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Informe sobre les taxes i la igualtat d’oportunitats 
Aprovat pel Ple del CdE el dia 29 d’abril de 2010 
 

 

Des del Consell d’Estudiants considerem que augmentar la càrrega de les despeses 

de la UPC sobre els estudiants mai no és la millor solució per tal de finançar la 

Universitat. 

 

En aquest sentit creiem que el nostre deure primordial és la lluita pels qui més 

pateixen la precarietat i que realment poden tenir problemes per a pagar la universitat.  

Considerem que l’augment de les taxes que hem estat fent a la UPC en els últims 

temps per tal de salvar les nostres finances està produint un efecte col·lateral molt i 

molt perjudicial: està posant encara més traves a la igualtat d’oportunitats dins la 

universitat ja que s’aplica als estudiants independentment de la seva condició 

econòmica. 

 

El col·lectiu d’estudiants i la joventut en general pateix molta precarietat, com 

demostren les taxes d’atur juvenil, situades al 38%, o el nivell d’ingressos molt per sota 

de la mitjana. 

 

La UPC hem de ser una universitat plural accessible a tothom independentment de la 

seva condició econòmica o social. 

Actualment estem doncs produint una injustícia, i és que tots aquells a qui el Govern 

atorga el dret a rebre una subvenció per la seva matrícula o per les activitats que 

realitza dins la universitat, degut a la seva manca de recursos, nosaltres els estem 

cobrant les taxes.  

 

Per això volem proposar que a la UPC posem per davant la justícia social i 

subvencionem les taxes a aquelles persones que reben beques o ajuts. 

Entenem que a la UPC tenim seriosos problemes econòmics, però hi ha despeses que 

hem de fer. La Universitat pública ha de ser pública de veritat i hem de lluitar perquè 

sigui el menys elitista possible i, per tant, que hi hagi les menors traves econòmiques 

per als estudiants. 

 

Per tot això creiem que tots els estudiants que el govern ha becat han d’estar exempts 

de pagar les taxes, ja que l'executiu ja calcula els ingressos i el patrimoni de les 

famílies i dóna les beques tenint en compte les necessitats de les persones. 

  

Creiem que ens hem de basar en el mateix criteri que  el govern per atorgar la 

subvenció de les taxes. 
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Així doncs, els col·lectius que han de tenir les taxes subvencionades són els que reben 

les següents beques. 

 

 

 Beca General de mobilitat amb o sense residència  

 Beca especial de mobilitat amb o sense residència. 

 Beca de material 

 Beca de transport urbà. 

 Beca de desplaçament 

 Beca compensatòria 

 Beca de matrícula. 

 Beca especial de discapacitat. 

 

Cost econòmic aproximat que pot suposar per la UPC tenint en comte el nombre 

d’alumnes que van rebre beca el curs 2008-2009 

 

Beques i ajuts del MEC   (distribució per conceptes)  Curs 2008-2009 
   

CONCEPTE 
EXEMPCIO 
AMBDUES TAXES  

NOMBRE 
D'AJUTS 

COST UPC 

TX 130,20 289 37.628 

TX+LL  130,20 265 34503 

TX+LL+DS  130,20 733 95.437 

TX+LL+RS  130,20 269 35023,8 

TX+LL+C  130,20 127 16.535 

TX+LL+C+DS  130,20 278 36195,6 

TX+LL+C+RS  130,20 70 9.114 

TX+mobilitat general península  130,20 82 10676,4 

TX+mobilitat general Balears  130,20 93 12.109 

TX+mobilitat general Canàries  130,20 9 1171,8 

TX+mobilitat especial península  130,20 33 4.297 

TX+mobilitat especial Balears  130,20 31 4036,2 

TX+mobilitat especial Canàries  130,20 3 391 

TOTAL 2.282 297.116 
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Dades a 23 de juny de 2009 (hi ha 87 beques pendents de  esolució). Amb data d'avui encara no està feta la liquidació dels 

preus públics. 

Nomenclatura emprada: 

TX =exempció de la matrícula 1.009 € 

LL = material escolar: 240 € 

DS = desplaçament: 558 € (mitjana) 

RS = residència: 2,849 € 

C = compensatòria: 2,500 € 

Mobilitat general península: 3,270 € 

Mobilitat general Balears: 3,869 € 

Mobilitat general Canàries: 4,171 € 

Mobilitat especial península: 5,770 € 

Mobilitat especial Balears: 6,369 € 

Mobilitat especial Canàries: 6,671 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


