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ANNEX 2

Retribucions econòmiques

Taula salarial 2006 (*)

C: categoria; SB: salari base; PA: plus antiguitat; SA: salari anual

C SB PA SA
Caps A 2.338,30 103,78 32.736,20

B 2.075,42 103,78 29.055,88
C 1.812,57 90,14 25.375,98

Tècnics coordinadors A 1.778,42 79,62 24.897,88
B 1.689,16 79,62 23.648,24
C 1.599,90 79,62 22.398,60

Tècnics A 1.509,04 75,10 21.126,56
B 1.414,11 75,10 19.797,54
C 1.319,22 75,10 18.469,08

Suports tècnics
(administratius) A 1.206,38 60,06 16.889,32

B 1.114,70 55,47 15.605,80
C 742,10 39,85 10.389,40

Caps de colla 1.206,38 60,06 16.889,32
Operaris(**) 811,35 36,56 11.358,90

(*) Aplicació de l’increment de l’índex general de preus de consum (IPC)
de Catalunya, publicat en nota de premsa del 13 de gener de 2006 per l’INE,
als salaris del 2005.

(**) Aplicació d’1,5 vegades el salari mínim interprofessional de l’any
2006.

ANNEX 3

Roba de treball i equips de protecció individu-
al (EPI)

Operari (neteja i oficis)

R: roba; P: periodicitat (aquesta periodicitat no serà
estricta i estarà subjecta a causes objectives, com ara
un estat deficitari del material, trencament, etc. Mo-
ment en què es procedirà al seu canvi.

Roba de treball (*):

R P
Bata ......................................... 1 estiu; 1 hivern
Pantalons ................................ 2 estiu; 2 hivern
Sabates ...................................................... 1 any
Samarreta ............................... 2 estiu; 2 hivern

Equips de protecció individual (EPI)(*):
Mascaretes antipols
Mascaretes productes tòxics
Guants làtex
Guants càrrega i descàrrega

Tots aquells EPI que es requereixin en casos
excepcionals i prèvia valoració del CSS i el Ser-
vei de Prevenció

(*) Tant la roba de treball com els EPI estan
pendents de l’avaluació de riscos actualitzada,
i seran sempre consensuats en el marc de la
Comissió de Seguiment i Interpretació.

(07.064.157)

*

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

DECRET
76/2007, de 27 de març, pel qual es crea i regula
el Registre de Centres i Estudis Universitaris de
Catalunya.

D’acord amb el Decret 571/2006, de 19 de
desembre, d’estructuració del Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa (DOGC
núm. 4785, de 21.12.2006), corresponen a la
Direcció General d’Universitats, entre altres, les
funcions en matèria del registre de centres i
estudis del sistema universitari de Catalunya.

En el marc del procés d’adaptació a l’espai
europeu d’educació superior i atesa la nova
regulació dels estudis universitaris fixada pel
Reial decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual es
regulen els estudis universitaris oficials de grau,
i el Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual
es regulen els estudis universitaris oficials de
postgrau, modificats pel Reial decret 1509/2005,
de 16 de desembre, cal remarcar que en aquest
Registre coexistiran els estudis universitaris
actuals i els nous estudis universitaris implan-
tats segons la nova estructura europea.

En aquest context, un dels objectius bàsics
d’aquest Departament és el de promoure la col·-
laboració i cooperació interuniversitària i la
impartició de titulacions universitàries conjun-
tes.

D’altra banda, l’apartat 2 de la disposició
addicional vintena de la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307,
de 24.12.2001), fa referència a les dades de les
comunitats autònomes o dels registres públics
que en depenen i en preveu els mecanismes de
comunicació de les dades que contenen.

En aquest context, i amb l’objectiu únic d’uni-
ficar i sistematitzar les dades relatives al siste-
ma i fer-les accessibles als ciutadans i ciutada-
nes es regula la inscripció de les universitats, els
centres, les estructures i els ensenyaments que
s’imparteixen al sistema universitari de Cata-
lunya.

En conseqüència, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 172.1 lletres a) i e) de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya que atorguen a la
Generalitat la competència exclusiva, sens per-
judici de l’autonomia universitària, en relació
amb la programació i la coordinació del siste-
ma universitari català en el marc de la coor-
dinació general i la competència relativa al marc
jurídic dels títols propis de les universitats
d’acord amb el principi d’autonomia universi-
tària, es crea el Registre de Centres i Estudis
Universitaris de Catalunya i es procedeix a l’es-
tabliment de les normes generals per al seu fun-
cionament.

Ateses les competències atribuïdes a la Direc-
ció General d’Universitats en virtut del capítol
9 del Decret 571/2006, de 19 de desembre, d’es-
tructuració del Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa (DOGC núm. 4785, de
21.12.2006), abans esmentats, d’acord amb la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, i amb la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d’universitats;

A l’empara del que estableix el capítol IV de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Adminis-
tració de la Generalitat (DOGC núm. 1234, de
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22.12.1989), d’acord amb el dictamen de la Co-
missió Jurídica Assessora, a proposta del con-
seller d’Innovació, Universitats i Empresa, amb
l’acord previ del Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte

Es crea el Registre de Centres i Estudis Uni-
versitaris de Catalunya adscrit a la Direcció
General d’Universitats del Departament d’In-
novació, Universitats i Empresa.

Article 2
Registre únic

El Registre de Centres i Estudis Universitaris
de Catalunya té el caràcter de registre únic dins
l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3
Finalitat

3.1 El Registre de Centres i Estudis Univer-
sitaris de Catalunya té com a finalitat única la
inscripció de les universitats, els centres, les
estructures i els ensenyaments que s’impartei-
xen al sistema universitari de Catalunya amb
l’objectiu d’unificar i sistematitzar les dades
relatives al sistema i fer-les accessibles al con-
junt de la ciutadania.

3.2 Són objecte d’inscripció, les dades rela-
tives a:

a) Universitats integrants del sistema univer-
sitari de Catalunya.

b) Centres o altres estructures integrades a
universitats del sistema universitari de Cata-
lunya, creades o reconegudes per impartir, sota
qualsevol modalitat, ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols universitaris oficials.

c) Centres docents adscrits a universitats
públiques catalanes.

d) Centres docents establerts a Catalunya que
expedeixen títols universitaris oficials d’acord
amb sistemes universitaris estrangers.

e) Centres o altres estructures vinculades a
una universitat del sistema universitari de Cata-
lunya que, sota qualsevol modalitat, impartei-
xin ensenyaments conduents a l’obtenció de
títols universitaris no oficials.

f) Ensenyaments que condueixen a l’obten-
ció de títols universitaris de caràcter oficial i
validesa a tot el territori de l’Estat.

g) Ensenyaments que condueixen a l’obten-
ció de títols universitaris no oficials, tant si són
impartits per centres o estructures de les univer-
sitats com a centres docents vinculats a les uni-
versitats.

Article 4
Contingut del Registre

El Registre de Centres i Estudis Universitaris
de Catalunya contindrà les dades establertes a
l’annex d’aquest Decret. La inscripció en aquest
Registre és obligatòria per als ensenyaments que
condueixen a l’obtenció de títols universitaris de
caràcter oficial i validesa a tot el territori esta-
tal.

Article 5
Inscripció d’ofici

Totes les dades referents a universitats, cen-
tres, estructures i ensenyaments integrants del

sistema universitari de Catalunya, a què fa re-
ferència l’article 3.2, apartats a), b), c), d i f),
d’aquest Decret, seran inscrites d’ofici per la
persona titular de la Direcció General d’Univer-
sitats, una vegada finalitzada la tramitació del
procediment d’ordenació dels estudis i de les
estructures universitàries que correspongui a
tenor del que estableix el capítol II del títol IV
de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya.

Article 6
Inscripcions a instància de part

6.1 Les universitats, mitjançant el rector o
la rectora, podran sol·licitar la inscripció, modi-
ficació o cancel·lació de les dades relatives als
centres, estructures i ensenyaments a què fan
referència els articles 3.e) i 3.g), mitjançant es-
crit adreçat a la persona titular de la Direcció
General d’Universitats. En l’escrit de sol·licitud
s’haurà de fer expressa menció de les dades
previstes a l’annex en funció de la tipologia de
centre i estudis universitaris que s’imparteixen.

6.2 L’expedient finalitzarà amb la resolució
d’inscripció corresponent, dictada per la persona
titular de la Direcció General d’Universitats.

Article 7
Número de registre

La inscripció implicarà l’atorgament d’un
número de registre atribuït a la universitat o
centre adscrit o vinculat corresponent, de ma-
nera correlativa, en funció de l’ordre d’inscripció
i serà invariable malgrat que es dugui a terme
la seva cancel·lació en aquest Registre, de tal
manera que es conservarà la informació existent
en l’arxiu històric del Registre.

Article 8
Gestió del Registre

La gestió del Registre correspon a la Direc-
ció General d’Universitats, la qual ha de vetllar
pel seu bon funcionament.

Article 9
Actualització de la informació

La Direcció General d’Universitats mantin-
drà actualitzada la informació que consta al
Registre. A aquest efecte introduirà d’ofici les
modificacions una vegada finalitzats els proce-
diments d’ordenació dels estudis i les estructures
universitàries establerts per la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, als quals
fa esment l’article 5 o a instància de part en el
supòsits previstos a l’article 6.

Article 10
Publicitat de les dades

Les dades contingudes en el Registre de Cen-
tres i Estudis Universitaris de Catalunya tenen
caràcter públic.

Article 11
Dret d’accés al Registre

L’accés a les dades existents al Registre es pot
fer mitjançant la corresponent sol·licitud. Cor-
respon a la persona titular de la Direcció Gene-
ral d’Universitats expedir una certificació fefaent
de les dades registrals sol·licitades, la qual po-
drà realitzar-se mitjançant còpia informàtica de
les dades que consten inscrites al Registre, en
un termini màxim de deu dies. La documenta-
ció que es lliuri haurà d’identificar la seva per-
tinença al Registre.

Article 12
Cancel·lació de dades

La cancel·lació de les dades existents al Re-
gistre de Centres i Estudis Universitaris de Ca-
talunya es produirà, d’ofici, una vegada finalit-
zada la tramitació del procediment corresponent
d’ordenació dels estudis i de les estructures
universitàries previst al capítol II del títol IV de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, o bé a sol·licitud del rector o la rec-
tora de la universitat interessada per als supò-
sits previstos a l’article 6 d’aquest Decret, en
aquest cas mitjançant resolució motivada de la
persona titular de la Direcció General d’Univer-
sitats.

Article 13
Comunicació de dades al Ministeri d’Educació
i Ciència

La Direcció General d’Universitats donarà
trasllat al Registre Nacional d’Universitats,
Centres i Ensenyaments depenent del Ministeri
d’Educació i Ciència de la informació relativa
a les universitats, centres i estructures universi-
tàries que imparteixin ensenyaments conduents
a l’obtenció de títols universitaris de caràcter
oficial i validesa en tot el territori estatal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

A partir de l’entrada en vigor d’aquest De-
cret, la Direcció General d’Universitats proce-
dirà a la migració de les dades ja existents als
registres creats d’acord amb l’article 22 del De-
cret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es
regula la Programació Universitària de Cata-
lunya i els procediments de creació o reconei-
xement i de reordenació de centres docents
universitaris i d’implantació d’ensenyaments i
d’acord amb l’article 14 del Decret 390/1996, de
2 de desembre, de regulació del règim d’adscrip-
ció a universitats públiques de centres docents
d’ensenyament superior.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment de l’entrada en vigor d’aquest
Decret, resten expressament derogats:

a) L’article 22 del Decret 258/1997, de 30 de
setembre, pel qual es regula la programació uni-
versitària de Catalunya i els procediments de
creació o reconeixement i de reordenació de
centres docents universitaris i d’implantació
d’ensenyaments.

b) L’article 14 del Decret 390/1996, de 2 de
desembre, de regulació del règim d’adscripció
a universitats públiques de centres docents d’en-
senyament superior.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 27 de març de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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ANNEX

Dades generals i legals dels centres i estudis uni-
versitaris del sistema universitari de Catalunya

Universitats: dades generals i dades legals
Dades generals
Denominació.
Tipus de centre i naturalesa.
Codi MEC.
Adreça, municipi i país.
Telèfon, fax, pàgina web i correu electrònic.

Dades legals
Disposició de creació i/o reconeixement, su-

pressió i revocació.
Titular i/o promotor de la universitat priva-

da.
Data d’inici de les activitats acadèmiques.
Data de publicació, nom i número de Butlletí

Oficial.
Altres disposicions legals.

Centres integrats: dades generals i dades legals
Dades generals
Denominació.
Tipus de centre i naturalesa.
Universitat.
Codi MEC.
Adreça, municipi i país.
Telèfon, fax, pàgina web i correu electrònic.

Dades legals
Disposició de creació i/o reconeixement.
Data de publicació, nom i número de Butlletí

Oficial.
Data d’inici de les activitats acadèmiques.
Altres disposicions legals.

Centres adscrits: dades generals i dades legals
Dades generals
Denominació.
Tipus de centre i naturalesa.
Titular.
Universitat.
Codi MEC.
Adreça, municipi i país.
Telèfon, fax, pàgina web i correu electrònic.

Dades legals
Disposició d’adscripció i d’implantació d’es-

tudis universitaris oficials.
Data de publicació, nom i número de Butlletí

Oficial.
Data d’inici de les activitats acadèmiques.
Altres disposicions legals

Centres estrangers: dades generals i dades legals
Dades generals
Denominació.
Tipus de centre i naturalesa.
Titular.
Adreça, municipi i país.
Telèfon, fax, pàgina web i correu electrònic.

Dades legals
Universitat estrangera amb la que està vin-

culat.
Resolució d’autorització.
Data de publicació, nom i número de Butlletí

Oficial.
Data d’inici de les activitats acadèmiques.
Altres disposicions legals.

Centres o altres estructures vinculats a una uni-
versitat: dades generals i dades legals

Dades generals
Denominació.
Tipus de centre i naturalesa.

Titular.
Adreça, municipi i país.
Telèfon, fax, pàgina web i correu electrònic.

Dades legals
Naturalesa de la vinculació.
Conveni o altres disposicions legals.
Data d’inici de les activitats acadèmiques.
Informació acadèmica rellevant dels estudis

universitaris.

Ensenyaments universitaris oficials: dades aca-
dèmiques bàsiques

Denominació.
Disposició per la qual s’implanten o es reco-

neixen.
Data de publicació, nom i número del Butlletí

Oficial.
Data d’inici de les activitats acadèmiques.
Modalitat (presencial, semipresencial o vir-

tual).
Dades legals del pla d’estudis homologat i

successives modificacions.
Nombre de crèdits.
Cicle i durada.
Àmbit acadèmic.
Objectius formatius.
Nom del centre i universitat on s’imparteixen.
Codi MEC.
Altres dades acadèmicament rellevants.

Ensenyaments universitaris no oficials: dades
acadèmiques bàsiques

Denominació.
Modalitat (presencial, semipresencial o vir-

tual).
Nombre de crèdits.
Durada.
Àmbit acadèmic.
Objectius formatius.
Estructura: universitat i centre on s’impartei-

xen.
Data d’inici de les activitats acadèmiques.
Altres dades acadèmicament rellevants.

(07.081.075)

*

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

DECRET
79/2007, de 27 de març, sobre adjudicació d’ha-
bitatges promoguts per la Generalitat de Cata-
lunya i qualificats de promoció pública, en sego-
nes i posteriors adjudicacions.

La Generalitat de Catalunya té competència
exclusiva en matèria d’habitatge d’acord amb
l’article 137 de la Llei orgànica 6/2006 de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya. D’altra banda, l’article 48 de la Llei
24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge, es-
tableix que el procediment d’adjudicació d’ha-
bitatges de promoció pública s’ha de regular per
reglament.

El Decret 166/2006, de 16 de maig, de rees-
tructuració parcial dels departaments de Medi
Ambient i Habitatge i Benestar i Família as-
signa les competències d’adjudicació d’habitat-
ges al Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge.

En l’exercici d’aquesta competència, i
per tal d’agilitar i simplificar el procediment
d’adjudicació dels habitatges qualificats de
promoció pública en segones i posteriors
transmissions, mantenint la participació dels
ajuntaments i demés interessats, s’ha cregut
adient modificar el procediment actualment
regulat en el capítol 5 del Decret 195/2001, de
10 de juliol, sobre el procediment d’adjudica-
ció d’habitatges promoguts per la Generali-
tat de Catalunya, la qual cosa es fa mitjançant
aquest Decret.

Per tot l’exposat, vista la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya, d’acord amb l’informe de la
Comissió de Govern Local, i d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
proposta del conseller de Medi Ambient i Ha-
bitatge,

DECRETO:

Article 1
Objecte

Aquest Decret té per objecte l’establiment del
procediment per a les segones i posteriors ad-
judicacions dels habitatges promoguts per la
Generalitat de Catalunya, qualificats de promo-
ció pública, els quals estiguin desocupats i a dis-
posició de l’Institut Català del Sòl o d’ADIG-
SA per la seva adjudicació.

Article 2
Òrgan competent

L’òrgan competent per a l’inici del procedi-
ment d’adjudicació d’habitatges en segones i
posteriors adjudicacions i per a la resolució d’ad-
judicació dels habitatges, és la direcció general
del departament competent en matèria d’habi-
tatge que tingui atribuïda la funció.

Article 3
Inici del procediment

3.1 El/La director/a general iniciarà el pro-
cediment d’adjudicació mitjançant resolució en
la qual s’inclourà, com a mínim:


