
NOTA DE PREMSA 
 

Els estudiants demanen al Conseller Huguet que no apugi les taxes 
de la matrícula universitària per sobre de l’IPC 

Els Consells de l'Estudiantat de tres universitats públiques catalanes (Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat de Girona i  Universitat de Lleida), juntament amb les associacions d'estudiants 
AEP, AJEC i BEIP-UB han remès una carta al Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, 
demanant-li que les taxes de la matrícula universitària no s'apugin per sobre del mínim marcat pel 
Ministeri d'Educació (forquilla fixada enguany entre un 1,5% i un 5,5%). 

Les entitats signants denuncien que a Catalunya els últims deu cursos s'ha incrementant el preu de la 
matrícula per damunt de l'IPC, la qual cosa ha provocat que el sistema universitari català hagi 
esdevingut el més car de tot l'Estat. En els darrers deu anys les taxes s'han incrementat en gairebé un 
50%. 

Els estudiants, que han remès també una carta al Ministeri d'Educació instant-lo a congelar les taxes de 
matrícula, consideren que el progressiu augment de les taxes posa en perill l'accés dels estudiants amb 
menys recursos a la Universitat, especialment en temps de crisi.  

   
Per a més informació i contacte 
Jordi Codony Gisbert, coordinador del Consell de l'Estudiantat de la UPC 
Consell.Estudiantat@upc.edu  
  
  
Entitats signants de la carta 
Consell de l'Estudiantat de la UPC 
Consell de l'Estudiantat de la UdL 
Consell d'Estudiants de la UdG 
AEP-Associació d'Estudiants Progressistes 
AJEC-Associació de Joves Estudiants de Catalunya 
Bio-Estudiants Independents pel Progrés (UB) 

 

mailto:Consell.Estudiantat@upc.edu


 
 
 
 
Honorable Sr. Huguet, 
Conseller d'Innovació, Universitats i Empresa 
Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 

Els òrgans de representació estudiantil de Catalunya hem constatat que des del Departament 
d'Innovació, Universitat i Empresa en general es tria la part alta de la forquilla en l'augment 
dels preus públics fixat per la Conferència General de Política Universitària, i sempre per 
damunt de l'IPC1. 

Un cop coneguda la forquilla per al curs 2010-2011 les opcions existents van de l'1,5 al 5,5%, 
tot i que segons la nota pública distribuïda el 21/05/2009 pel govern català2 deia "Els preus 
públics de matricula es mantindran". 

En els darrers 10 anys les taxes s'han incrementat vora un 50%, sempre per sobre de l'IPC, 
cosa que dificulta l’accés universal a la Universitat. A més, el sistema universitari català 
presenta les taxes més elevades de l'Estat Espanyol. Enguany, la crisi econòmica agreuja 
encara més la situació de les famílies i els i les joves, de manera que aquest increment serà 
doblement desmotivador per les persones amb pocs recursos que vulguin estudiar. 

És per tot això que rebutgem qualsevol increment per sobre l'IPC en el preu dels estudis que 
faci més difícil l'accés a la universitat per motius econòmics. Per aquest motiu, li demanaríem 
la congelació total de les taxes. No obstant, entenem que el seu Departament no té 
competències per fer-ho, i per tant li demanem que facin el que està a les seves mans: triar el 
mínim, l'1,5%. Per la nostra part, remetrem al Ministeri d'Educació la mateixa petició. 

Sigui quina sigui la seva resolució, els òrgans de representació estudiantil continuarem 
treballant perquè la Universitat sigui més justa amb  tota la societat i minimitzar al màxim les 
barreres econòmiques d'accés a la universitat mitjançant un bon sistema de beques i un 
finançament públic segur i eficient. 

Esperem que la nostra proposta rebi el seu suport, 

Atentament, 
 

a Barcelona,  15 de juny de 2010 

 

   
 

 

BioEstudiants 
Independents pel 

Progrés (UB) 

                                                            
1 www.gencat.cat/diue/doc/doc_75411728_1.ppt 
2
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cataluna/congela/matriculas/universitarias/podra/aplazar/pago/intereses/elpepus

oc/20090521elpepusoc_16/Tes 



 

Signen la carta destinada al Conseller Huguet en relació al increment dels preus 
públics de matrícula a les Universitats Catalanes, de forma conjunta, les següents 
entitats. 

 

a Barcelona,  15 de juny de 2010 

 

  

 

    

Jordi Codony Gisbert Maria Rodríguez Batista Àdam Bertran i Martínez 
Coordinador Coordinadora Coordinador General 

Consell de l’Estudiantat UPC Consell d’Estudiants UdL Consell d’Estudiants UdG 

   

 

 

Lara Saiz Moya Andreu Espinola Seral 
Responsable d'Organització Interna Secretari General 

Associació d’Estudiants Progressistes Associació de Joves Estudiants de Catalunya 

   

  

Carlos Fernández Rivera  
BioEstudiants Independents pel Progrés  

Universitat de Barcelona  
 



 
 
Juan José Moreno Navarro 
Director General de Política Universitaria 
 
Màrius Rubiralta Alcañiz 
Secretario general de Universidades 
 
Ministerio de Educación 
 
 
 
 

Los órganos de representación estudiantil de Catalunya hemos constatado que desde el 
Ministerio de Educación, por norma general, se tiende a incrementar los precios público por 
encima del IPC, y siempre dejando una parte alta de la horquilla de precios muy elevada. 

Una vez conocida la horquilla de precios del curso 2010-2011, los precios van a tener un 
aumento entre el 1,5% y el 5,5%, eludiendo todas las opiniones que recomendaban no 
aumentar estos precios. 

En los últimos 10 años, las tasas se han incrementado un 50% en nuestras universidades, 
siempre por encima del IPC, cosa que dificulta el acceso universal a la Universidad.  Además, 
el sistema universitario catalán presenta las tasas más elevadas del Estado.  Este año, con un 
aumento muy por encima del IPC, y en contexto de crisis, muchas familias y los y las jóvenes, 
especialmente, van a notar este incremento, desfavoreciendo más a los que menos recursos 
tienen. 

Es por todo esto que rechazamos cualquier incremento por encima del IPC en los precios 
públicos que haga más difícil el acceso a la Universidad por motivos económicos.  Por este 
motivo le pedimos que su Ministerio trabaje para que el aumento de precios públicos se 
adapte a las realidades económicas de la sociedad. Por todo esto, le pedimos la congelación 
de las tasas de matrícula. Y aunque este año ya se ha fijado el aumento, le pedimos que 
trabajen para que en años venideros el aumento se corresponda con la situación económica 
actual. 

Sea cual sea su resolución, los órganos de representación estudiantil continuaremos 
trabajando para que la Universidad sea más justa con toda la sociedad y minimizar al máximo 
las barreras económicas de acceso, mediante un buen sistema de becas y una financiación 
pública segura y eficiente.  

Esperemos que nuestra propuesta reciba su apoyo, 

Atentamente, 

en Barcelona,  23 de junio de 2010 

 

    

BioEstudiants 
Independents pel 

Progrés (UB) 

 



 

Firman la carta destinada al Ministerio de Educación en relación con el incremento de 
precios públicos de matrícula fijado por la Conferencia General de Política 
Universitaria, las siguientes personas en nombre de las entidades a las que 
representan, 

 

en Barcelona,  23 de junio de 2010 

 

  

 

    

Jordi Codony Gisbert Maria Rodríguez Batista Àdam Bertran i Martínez 
Coordinador Coordinadora Coordinador General 

Consell de l’Estudiantat UPC Consell d’Estudiants UdL Consell d’Estudiants UdG 

   
 

 

Andreu Espinola Seral Carlos Fernández Rivera 
Secretari General BioEstudiants Independents pel Progrés 

Associació de Joves Estudiants de Catalunya Universitat de Barcelona 
 



DADES SOBRE AUGMENTS DE PREUS DE MATRÍCULA I INFLACIÓ 

 

 

 
01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 

 

Increment dels preus 
públics de matrícula 

FONT: Gencat 
5% 4,70% 4,70% 4,10% 5% 5% 3,70% 5,10% 1,40% 

 

 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Augment anual IPC 
FONT: INE 

4,0% 2,6% 4,0% 2,6% 3,2% 3,7% 2,7% 4,2% 1,4% 0,8% 

 




