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N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 60636).
D’acord amb l’article 138.1 del Reglament, escoltada la Junta de Portaveus, s’admet a 
tràmit la sol·licitud del Govern de tramitació en lectura única davant el Ple. La sol·li- 
citud és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

INICI DE LA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

Reg. 60865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2020

Acord: atès que la ILP de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya (tram. 202-00035/12) ha assolit un nombre de signatures 
superior a l’exigit per l’article 3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa le-
gislativa popular, de conformitat amb el que estableixen els articles 14 i concordants 
de la dita Llei i 114 i concordants del Reglament, s’admet a tràmit la Proposició de 
llei, se n’ordena l’inici de la tramitació parlamentària i la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

Proposició de llei de modificació de la llei d’universitats catalanes

Exposició de motius
La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tin-

gut 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 2017-2018) 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 estu-
diants han de pagar el 25% del cost de la matrícula, el més alt permès per l’adminis-
tració central, en comparació al 15% les comunitats que menys paguen.
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Com a resposta a aquesta situació, diversos col·lectius universitaris s’han orga-
nitzat 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, for-
mada 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 so-
cietat 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 fona-
mental 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 supe-
riors, disminuint-ne la discriminació per motius socioeconòmics i generant una ma-
jor 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 Ge-
neralitat.

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 ensenya-

ments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legal-
ment establerts.

Amb caràcter ordinari els preus públics dels ensenyaments conduents a l’obten-
ció 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’ense-
nyament 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’ob-

tenció 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 or-
gànica 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 incompati-

bles amb el contingut d’aquesta Llei.
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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 pressu-

post 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.

Barcelona, 11 de desembre de 2018
Comissió Promotora de la iniciativa legislativa popular

N. de la r.: Els antecedents de la Proposició de llei poden ésser consultats a l’Arxiu 
del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 13.03.2020 al 26.03.2020).
Finiment del termini: 27.03.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020.

Proposició de llei de l’exempció de copagament als menors orfes 
tutelats per l’Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00070/12

ACORD SOBRE LA TRAMITACIÓ

Mesa del Parlament, 10.03.2020

S’acorda deixar sense efecte l’acord de la Mesa del dia 25 de febrer de 2020 d’assig-
nació a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, com a comissió tramitadora  
i l’obertura del termini de deu dies per a presentar-hi esmenes a la totalitat.

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2020

D’acord amb l’article 138 del Reglament, i escoltada la Junta de Portaveus, 
s’acorda de proposar al Ple que sigui tramitada pel procediment de lectura única.


