn."Ýpu"c"69;.9:"gwtqu+0

—8 Rtqxc"fg"eqplwpv"q"rtqxc"fÓcrvkvwf"rgt"
c"nÓjqoqnqicek„"fg"v‡vqnu"guvtcpigtu< 127,95 
euros.

—9 Jqoqnqicek„"fg"v‡vqnu"guvtcpigtu"fÓgfwec/
ek„"uwrgtkqt"c"v‡vqnu"k"itcwu"fg"rquvitcw"ugiqpu"
gn"Tgkcn"fgetgv"52;14227."fg"3:"fg"oct›"*DQG"
p¿o0"89."fg"3;0504227+< 127,95 euros.

—10 Qdvgpek„"fg"v‡vqnu"fg"fkrnqocv1fc"rgt"
eqpxcnkfcek„

10.1 Per avaluació acadèmica i professional 
que condueixi a la convalidació: 127,95 euros.

10.2 Pels treballs exigits per a la convali-
dació: 213,16 euros.

—11 Guvwfku"fÓgurgekcnkvcvu"fÓkphgtogtkc"
gp"wpkvcvu"fqegpvu"cetgfkvcfgu"ugiqpu"gn"Tgkcn"
fgetgv"67214227."fg"44"fÓcdtkn

Preu per crèdit: 14,60 euros.

—12 Gzrgfkgpv"cecffloke
12.1 Gestió d’expedient acadèmic.
Matrícula quadrimestral: 41,78 euros.
Matrícula anual: 58,27 euros.
OqfkÝecekqpu"k"cornkcekqpu"rctekcnu<"47.4;"

euros.
3404" Gzrgfkek„"fg"egtvkÝecekqpu"cecfflok-

ques: 20,89 euros.
12.3 Sol·licitud d’estudi de convalidació i 

adaptació: 41,78 euros.
12.4 Sol·licitud d’equivalència de títol 

d’estudis estrangers per a l’accés als estudis de 
doctorat o sol·licitud d’estudi de la trajectòria 
acadèmica dels titulats universitaris conforme 
a sistemes educatius estrangers per a l’accés a 
guvwfku"fg"rquvitcw"qÝekcn"ugpug"v‡vqn"jqoqnqicv."
a què es refereix l’article 3.2 del Reial decret 
56/2005: 41,78 euros.

12.5 Trasllat d’expedient acadèmic: 41,78 
euros.

(07.185.103)

DECRET
37414229."fg"32"fg"lwnkqn."fÓcrtqxcek„"fgn"Rnc"
fÓcevwcek„"rgt"c"nc"oknnqtc"fg"nc"swcnkvcv"fg"
nÓcktg"cnu"owpkekrku"fgenctcvu"¦qpgu"fg"rtqvgeek„"
gurgekcn"fg"nÓcodkgpv"cvoquhfltke"okvlcp›cpv"gn"
Fgetgv"44814228."fg"45"fg"ocki0

La Generalitat de Catalunya, en exercici de 
les competències que li reconeix l’article 144.1. 
h) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, ha 
de regular l’ambient atmosfèric i les diferents 
classes de contaminació d’aquest, ha de declarar 
les zones d’atmosfera contaminada i ha d’establir 
altres instruments de control de la contaminació, 
amb independència de l’administració competent 
per a autoritzar l’obra, la instal·lació o l’activitat 
que la produeixi. En conseqüència, ha de vetllar 
per la restauració de la qualitat de l’aire i fer ús 
dels instruments i mecanismes que li atorga la 
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l’ambient atmosfèric. En aquest context, el 
Govern de la Generalitat va declarar els mu-
nicipis següents zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig:

Per al diòxid de nitrogen, els termes muni-
cipals de Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Gavà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, Badalona, Barcelona, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet.

Per a les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres, els termes municipals de 
Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gra-
menet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, 
Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de 
Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans, Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, 
Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, 
la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del 
Vallès i Sant Fost de Campsentelles.

L’article 2 del Decret 226/2006, de 23 de maig, 
estableix que el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge impulsarà una comissió tècnica per 
hqtownct"gn"Rnc"fÓcevwcek„"c"Ý"fg"tguvcdnkt"nc"
qualitat de l’aire pel que fa als contaminants 
diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres, d’acord amb el 
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desple-
gament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de protecció de l’ambient atmosfèric.

L’article 10.5 de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció de l’ambient atmosfè-
ric, estableix les possibles mesures a prendre 
per restablir la qualitat de l’aire a les zones de 
protecció especial. Entre les possibles mesures 
s’inclouen mesures per reduir les emissions de 
les activitats i del trànsit urbà i interurbà.

Mitjançant aquest decret s’aprova el Pla d’ac-
tuació a aplicar als municipis declarats zones de 


		2007-07-11T15:58:41+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




