TEXT ARTICULAT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI D’UNIVERSITATS CATALANES PRESENTADA A INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tingut uns
efectes molt nocius per al conjunt de la societat catalana. Des que aquesta es dugué a
terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes ha disminuït
gairebé cinc punts percentuals (del 48,2 al curs 2011-2012 fins al 43,5 al curs 20172018) respecte a la població de divuit anys i ha provocat que Catalunya passés de ser
la cinquena comunitat autònoma amb més estudiants universitaris a ser-ne la novena.
Aquest augment en el cost dels preus públics va provocar que Catalunya passés a ser la
Comunitat Autònoma on és més car estudiar a la universitat. Això situa als qui estudien
a Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat Espanyol.
Fins al punt que, estudiar el grau més barat de Catalunya costa més diners que
estudiar el grau més car d’altres tretze Comunitats Autònomes.
El curs 2015-2016 la mitjana del preu del crèdit a l’Estat Espanyol era de 27’23€,
mentre que a Catalunya es pagava a 41’17€. Aquestes dades no han variat des del curs
esmentat a causa de la congelació de preus i, per tant, ens trobem que els estudiants
han de pagar el 25% del cost de la matrícula, el més alt permès per l’administració
central, en comparació al 15% les comunitats que menys paguen.
Com a resposta a aquesta situació, diversos col·lectius universitaris s’han organitzat al
voltant de la demanda de la rebaixa dels preus. D’entre aquests trobem el manifest
conjunt de l’Associació Catalana de les Universitats Públiques (ACUP, formada pels
rectors de les 8 universitats públiques catalanes), el posicionament públic del Consell
d’Estudiants de les Universitats Catalanes i les diferents mobilitzacions convocades per
sindicats estudiantils -fins a quatre en els darrers dos anys.
És per això que l’educació pública, en tant que columna vertebradora de la societat
catalana, ha de ser universal, de qualitat i ha de treballar per la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats. Per tal que les universitats catalanes siguin el pilar fonamental
de la construcció d’una societat més justa, s’ha de garantir l’accessibilitat i frenar
l’expulsió dels estudiants per motius econòmics.
La rebaixa dels preus públics universitaris facilitaria l’accés als estudis superiors,
disminuint-ne la discriminació per motius socioeconòmics i generant una major
cohesió en termes socials. D’aquesta manera, s’aconseguiria reduir les barreres

d’entrada i es fomentarien els mèrits i les capacitats personals com a garant d’accés a
l’educació universitària.

TEXT ARTICULAT
Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte determinar un marc català dins del sistema de preus fixats
per l’Estat en l’àmbit de les universitats, a fi de vetllar per l’accés universal a
l’ensenyament universitari a Catalunya i dins de l’àmbit de competències de la
Generalitat.

Article 2. Modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya
Es modifica l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de
Catalunya, com segueix:

Article 117. El finançament universitari
3. Correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenyaments
conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment
establerts.
Amb caràcter ordinari els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels
títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran dins de la
meitat inferior de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de
l’ensenyament universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3 b) de la Llei
orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d'universitats.

Disposició transitòria
Amb caràcter transitori els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels
títols universitaris oficials fixats per Decret de Presidència se situaran dins els dos
primers terços de la forquilla de preus prevista per cobrir els costos de l’ensenyament

universitari en cada un dels apartats de l’article 81.3 b) de la Llei orgànica 6/2001, del 21
de desembre, d'universitats, durant els quatre anys posteriors a l’entrada en vigor
d’aquesta llei.

Disposició derogatòria
Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradiguin o siguin incompatibles amb
el contingut d’aquesta Llei.

Disposicions finals
Primera
Aquesta llei entrarà en vigor 20 dies després de la seva aprovació i publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Segona
L’afectació econòmica que eventualment produeixi aquesta llei sobre el pressupost no
tindrà efectes fins a l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a
l’exercici pressupostari immediatament posterior a la data d’aprovació d’aquesta llei.
La llei entrarà en vigor 20 dies després de ser aprovada.
Tercera
S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per al
desenvolupament i el compliment d’aquesta Llei.

