nien un curs més. I, la que més preocupa els universiDiario
taris, especialment els FRECUENCIA:
catalans –que són
els que més
paguen pels estudis superiors–,
si la reforma farà que
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olitècnica de Catalunya
C), amb una reducció de
del 35% del pressupost
uatre anys. Segons els
onsables de l’estudi, l’esal incidència en aquestes
ersitats seria consencia de la reducció dels
essos per contractes
empreses.
a davallada pressuposper alumne a l’Estat (un
%) és inferior a la mitjana
atalunya i s’ha produït a
a de les retallades i la
cció dels diners destia beques.

Evolució del finançament universitari
Percentatge dels ingressos de les universitats catalanes
procedents de transferències o pagats pels estudiants
Transferències/ingressos totals

Matrícules i taxes/ingressos totals

Percentatge del cost de la docència
assumit pels estudiants, segons la
universitat (2012)
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varà avui el decret que obre les portes als graus de
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tres anys a partir del curs que ve. La decisió,
cada llargament pel govern català, acostarà
el model
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incògnites per resoldre. La més evident,
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Un informe denuncia que
els estudiants catalans
paguen un 41,6% del grau
a El decret del govern espanyol estableix que l’alumne s’ha de fer càrrec d’un
màxim del 25% de la carrera a El finançament universitari cau un 45% en tres anys
R.G.A.
BARCELONA

L’Observatori del Sistema
Universitari (OSU) va denunciar ahir que els estudiants catalans paguen un
41,6% del cost de la docència de la seva carrera, un
percentatge molt superior
al “cost del servei” –entre
el 15% i el 25%–, que, segons el decret que regula el
finançament universitari,
han de sufragar els alumnes amb les matrícules.
Els autors de l’estudi El
finançament de les
universitats
públiques
a Catalunya, 1996-2014
han calculat que el professorat de les universitats
catalanes destina a la docència un 59% de les hores, mentre que la resta
correspon a investigació.
En cas que es comptés el
percentatge que paguen
els estudiants sobre el total del cost de la universi-

La xifra
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0,8

per cent del PIB destina Catalunya a despesa universitària,
un percentatge inferior a
l’1,27% de l’OCDE.

tat, la xifra estaria per sobre del 26%.
L’informe també analitza l’evolució dels últims
anys del finançament públic de les universitats, i revela que entre el 2009 i el
2012 les transferències
s’han reduït un 45%. La
despesa total de les universitats públiques, en canvi,
tot i haver estat objecte
d’una gran davallada, ha
estat inferior (del 21%) a
causa del fort increment
del preu de les taxes que
paguen els universitaris,
que el 2012 va augmentar

fins a un màxim del 66%.
L’estudi de l’OSU alerta
que la combinació del fort
augment del preu de les taxes i les retallades en les
transferències de les universitats està abocant Catalunya a un canvi substancial en el model de finançament de les universitats. “Catalunya s’està
allunyant del model de països d’Europa, com ara
Alemanya, Àustria i Bèlgica, en què l’estudiant es fa
càrrec de menys del 15%
del cost dels seus estudis”,
explica Sergio Espuelas,
coautor de l’informe. “El
nostre sistema –hi afegeix– cada cop s’assembla
més al dels països anglosaxons. com ara el Regne
Unit, Nova Zelanda, Austràlia i els EUA”, on els estudiants paguen grans
quantitats pels seus estudis superiors.
Espuelas remarca que,
per primer cop des del

1970, la proporció d’estudiants universitaris a
Catalunya ha començat a
disminuir, concretament
des del 2011, coincidint
amb les retallades en el finançament de les universitats i l’augment de les taxes. “No podem afirmar
que hi hagi una relació de
causalitat –admet Espuelas–, però és una hipòtesi
plausible.”
L’informe denuncia, a
més, que la despesa universitària catalana en
proporció al PIB (0,8%) és
inferior a la mitjana de
l’OCDE (1,27%). En canvi, la despesa per estudiant està lleugerament
per sobre de la mitjana de
l’OCDE. Això s’explicaria,
segons l’OSU, perquè a
Catalunya hi ha un percentatge
d’estudiants
universitaris inferior, la
qual cosa desmentiria que
al país hi hagi un problema
de “sobreeducació”. ■

