
L'OBSERVATORI DEL SISTEMA UNIVERSITARI PRESENTA UN INFORME QUE ESPECIFICA QUANT 
PAGUEN ELS ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

L'informe estudia l'evolució dels preus a Catalunya, i els compara amb els d'Espanya i la resta del 
món

El que paga cada curs l’estudiant d’una universitat pública espanyola és més del que pagaria en 
qualsevol altre país de la UE21, amb les úniques excepcions de Portugal, Holanda, Itàlia, Irlanda i el  
Regne Unit. La posició del sistema espanyol de beques i subsidis als estudis universitaris és més 
difícil de quantificar, però les dades disponibles indiquen que és un dels més febles entre els dels  
països referits. Aquests trets es reforçaran, previsiblement, com a conseqüència del Reial decret-
llei 14/2012 que, entre altres coses regula els preus públics universitaris i el finançament de les 
beques.

Pel que fa a Catalunya, l’aplicació sistemàtica del nivell més alt d’increment de preus de l’interval  
permès  pel  govern  central  fa  que  els  preus  públics  universitaris  catalans  siguin  els  més  cars 
d’Espanya, pel que fa als graus; dels més cars, pel que fa als màsters i doctorats; i que algunes de 
les taxes específiques siguin les més cares d’Espanya (com la d’expedició de títols de grau),  o 
d’entre les més cares (títols de màster o de doctor).

La implantació  de l’Espai  Europeu d’Ensenyament Superior  (conegut  com a  “pla  Bolonya”)  ha 
representat un increment de costos, respecte de l’anterior esquema de 1er + 2on cicles, superior 
al 10%. En el cas dels estudis  oficials de màster, els preus mínims han crescut un 43% per sobre de 
l’IPC des de la seva implantació ara fa cinc anys i s’han apropat progressivament als dels màsters  
més cars.

L’estudi realitzat per l'OSU estima que els estudiants universitaris espanyols paguen, de mitjana, 
entre el 19% i el 20% del cost dels seus estudis. Aquest nivell  de contribució és alt en termes  
comparatius amb d’altres  països de la nostra àrea cultural,  especialment tenint en compte la 
inexistència de beques-salari, el modest nivell de les beques d’estudis i la seva limitada quantitat.

El Reial decret-Llei 14/2012 comportarà un canvi en profunditat del sistema de fixació de preus

El Reial decret-Llei 14/2012, del 20 d’abril (BOE del 21) comportarà un canvi en profunditat del  
sistema actual  de fixació dels preus.  Per primera vegada,  es remeten els preus als “costos de 
prestació del servei” (costos que no estan determinats amb precisió i de manera homogènia, tal i  
com es reconeix en el text del decret i ha confirmat la presidenta dels rectors espanyols).

En l’actualitat,  no es coneix  quin serà l’impacte d’aquesta nova normativa sobre els  preus de 
matrícula aplicables el curs 2012-13. D'acord amb les dades de l'Observatori, l'aplicació del decret  
permetria  una  reducció  de  preus,  ja  que  la  proporció  dels  costos  que  l’estudiant  cobreix 
actualment és de l’ordre del 20% (i el decret-llei admet qualsevol valor en l’interval 15% – 25%).



Però  sembla  més  realista  situar-se  en  la  hipòtesi  del  manteniment  de  la  tendència  creixent 
registrada al llarg dels últims anys. Fonts governamentals han declarat que actualment l’estudiant 
cobreix el 15% dels costos del servei.  Aplicar aquesta hipòtesi significaria un increment de preus 
de fins al 66% respecte del curs 2011-12.

A  Catalunya,  un  increment  de  preus  del  66%  voldria  dir  que  humanitats  i  ciències  socials  i  
jurídiques  podrien  passar  dels,  aproximadament,  900€  actuals  (preu  per  curs  complet)  a  uns 
1.500€; els estudis científics, enginyeries i arquitectura podrien passar dels 1.300€ als 2.100€; i els 
estudis en ciències de la salut podrien passar d’uns 1.400€ cap als 2.300€.

En l’àmbit dels màsters que donen accés a professions regulades, en les mateixes hipòtesis es  
produiria  un creixement  des  dels  1.990€  actuals  fins  als  2.500€ –  3.000€,  segons  la  tipologia 
adoptada  per  cada  universitat.  La  resta  de  màsters  oficials  podrien  registrar  augments  més 
importants, i arribar als 3.500€, o encara més.

Però es tracta d’estimacions basades en supòsits sobre l’aplicació del decret-llei. La fixació dels 
preus  públics  de  matrícula  es  una  competència  dels  governs  de  les  comunitats  autònomes  i  
respon, en definitiva, a opcions concretes de política pressupostària.

Us podeu subscriure al  butlletí  de premsa de l’Observatori  del  Sistema Universitari  enviant un 
correu a premsa@observatoriuniversitari.org

Podeu consultar l’informe íntegre a www.observatoriuniversitari.org

http://www.observatoriuniversitari.org/
mailto:premsa@observatoriuniversitari.org

