
 

 

ELS ESTUDIANTS AMB RENDES BAIXES SOSTENEN LES UNIVERSITATS 

 

“S’aprova el decret de preus reconeixent el dret  a la reducció del preu públic. Tot i això, els 

estudiants amb les rendes més baixes hauran d’avançar íntegrament l’import de la matrícula 

fins al mes de maig, que serà quan se’ls reintegri l’import segons el tram en que es trobin.” 

 

Barcelona, 22/06/2017. Avui, a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya 

(CIC), on es trobaven reunits rectors/es, vicerectors/es,   representats del PDI, PAS i de 

l’estudiantat de totes les universitats catalanes amb els representats del govern català, s’ha 

donat llum verda a la Proposta de Decret de Preus que serà tramitada pel govern de la 

Generalitat de Catalunya, aplicant una reducció del 30% als trams 1 i 2 dels preus de les 

matricules de grau; així com engegant el procediment de beques Equitat per als màsters 

habilitants. 

Pel que fa als graus, la següent taula mostra el preu per crèdit que l’estudiant haurà de satisfer 

segons la situació socioeconòmica de la seva família.   

 Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 
Segons 
graus 

Tipus A 5,05 7,58 17,69 20,22 22,74 25,27 35,38 

Tipus B 7,15 10,73 25,04 28,62 32,19 35,77 50,08 

Tipus C 7,91 11,86 27,67 31,62 35,58 39,53 55,34 

Taula 1: Preu per crèdit ECTS segons el tram de renda, el nombre de carreres cursades i el tipus de grau. 

A continuació, es mostren els imports dels preus públics que seran retornats a l’estudiantat 

segons el seu tram econòmic, matriculant 60 ECTS en primera convocatòria i primers estudis.  

 Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 

Tipus A 1213,2 1061,4 454,8 303 151,8 

Tipus B 1717,2 1502,4 643,8 429 214,8 

Tipus C 1897,2 1660,2 711,6 474,6 237 

Taula 2: Devolució corresponent a una matrícula complerta segons Tram i Coeficient dels estudis. 

D’altra banda, pel que fa als màsters, la reducció és d’un màxim del 25%, i únicament per als 

màsters habilitants. Actualment, segons les places ofertades a les universitats públiques, els 

màsters habilitants només corresponen a un 20% dels estudiants de màster, aproximadament. 

 



 

  

 Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6 Segons màsters 

Màster habilitant 30,88 32,94 34,99 37,05 39,11 41,17 57,64 

Resta 46,06-65,87* 64,48-92,22 

Taula 3: Preu per crèdit ECTS segons el tram de renda, el nombre de carreres cursades i el tipus de màster (*el preu 

per crèdit de màster no habilitant es pot fixar entre aquests dos valors). 

 

Des del CEUCAT i els consells d’estudiants de les universitats catalanes considerem que aquest 

decret de preus és insuficient per diverses raons: 

1. De dades facilitades per l’Agència de Gestió dels Ajuts Universitaris i de Recerca i del MECD 

s’extreu que els trams 1-2 cobreixen aproximadament un 5% de l’estudiantat, els trams 3-5 

cobreixen al voltant d’un 1% de l’estudiantat de grau, i les beques del Ministeri al voltant 

del 24%. Creiem fermament que això no s’ajusta a la realitat socioeconòmica de Catalunya, 

ja que implica que un 70% de les famílies universitàries són considerades “d’alts ingressos”. 

a) Hem sol·licitat una revisió dels trams. 

b) Hem sol·licitat la creació de beques en espècie per transport o habitatge.  

c) Hem sol·licitat la creació de fons addicionals per a beques salari per a aquelles persones 

que ho necessitin. 

2. El procediment pel qual es fa la mal anomenada Tarifació Social al nostre país és insuficient. 

Tot i que les verificacions econòmiques per quedar exempt de matrícula (el procediment 

MATRC) es resolen en menys de 2 setmanes, en moltes ocasions abans de la matrícula, no 

és així amb el procediment de beques Equitat. En aquest cas, l’estudiant ha de fer front al 

pagament complert i la devolució es fa a partir de la segona quinzena de novembre: més de 

4 mesos després de fer la matrícula. 

a) Hem sol·licitat un procediment d’autoliquidació prèvia a la matrícula, de manera que 

l’estudiantat pagui el que li correspon des del primer moment. 

b) En el seu defecte, que no s’hagi d’esperar al final de la convocatòria (15 d’octubre) per a 

fer la liquidació a les persones que compleixin els requisits. 

3. La cobertura de les beques Equitat introduïdes a màster resulta molt insuficient. 

Considerant el nombre de becaris MECD a màster (al voltant d’un 12%, en comptes del 25%), 

sabem que el procediment Equitat tindrà un percentatge més alt d’estudiants afectats que 

al grau. Tot i això, com només s’aplicarà a màsters habilitants, comportarà que no més del 

4% de l’estudiantat total de màster tingui reducció de preus. A més, aquesta és molt inferior 

a l’afectació a graus. 

a) Hem sol·licitat que les beques Equitat es facin extensibles a tots els màsters amb els 

mateixos descomptes que al grau. 

b) En el seu defecte, que es facin extensibles a tots els màsters amb aquesta reducció més 

petita que als graus. 

c) En el seu defecte, que siguin només per als màsters habilitants amb els mateixos 

descomptes que al grau. 



 

  

Malauradament, totes les propostes efectuades pels membres del CEUCAT, exposades en 

nombroses ocasions a la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) han estat ignorades 

sistemàticament, fins i tot les que no comporten cost econòmic. A més, hi ha una última xifra 

que voldríem destacar: a Catalunya, la inversió pública en universitats està al voltant del 0,5% 

del PIB, mentre que la mitjana de la OCDE és del 1%. 

Ens agradaria pensar que en aquests temps de canvi que vénen, la veu de l’estudiantat serà més 

escoltada i valorada per aquells que regulen els afers universitaris, i que la educació en tots els 

seus nivells, des de l’escola bressol fins als estudis de doctorat, rebrà la inversió que es mereix i 

que necessita. 
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