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DEPARTAMENT
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

CORRECCIÓ D’ERRADA
al Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim
electoral de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i la constitució dels
òrgans de govern del Consell General de les Cambres (DOGC núm. 4574, pàg. 7599, de 16.2.2006).

ORDRE
MAH/159/2006, de 29 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts d’actuacions
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior
i s’obre la convocatòria per a l’any 2006 (codi de
la convocatòria 03.01.06).

Havent observat una errada al text de l’esmentat Decret, tramès al DOGC i publicat al
núm. 4574, pàg. 7599, de 16.2.2006, se’n detalla
l’oportuna correcció:

La Llei 6/2001, de 31 de maig, va regular l’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient de nit. La finalitat és
mantenir, al màxim possible, les condicions
naturals d’aquestes hores en benefici de les
persones, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general, i promoure l’eficiència energètica de la il·luminació exterior.

A la pàgina 7600, a l’article 2.2, on diu:
“2.2 Quan la representació de les persones
jurídiques o de les entitats sense personalitat
jurídica a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, l’ostenti de manera
solidària més d’una persona, només podrà exercir el dret la primera que es presenti en el col·legi electoral. Quan la representació de les persones jurídiques l’ostenti de forma solidària més
d’una persona natural, només podrà exercir el
dret la primera que es presenti en el col·legi
electoral. Si la representació és mancomunada,
l’hauran d’exercir totes les persones representants conjuntament en la forma que determinin
els estatuts socials.”,
ha de dir:
“2.2 Quan la representació de les persones
jurídiques o de les entitats sense personalitat
jurídica a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, l’ostenti de forma
solidària més d’una persona, només podrà exercir el dret la primera que es presenti en el col·legi
electoral. Si la representació és mancomunada,
l’hauran d’exercir totes les persones representants conjuntament en la forma que determinin
els estatuts socials.”.
Barcelona, 8 de març de 2006
ALFONS GARCÍA MARTÍNEZ
Secretari general
(06.069.128)

*

El Govern de la Generalitat de Catalunya té
com a eix bàsic de la seva política sobre el medi
ambient, entre d’altres, la racionalització dels
recursos naturals i l’aplicació de les millors tècniques disponibles per fomentar el respecte
envers l’entorn natural i l’estalvi de recursos. Per
això va dictar el 3 de maig de 2005 el Decret 82/
2005, que desenvolupa la Llei 6/2001. L’objecte d’aquesta normativa és regular els aspectes
relatius a les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior i interior pel que fa a la contaminació lluminosa que poden produir.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge estableix, d’acord amb les orientacions del
Govern, les directrius generals de la política de
medi ambient i l’exercici de les competències i
les funcions que estableix en aquest àmbit la Llei
4/1991, de 22 de març, de creació del Departament de Medi Ambient.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge promou la integració de la dimensió ambiental en totes les polítiques que es desenvolupen
a Catalunya. L’Estratègia catalana contra el
canvi climàtic preveu donar suport als ens locals
que elaborin i formulin programes d’actuació
que executin accions que integrin criteris per
avançar vers una societat més sostenible.
El compliment del Decret 82/2005 i l’aplicació
de les millors tècniques disponibles en el servei
públic municipal d’il·luminació exterior permet
reduir una part de l’actual consum energètic
d’aquest servei, el qual consumeix a Catalunya
cada any més de 200.000 tones equivalents de
petroli i genera l’emissió de més de 700.000 tones
de CO2.
La Direcció General de Qualitat Ambiental
té encarregades, entre d’altres, les funcions de
formular, promoure i difondre plans i programes
sectorials que vetllin per l’aplicació de les millors tècniques disponibles, l’ús racional dels
recursos naturals i el foment de mesures d’estalvi i de reducció de la contaminació.
Els ajuntaments han d’adequar l’enllumenat
públic existent abans del 31 d’agost de 2009, i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge ha
de convocar ajuts a partir dels pressupostos de
2006, d’acord amb les disposicions transitòries
segona i tercera del Decret 82/2005 i les disposicions transitòries primera i segona de la Llei
6/2001.
Els ajuntaments, abans del 31 de desembre
de 2007, han de comunicar els plans d’adequació a l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa, d’acord amb la disposició
transitòria segona punt primer del Decret 82/
2005.
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El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha d’assessorar en la redacció de plans municipals d’adequació de la il·luminació exterior
existent, i hi ha de col·laborar, i ha de promoure que els consells comarcals en redactin, d’acord
amb l’article 13 i la disposició transitòria segona del Decret 82/2005.
D’acord amb la normativa de règim local, els
ajuntaments poden delegar al consell comarcal
l’elaboració de la redacció dels plans municipals
d’adequació de la il·luminació exterior existent
segons les prescripcions de la Llei 6/2001 i del
Decret 82/2005.
Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i la Llei 20/2005, de 29
de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2006, i d’acord amb els
articles 87 i següents del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre
(DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i amb la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003);
Per tot això, vistos els informes favorables
emesos per l’Assessoria Jurídica i la Intervenció Delegada, a proposta de la Direcció General de Qualitat Ambiental, i en ús de les atribucions que em són conferides,
ORDENO:
Article 1
Objecte
S’aproven les bases reguladores dels ajuts per
a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior, que es publiquen a l’annex
d’aquesta Ordre.
Article 2
Convocatòria
S’aprova la convocatòria de les subvencions
per a l’any 2006, que s’ha de regir pel que estableix aquesta Ordre.
Article 3
Dotació màxima per a la convocatòria de l’any
2006
La dotació màxima de la convocatòria que es
destinarà a aquests ajuts l’any 2006 és de 900.000
euros, amb càrrec a la partida pressupostària
MA03D/460000100 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2006. Es destinen
400.000 euros a redactar plans d’adequació de
la il·luminació exterior existent i 500.000 euros
a executar projectes d’adequació. La dotació
màxima indicada al paràgraf anterior pot ser
modificada amb subjecció a la normativa vigent.
En vista de les sol·licituds de subvencions rebudes, el possible excedent de crèdit d’una línia en
concret, a proposta de l’òrgan col·legiat que
descriu la base 6, es podrà transferir de manera automàtica per cobrir els dèficits de l’altra
línia que hi pugui haver en la mateixa partida
pressupostària.
Article 4
Termini i presentació de sol·licituds d’ajuts per
a la convocatòria de 2006
El termini de presentació de les sol·licituds i
de la documentació annexa, indicades a les bases, serà d’un mes comptat des de l’endemà de
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la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds i
s’han d’adreçar a la directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Article 5
Calendari de realització de les actuacions de la
convocatòria de 2006
Les actuacions subvencionades s’han de dur
a terme durant l’any 2006, i les entitats beneficiàries n’han de presentar abans del 30 de novembre de 2006 la documentació justificativa
que indica la base 10 d’aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot el que no preveuen les bases reguladores que aprova aquesta Ordre, regirà el que
estableix el capítol 9 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; i,
en tot el que tingui la consideració de bàsic, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 29 de març de 2006
SALVADOR MILÀ I SOLSONA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
ANNEX
Bases reguladores de les subvencions destinades
a la realització d’actuacions de prevenció de la
contaminació lluminosa a fi d’ordenar la il·luminació exterior existent amb criteris ambientals
—1 Objecte dels ajuts
Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts
els projectes i les actuacions d’adequació de la
il·luminació exterior existent abans del 4 de maig
de 2005 que es puguin considerar en algun dels
apartats següents:
a) Redacció de plans municipals per a l’adequació de la il·luminació exterior existent. Són
objecte de subvenció les propostes que abastin
tots els plans d’una comarca.
b) Actuacions o execució de projectes d’adequació de la il·luminació exterior existent. Pot
ser objecte de subvenció l’adquisició de material consistent en: làmpades, pàmpols, reguladors horaris i reductors de flux lluminós.
—2 Destinataris
Poden acollir-se als ajuts que regula l’apartat
a) de la base 1 d’aquesta Ordre els consells comarcals que tinguin la voluntat de redactar els
plans municipals d’adequació de la il·luminació
exterior de la seva comarca i els ajuntaments que
vulguin executar projectes d’adequació de la il·luminació exterior existent.
Poden acollir-se als ajuts que regula l’apartat
b) de la base 1 d’aquesta Ordre els ajuntaments
que vulguin executar projectes d’adequació de
la il·luminació exterior existent.

Núm. 4611 – 10.4.2006

—3 Presentació de sol·licituds d’ajuts
3.1 Les sol·licituds d’ajut s’han d’adreçar a
la directora general de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
3.2 Les sol·licituds es poden presentar a
l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació
Lluminosa de la Direcció General de Qualitat
Ambiental (av. Diagonal, 523-525, 7è, 08029
Barcelona), als serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Girona (c.
Ultònia, 10-12, 3r, 17002 Girona), Tarragona (c.
Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 1r, 43005
Tarragona), Lleida (ronda de Sant Martí, 2-6,
25006 Lleida), les Terres de l’Ebre (c. Miquel
Granell, 2, 43870 Amposta) i Barcelona (travessera de Gràcia, 56-58, 6è, 08006 Barcelona), o
pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
3.3 Les sol·licituds s’han d’emplenar en el
model d’instància normalitzat, que es pot obtenir
a les seus que esmenta l’apartat 3.2 i a la web del
Departament de Medi Ambient i Habitatge:
<http://mediambient.gencat.net/cat/
el_departament/actuacions_i_serveis/ajuts/>.
—4 Documentació
4.1 Els ens locals sol·licitants han de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació següent:
a) Certificat de l’acord de l’òrgan de govern
competent per sol·licitar la subvenció, en el qual
ha de constar el compromís de realitzar l’activitat per a la qual es demana la subvenció, en cas
d’obtenir-la.
b) Documentació tècnica necessària per a la
valoració de les actuacions d’adequació o per a
la valoració de la redacció dels plans d’adequació
municipals d’una comarca.
c) Memòria explicativa detallada de l’actuació per a la qual se sol·licita la subvenció.
d) Pressupost total de l’actuació, desglossat
per conceptes de despesa.
e) Quantitat de l’ajut que se sol·licita. Detall
de les fonts de finançament previstes per realitzar l’actuació.
f) Còpia compulsada del CIF de l’ens sol·licitant i del DNI de la persona que signa la sol·licitud en nom de l’ens local.
g) Declaració expressa en representació de
l’ens local de no incórrer en cap dels supòsits que
preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
h) Certificat de l’interventor/la interventora que acrediti que en el pressupost de l’ens hi
ha prou crèdit, amb especificació de les partides
pressupostàries corresponents, per a la realització de l’activitat, o bé que s’han obtingut altres
fonts de finançament per satisfer les despeses no
cobertes per la subvenció.
4.2 El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa serà d’un
mes comptat des de l’endemà de la publicació
de la resolució de convocatòria dels ajuts al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
—5 Criteris de valoració
Per a la concessió dels ajuts i per a la determinació de l’import de les actuacions que preveuen els dos apartats de la base 1, els criteris
de valoració són els següents:
5.1 Pel que fa a les actuacions que preveu
l’apartat a) de la base 1, es prioritzen les propostes que comportin una millora substancial de la

situació ambiental de protecció de la contaminació lluminosa. Es valorarà de 0 a 10 punts cada
una de les tres característiques comarcals següents: nombre de municipis, quantitat d’habitants i extensió del territori.
5.2 Pel que fa a les actuacions que preveu
l’apartat b) de la base 1, l’adequació ha de fer
ús de les millors tecnologies disponibles de prevenció de la contaminació lluminosa i ha d’incloure algunes de les accions següents:
Substitució de làmpades d’incandescència,
mercuri i halogenurs per làmpades de vapor de
sodi.
Substitució de pàmpols d’un llum que emetin un flux lluminós a l’hemisferi superior més
gran del permès per d’altres que emetin menys
de l’1% de flux lluminós a l’hemisferi superior.
Instal·lació de reguladors horaris.
Instal·lació de reductors de flux lluminós.
En els projectes d’adequació, es valorarà de
0 a 10 punts cada una de les característiques
descrites en els quatre apartats següents:
a) Que l’actuació formi part del pla municipal
d’adequació de la il·luminació exterior existent,
aprovat per l’ajuntament.
b) Que l’actuació estigui situada en zona E1
o situada en sòl urbà proper a zona de màxima
protecció o a zones aquàtiques marines i continentals.
c) Que l’adequació comporti una disminució
del flux lluminós emès per sobre del llum, expressada en quilolúmens per any.
d) Que l’adequació comporti un estalvi anual
de recursos naturals, expressat en tones equivalents de petroli.
—6 Òrgans d’avaluació
El procediment d’avaluació de la sol·licitud
dels ajuts que regula aquesta Ordre es durà a
terme mitjançant la Comissió d’Avaluació i es
tramitarà en règim de concurrència competitiva segons els criteris de valoració que estableixen els apartats 5.1 i 5.2.
La Comissió d’Avaluació és un òrgan col·legiat integrat per la directora general de Qualitat Ambiental, que actuarà com a presidenta;
un/a tècnic/a de la Direcció General de Qualitat Ambiental, que actuarà com a secretari/ària;
la cap de l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa; un/a representant de la
Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions
Públiques, i un/a representant de l’Institut Català
d’Energia del Departament de Treball i Indústria.
Podrà assistir a les reunions com a ponent,
amb veu però sense vot, el personal tècnic encarregat de fer els informes valoratius dels projectes presentats.
La comissió emetrà la proposta com a resultat
de les avaluacions efectuades.
—7 Import de les subvencions
a) Els ajuts per redactar plans municipals
d’adequació de la il·luminació exterior existent
d’una comarca seran d’un valor mínim de 12.000
euros i un valor màxim de 30.000 euros per cada
consell comarcal.
b) Els ajuts per executar actuacions d’adequació de la il·luminació exterior existent seran
com a màxim el 50% del cost de l’actuació o inversió subvencionable, amb un límit de 40.000
euros.
Un cop resolta la convocatòria, en el supòsit
que es produeixin renúncies o revocacions de
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subvencions, es podran assignar, mitjançant
resolució de la directora general de Qualitat
Ambiental, nous atorgaments als projectes que
no van arribar a rebre subvenció però mantenien una posició immediatament posterior a la
dels projectes subvencionats.
—8 Tramitació, resolució i notificació de les
subvencions
8.1 L’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa de la Direcció General de
Qualitat Ambiental és l’òrgan competent per a
l’ordenació i instrucció del procediment de concessió de la subvenció.
8.2 El conseller de Medi Ambient i Habitatge dictarà la resolució d’atorgament dels ajuts,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries
i a proposta de la Comissió d’Avaluació.
8.3 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos comptats a
partir de la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest
termini sense notificació, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu d’acord
amb el que estableix l’article 25.5 de la Llei 38/
2003, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen
els procediments administratius en relació amb
el règim administratiu.
8.4 La resolució es notificarà individualment
als ens interessats. En la notificació ha de constar
que es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptats des de la recepció de la notificació, i,
potestativament, requeriment previ davant la
directora general de Qualitat Ambiental, en el
mateix termini.
8.5 Els ens locals beneficiaris han de comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge l’acceptació de la subvenció en el termini
de 10 dies comptats des de la recepció de la
notificació.
8.6 En el moment de l’atorgament de la subvenció, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge pot establir directrius i criteris tècnics
per a l’execució correcta de l’activitat subvencionada, els quals s’han de notificar a l’entitat
beneficiària amb la notificació de la concessió
de la subvenció.
8.7 Els beneficiaris de la subvenció han d’acceptar expressament les directrius i els criteris
tècnics en el moment d’acceptar la subvenció.
—9 Obligacions dels ens locals beneficiaris
Els ens locals beneficiaris han de complir les
obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat subvencionada i
justificar-la en els termes que preveuen les bases.
b) Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge qualsevol modificació dels
pressupostos inicialment presentats en les actuacions subvencionades. Les modificacions, degudament motivades, cal que siguin acceptades
per l’òrgan que concedeix la subvenció, i poden
donar lloc a la minoració de l’import de la subvenció.
c) Comunicar al Departament de Medi Ambient i Habitatge l’obtenció de subvencions per
a la mateixa finalitat procedents de qualsevol de
les administracions o entitats públiques o privades nacionals o comunitàries, a més de les ja
consignades a la sol·licitud de subvenció.
d) Fer constar clarament el suport del Departament de Medi Ambient i Habitatge en tots els
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materials editats, escrits, gràfics o audiovisuals
dels plans i les accions subvencionats que es duguin a terme.
—10 Termini i documentació justificativa
10.1 Termini.
Les entitats beneficiàries han de presentar,
abans de la data que estableix la convocatòria
dels ajuts, en els registres indicats en la base 3.2,
un escrit adreçat a la Direcció General de Qualitat Ambiental al qual cal adjuntar la documentació següent:
10.2 Documentació justificativa:
a) Certificat de l’ens conforme les actuacions
subvencionades s’han dut a terme, els materials s’han instal·lat en les condicions establertes
i s’ha complert la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció.
b) Memòria de les actuacions subvencionades.
c) Per cada actuació subvencionada, cal presentar una relació de despeses per conceptes que
concordi amb el pressupost presentat, i les factures originals o altres documents de valor provatori equivalents, d’acord amb l’article 30 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tots aquests documents han d’acreditar
que s’han dut a terme els pagaments.
d) Certificat de l’ens que acrediti el compliment de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa als procediments
seguits per a l’adjudicació de les actuacions subvencionades, d’acord amb l’article 31 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10.3 D’acord amb l’article 10 de l’Ordre d’1
d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació
i control d’ajuts i de subvencions, s’ha de justificar la totalitat del cost de l’actuació subvencionada, de manera que els documents justificatius es corresponguin amb cadascun dels imports
que figuren en el pressupost total de l’actuació
presentat amb la sol·licitud.
—11 Obligacions del Departament de Medi
Ambient i Habitatge
11.1 Pagament.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge s’obliga al compliment de l’obligació de fer
efectiu el pagament d’aquests ajuts en el moment procedimental establert.
a) La tramitació del pagament de la subvenció s’inicia un cop presentada la documentació
i justificades les despeses, d’acord amb el que
preveu la base 10.
b) De manera excepcional, la resolució
d’atorgament de la subvenció pot preveure
bestretes de fins al 50% de l’import de les subvencions. La concessió de la bestreta requereix que aquesta hagi estat demanada en la
sol·licitud de subvenció i que se’n motivi la
necessitat i la quantia, com a condició per
poder dur a terme l’actuació, i que l’Oficina
per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa la valori favorablement. El pagament de
la bestreta es tramitarà a partir que l’entitat
local accepti la subvenció.
La tramitació del pagament es durà a terme
a partir de la correcta justificació de les actuacions subvencionades.
11.2 Seguiment i control.
a) El Departament de Medi Ambient i Habitatge pot dur a terme les activitats d’inspecció i control necessàries per garantir el compliment del que estableixen aquestes bases.
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b) Els beneficiaris han de proporcionar en tot
moment la informació que els sigui demanada
respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s
a les actuacions de comprovació de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de
la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.
—12 Règim jurídic, revocació i sancions
En tot el que no preveuen aquestes bases, cal
aplicar-hi el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, general de subvencions,
i altres disposicions concordants.
Són causes de revocació i, si escau, de retirada
de l’import de les subvencions, les que estableixen l’article 99 de la Llei de finances públiques
i els preceptes bàsics de la Llei general de subvencions.
El règim sancionador aplicable és el que preveuen el capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei general de subvencions.
—13 Publicitat
La Direcció General de Qualitat Ambiental
donarà publicitat a les subvencions concedides
en el termini d’un mes comptat des de la data
de resolució, que posa fi al procediment, exposant-ne una relació en el tauler d’anuncis del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, av.
Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona, i en els seus
serveis territorials, i mitjançant la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
(06.087.155)
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DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ
ORDRE
UNI/154/2006, de 28 de març, per la qual s’autoritza el centre IUSC (International University
Study Center) per impartir els estudis de Bachelor
of Arts (degree) in Communications, en el marc
del conveni signat amb la Fairleigh Dickinson
University (Estats Units).
D’acord amb l’article 113 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
correspon al departament competent en matèria d’universitats autoritzar els centres docents que es vulguin establir a Catalunya per
impartir, sota qualsevol modalitat, ensenyaments conduents a l’obtenció de títols d’educació superior universitària no homologats als
títols universitaris oficials, i també revocar-ne
l’autorització. Aquesta autorització requereix
l’informe previ favorable de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
d’acord amb els estàndards de qualitat que
l’Agència hagi elaborat per a aquests tipus de
centres.
Després d’haver constatat el compliment
per part del centre IUSC (International University Study Center) dels requisits que estableix l’article 19 del Reial decret 557/1991, de
12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris, acreditada l’existència d’un conveni de col·laboració
acadèmica amb la Fairleigh Dickinson University i acreditat que aquesta Universitat està
degudament constituïda conforme a la legislació dels Estats Units i que els títols i els plans
d’estudis necessaris per obtenir-los estan degudament reconeguts i que els ensenyaments
tindran plena validesa en aquell país, tal com
es justifica mitjançant certificats emesos per
l’Ambaixada dels Estats Units a Espanya, és
procedent autoritzar aquest Centre per impartir els estudis de Bachelor of Arts (degree) in
Communications.
L’empresa Profin, SA, titular del centre IUSC,
va presentar la sol·licitud corresponent de l’esmentada autorització a la Generalitat de Catalunya en data 16 de març de 1999, però la documentació requerida per la normativa aplicable
no va ser completada fins al 3 de juliol de 2003,
tot i que aquesta darrera documentació acreditava el compliment dels requisits legals en el
moment inicial de la presentació de la sol·licitud
d’autorització. Per aquest motiu, i a l’empara de
l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
la present autorització es dicta amb eficàcia
retroactiva.
D’altra banda, l’eficàcia de l’Ordre està limitada al període comprès entre els cursos
1999-2000 i 2001-2002, d’acord amb l’informe
elaborat per l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, atès que els
estudis van deixar d’oferir-se en aquesta darrera data.
D’acord amb l’article 113 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
previ informe favorable de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i a proposta del director general d’Universitats,

ORDENO:
Article 1
1.1 S’autoritza el centre IUSC (International University Study Center) per impartir els
estudis conduents a l’obtenció del títol de Bachelor of Arts (degree) in Communications.
1.2 Els efectes d’aquesta autorització es
retrotrauen al moment de la presentació de la
sol·licitud d’autorització, que va tenir lloc el
16 de març de 1999 i estan limitats al període
comprès entre el curs 1999-2000 i el curs 20012002.
1.3 Aquests estudis s’impartiren d’acord
amb els plans d’estudi vigents en la Fairleigh
Dickinson University, dels Estats Units, segons
les condicions que consten en el conveni signat
entre la direcció del Centre i el representant de
la Fairleigh Dickinson University el mes de febrer de 1999.
Article 2
El centre, del qual és titular la Societat Anònima Promociones Formatives i Informatives
(PROFIN, SA), impartí aquests estudis a les
seves seus de la plaça Urquinaona, núm. 9, de
Barcelona, amb una capacitat de 125 estudiants
en presència simultània, i del carrer Fontanella,
núm. 19, de Barcelona, amb una capacitat de 220
estudiants en presència simultània.
Article 3
3.1 D’acord amb el conveni esmentat a l’article 1, els alumnes del centre IUSC (International University Study Center) que estudiaren
a Barcelona el programa corresponent a l’obtenció del títol de Bachelor of Arts (degree) in
Communications podran obtenir, en conseqüència, la titulació abans esmentada expedida per
aquella universitat dels Estats Units.
3.2 En qualsevol cas, aquest títol no està
homologat acadèmicament amb els títols universitaris oficials del sistema educatiu de l’Estat espanyol.
Article 4
El centre IUSC (International University
Study Center) haurà de sol·licitar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació l’autorització per realitzar les modificacions que afectin les condicions essencials
de la present autorització.
Article 5
5.1 El Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació inspeccionarà el compliment, per part del centre IUSC (International University Study Center), de les normes que
li siguin d’aplicació i de les obligacions que assumeix amb la present autorització.
5.2 El centre IUSC (International University Study Center) col·laborarà amb els òrgans
competents del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació en les tasques d’inspecció, facilitant la documentació i
l’accés a les seves instal·lacions quan sigui requerit en aquest sentit.
Article 6
El Centre té l’obligació de custodiar els expedients acadèmics dels alumnes que han finalitzat els estudis objecte d’aquesta Ordre, per un

període de 5 anys, transcorregut el qual es retornaran a les persones interessades.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de març de 2006
CARLES SOLÀ I FERRANDO
Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació
(06.074.213)

ORDRE
UNI/155/2006, de 28 de març, per la qual es dóna
conformitat al canvi de titularitat del centre Escuela Superior Europea de Comercio, que imparteix els estudis conduents a l’obtenció dels
títols de Bachelor en Ciències Comercials i Master
en Direcció d’Empreses.
El centre Escuela Superior Europea de Comercio (ESEC) va ser autoritzat per impartir els
estudis conduents a l’obtenció dels títols de
Bachelor en Ciències Comercials i Master en
Direcció d’Empreses, en el marc del conveni
signat amb el Groupe École Supérieure de Toulouse, per Resolució de 6 d’octubre de 1997
(DOGC núm. 2497, de 17.10.1997), d’acord amb
l’article 19 del Reial decret 557/1991, de 12
d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris. Aquesta autorització
facultava el centre ESEC per impartir estudis
de nivell universitari, no homologables als de
l’Estat espanyol, d’acord amb un conveni amb
la institució universitària francesa Groupe École
Supérieure de Toulouse.
Atès que s’ha produït un canvi en la titularitat
del Centre esmentat, el qual ha estat comunicat
pel nou titular, i atès que aquesta circumstància
afecta les condicions que van motivar l’autorització del centre, és procedent donar conformitat
a aquesta modificació.
Per tot això, d’acord amb l’article 109 de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya i l’article 5 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats, i a proposta
del director general d’Universitats,
ORDENO:
Article únic
1. Es dóna conformitat al canvi en la titularitat del centre Escuela Superior Europea de
Comercio, autoritzat per impartir els estudis
conduents a l’obtenció dels títols de Bachelor
en Ciències Comercials i Master en Direcció
d’Empreses, en el marc del conveni signat amb
el Groupe École Supérieure de Toulouse.
2. Els titulars del centre Escuela Superior
Europea de Comercio són la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona i la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse.

