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El Govern aprova els preus públics universitaris per al 
curs 2012-2013 vinculats a la renda i el rendiment 
acadèmic 
 

 S’estableixen sis llindars diferents de preus que vénen 
determinats pel nivell de renda i el nombre de membres de la 
unitat familiar 
 

 Es reforça el sistema de beques propi (Equitat i Excel·lència 
Acadèmica) 
 

 Amb el nou sistema, aproximadament el 60% dels estudiants es 
beneficiarà d’una Beca Equitat, que garanteix que ningú quedi fora 
de la universitat per motius econòmics 
 

 Es posa en marxa el web www.matriculauniversitaria.cat que 
informa del nou sistema de preus públics universitaris 

 
El Govern ha aprovat el nou sistema de preus públics universitaris, que 
permet establir una aportació progressiva dels estudiants al cost dels estudis 
en funció de la renda familiar computable a través del mecanisme de Beques 
Equitat, que garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius 
econòmics. A partir del curs 2012-13, el preu públic dels crèdits matriculats 
per primera vegada en els estudis de grau i de cicle s’estableix en funció del 
nivell de renda familiar i del rendiment acadèmic. 
 
D’acord amb el nou sistema, aproximadament el 60% dels estudiants es 
beneficiarà d’una Beca Equitat en el preu dels crèdits matriculats per primera 
vegada. Únicament, les rendes altes aportaran el 25% del cost dels estudis. 
Així es concreta que l’increment mitjà dels preus públics per al curs 2012-13 
és del 37,5%.  
 
Per determinar els estudiants que obtenen una Beca Equitat, la nova política 
de preus i beques estableix sis llindars diferents de preus que vénen 
determinats pel nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar. El 
llindar 0 és el corresponent als estudiants que compleixen els requisits per 
accedir a una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports (MECD). 
Aquests estudiants tindran una Beca Equitat complementària per garantir la 
gratuïtat dels seus estudis ja que per primera vegada el Govern espanyol no 
cobreix l’exempció total de la matrícula. 
 
Els estudiants dels cinc llindars següents (de l’1 al 5) rebran una Beca Equitat 
variable que els permetrà beneficiar-se d’un estalvi d’entre el 50% i el 10%. 
Els estudiants del llindar 6 pagaran el preu màxim, establert en el 25% del 
cost total dels estudis. 
 

http://www.matriculauniversitaria.cat/
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El nou sistema de preus i beques està lligat al rendiment acadèmic. Així, les 
segones i successives matriculacions es paguen a un preu públic per crèdit 
més alt. Aquest curs, s’incrementen els coeficients de repetició de la tercera 
matriculació i s’estableix un nou coeficient per a les quartes i successives 
matriculacions. 
 
Pel que fa als màsters universitaris oficials, s’estableixen dos preus 
diferenciats entre els estudis que habiliten (40 euros/crèdit) i els que no 
habiliten per a l’exercici d’activitats professionals (64 euros/crèdit). No obstant 
això, els estudiants de la segona modalitat de màsters, més cara, es podran 
beneficiar de rebaixes de fins al 30% sobre el preu del crèdit. El cost del 
doctorat es manté igual que el curs passat. 
 
Més de 35 milions d’euros per a Beques Equitat 
 
Un 25% dels ingressos del nou sistema de preus públics es destina a Beques 
Equitat. Així, es disposarà d’un fons per afavorir l’equitat del sistema 
universitari de Catalunya de més de 35 milions d’euros.  
 
A banda de les Beques Equitat, el Govern estableix altres mecanismes de 
suport a l’estudiant. Per primera vegada, totes les universitats públiques 
implementaran el pagament de la matrícula en dues o més fases. En el 
moment de formalitzar la matriculació, els estudiants faran un pagament inicial 
del 60% i abonaran la resta dels crèdits matriculats a finals de desembre del 
2012, en funció del tipus de Beca Equitat de la qual siguin beneficiaris.   
 
Així mateix, s’ha establert un nou sistema de suport a l’estudiant que permetrà 
el pagament fraccionat en 10 quotes mensuals dels graus i de fins a 3 anys 
per completar el pagament d’un màster. En paral·lel, s’ofereix als estudiants la 
possibilitat de demanar un crèdit per un import màxim de 6.000 euros a 
retornar en 10 anys amb una quota fixa mínima de 85 euros mensuals. 
 
En el cas de les Beques d’Excel·lència Acadèmica, el fons augmenta un 85%. 
A banda de garantir l’equitat, el nou model permet millorar la qualitat i la 
sostenibilitat del sistema universitari: En aquest sentit, es destinarà un terç 
dels nous ingressos a  polítiques actives de millora de la qualitat del sistema 
com, per exemple, la contractació d’assistents a la docència o el 
desplegament del programa de doctorats industrials. 
 
El Govern posa en servei el web matriculauniversitaria.cat 
 
El Govern també ha posat en funcionament el web 
www.matriculauniversitaria.cat, destinat als més de 200.000 estudiants 
universitaris, on s’informa del nou sistema de preus públics universitaris i es 
facilita i orienta sobre el procés a seguir per a la matriculació i la sol·licitud de 
beques i altres tipus d’ajuts als estudis. 
 

http://www.matriculauniversitaria.cat/
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El web ofereix tres possibles itineraris que l’estudiant ha de seguir per 
formalitzar la matrícula universitària. Aquests itineraris s’expliquen pas a pas i 
de manera molt estructurada i entenedora per facilitar al màxim el procés a 
seguir. 
 
El web www.matriculauniversitaria.cat també posa a disposició les eines 
perquè l’estudiant trobi quin llindar de renda li correspon, així com per calcular 
la seva renda computable, imprescindible per saber quin itinerari de 
matriculació s’ha de seguir i per a la sol·licitud de beques i altres tipus d’ajuts 
al pagament dels estudis. 
 
Els estudiants també podran resoldre els seus dubtes a través de la nova 
adreça de correu electrònic muniversitaria@agaur.gencat.cat. El nou web és 
una orientació de caràcter general i és imprescindible que es complementi 
amb la informació i les indicacions específiques de cada universitat. 

 
  

http://www.matriculauniversitaria.cat/
mailto:muniversitaria@agaur.gencat.cat


 

 

Acords de Govern. 10.07.2012  

Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

5 

El Govern aprova la creació i la regulació del Registre 
del sector de l’alimentació animal 
 

 Estaran obligades a inscriure’s en aquest Registre les persones 
físiques o jurídiques que exerceixen activitats en aquests 
àmbits 

 
El Govern ha aprovat avui la creació i la regulació del Registre del sector de 
l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats 
no destinats al consum humà. Estaran obligades a inscriure’s en aquest 
registre les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats en aquests 
àmbits.  
 
L’objectiu del decret és disposar d’una eina útil a les polítiques en defensa de 
la sanitat animal, i establir un marc per als dos sectors, tant el de l’alimentació 
animal com el de subproductes animals, ja que en aquest darrer cas no hi 
havia cap referència normativa. 
 
La normativa europea en matèria d’higiene dels pinsos i de subproductes 
animals i productes derivats no destinats al consum humà feia necessària una 
actualització de la legislació que regula aquests sectors a Catalunya. A més la 
transposició de la normativa europea en aquests temes s’adequa al que 
disposa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atorga competències 
exclusives a la Generalitat en matèria de regulació sobre els productes 
ramaders i la sanitat animal. 
 
Amb aquest decret es regulen les activitats dels operadors del sector de 
l’alimentació animal en qualsevol de les fases de la producció de pinsos, des 
de la producció primària fins a la seva comercialització, inclosa la fabricació de 
pinsos compostos per a les necessitats de l’explotació ramadera pròpia. 
També es regulen les activitats dels operadors en l’àmbit dels subproductes 
animals i productes derivats no destinats al consum humà, en qualsevol de les 
etapes de recollida, transport, manipulació, tractament, transformació, 
processament, emmagatzematge, comercialització, distribució i utilització. 
 
En aquest darrer apartat, són una excepció les activitats dels operadors en 
l’àmbit dels subproductes animals i els productes derivats que tinguin com a 
destinació la incineració, la deposició controlada o la seva utilització en una 
planta de biogàs o de compostatge, que es regeixen per la normativa 
específica en matèria de residus. 
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El Govern aprova la liquidació del PUOSC 2000-2003 i 
inicia la liquidació del 2004-2007 
 

 En el quadrienni 2000–2003 el pla consolidat ha estat de 
253.468.978 euros 

 
El Govern ha aprovat avui la liquidació definitiva del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya (PUOSC) corresponent al quadrienni 2000-2003. Aquesta 
liquidació s’ha elaborat a partir de les dades d’aprovació, modificació i 
adjudicació que consten a la Direcció General d’Administració Local, i les 
corresponents a l’execució, sobre les quals han informat els ens gestors 
respectius. En aquest període el pla consolidat ha estat de 253.468.978 euros.   
 
Així mateix, el Govern també ha acordat iniciar la tramitació de la liquidació 
dels plans del quadrienni 2004- 2007.  
 
El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, el PUOSC, és el principal 
instrument de suport al món local, especialment als municipis petits i mitjans, i 
depèn del Departament de Governació i Relacions Institucionals.  
 
Actualment el Departament de Governació està executant el darrer pla del 
quinquenni 2008-2012, i està ultimant la convocatòria del proper quadrienni 
2013-2016, que sortirà en les properes setmanes amb importants canvis 
inspirats en les peticions dels ens locals de Catalunya com per exemple que 
una part del PUOSC es pugui destinar al manteniment d’obra ja feta i que en 
cas que es donin les condicions, es pugui destinar part d’aquest PUOSC a 
liquidar deute d’anys anteriors.  
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El Govern aprova la creació dels col·legis professionals 
de Dietistes-Nutricionistes i d’Enòlegs de Catalunya 

 
 Ambdós sectors han assolit una important rellevància 

econòmica i social 

 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la presentació al Parlament de 
Catalunya del Decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de 
Catalunya i del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. 
 
La creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya respon a la 
incidència creixent i la força rellevant d’aquesta activitat professional en l’àmbit 
de la salut i, en general, en el món de la prevenció i l’educació nutricional.  
 
L’Associació Catalana de Nutricionistes ha demanat la constitució del col·legi 
professional. Un cop creat, el col·legi es configurarà com una organització 
capaç de vetllar per la defensa dels interessos dels col·legiats i també pels 
interessos de la ciutadania. 
 
La creació del Col·legi d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya, es justifica per la 
important rellevància econòmica i social assolida pel sector vinícola a 
Catalunya. L’estructura sòlida i competitiva d’aquest sector i el creixent 
nombre de persones expertes que es dediquen a l’enologia justifiquen la 
necessitat de preservar aquest ram i expliquen l’interès públic per a la seva 
constitució, sol·licitada per l’Associació Catalana d’Enòlegs. 
 
Els futurs col·legis professionals es configuraran com a corporacions de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment 
dels seu fins. La incorporació al col·legi s’haurà de fer d’acord amb el que 
disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.  
 
 
Competències exclusives en matèria de col·legis professionals 
 
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 
exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 
7/2006, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula 
els requisits i el procediment de creació –mitjançant decret del Govern– 
d’aquestes corporacions.  
 
Aquesta llei estableix a l’article 37.1 que només poden quedar subjectes a 
col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereixi un títol 
universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho 
justifiquin. Tanmateix, correspon al Parlament apreciar l’interès públic i 
d’especial rellevància social o econòmica de la professió.  
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El Govern declara bé cultural d’interès nacional la 
zona arqueològica de la muntanya de Sant Julià de 
Ramis 

 

 La muntanya és un lloc excepcional per conèixer i investigar 
una bona part de la història de Catalunya des del paleolític fins 
a l’actualitat 

 
El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional (en la categoria de 
zona arqueològica) la zona arqueològica de la muntanya de Sant Julià de 
Ramis, en el terme de Sant Julià-Medinyà (Gironès). La zona és un lloc  
excepcional per conèixer i investigar una bona part de la història de Catalunya 
des del paleolític fins a l’actualitat, atès que la situació geoestratègica d’aquest 
paratge ha afavorit la implantació de diferents grups humans des de temps 
molt remots.  
 
La muntanya de Sant Julià és una prolongació natural del massís de les 
Gavarres, separat pel curs fluvial del Ter, que en ressegueix el vessant sud. 
És un dels paratges de Catalunya més rellevants des dels punts de vista 
científic i patrimonial per la gran concentració de jaciments d’èpoques diverses 
que documenten el pas de l’home al llarg d’un període cronològic molt ampli. 
D’altra banda, la seva ubicació en un punt geoestratègic de gran bellesa 
natural, on hi ha documentada una gran confluència multicultural; també 
destaca la bona conservació i intel·ligibilitat de les estructures exhumades en 
alguns dels jaciments. 
 
Per la seva situació, la muntanya ha estat històricament un punt obligat de pas 
que explica la densitat de vestigis que s’hi conserven. Pràcticament totes les 
èpoques històriques hi són representades en un o en diversos jaciments 
arqueològics. Fins avui, s’han localitzat 13 jaciments en una àrea ben definida, 
tant en els punts més elevats, com en els sectors de contacte amb la plana, 
que evidencien així l’adaptació de l’home al medi d’acord amb les necessitats 
de cada moment. Aquest fet justifica la declaració de tota la muntanya en el 
seu conjunt com a unitat geogràfica on s’ubiquen els diferents jaciments dins 
d’un territori clarament acotat. 
 
La descoberta dels orígens de Sant Julià remunta a les primeres etapes de 
l’arqueologia catalana, a l’inici del segle XX. Entre tots els jaciments 
destaquen el poblat de Sant Julià de Ramis, el Castellum fractum, el Cau de 
les Goges, la Cova de Can Sant Vicenç, el Sitjar del Bosc del Congost i el 
Camí de Mas Martirià, a més del castell de Sant Julià, conegut amb el nom de 
la Maestranza. 
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El municipi lleidatà de Torà, declarat zona de 
muntanya 
 

 La inclusió permet rebre ajudes específiques de la Generalitat 
per a actuacions com la millora de la xarxa veïnal i rural de 
camins 

 

 Amb la inclusió de Torà ja són 137 els municipis de Catalunya 
declarats zona de muntanya 

 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el decret pel qual s’amplia la relació de 
municipis considerats zones de muntanya amb la inclusió de Torà, a la 
comarca lleidatana de la Segarra.  
 
Fins ara, i a efectes de la Llei 2/1983, d’alta muntanya, es consideraven zones 
de muntanya els Altiplans Centrals, el Montsec, el Montseny-Guilleries-
Lluçanès, els ports de Beseit i l’àrea de Prades-Montsant, així com 12 
municipis individualment. Aquest darrer nombre s’eleva ara a 13 amb la 
inclusió de Torà, i fins a 137 pel que fa al total de municipis de Catalunya 
declarats zona de muntanya.  
 
A més d’aquests municipis, la mateixa Llei delimita deu comarques de 
muntanya —l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la 
Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès, i la Val 
d’Aran—, en tot el seu àmbit. 
 
Aquests territoris poden rebre ajuts específics de muntanya del Govern català 
per diversos conceptes, que es vehiculen bé a través dels ajuntaments, dels 
consells comarcals, de les entitats municipals descentralitzades o dels 
consorcis de desenvolupament. 
 
Ajudes a àrees de muntanya 
 
Així, els consells comarcals de les comarques de muntanya o aquells que 
tenen algun municipi declarat zona de muntanya poden optar, per exemple, a 
subvencions per executar actuacions a la seva xarxa veïnal i rural de camins. 
Aquests ajuts cobreixen obres com la millora d’accessos a nuclis, habitatges 
disseminats i explotacions agràries; l’accés a punts d’interès turístic o 
paisatgístic; la creació i senyalització d’itineraris turístics, i el manteniment 
d’urgència d’aquests camins.  
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Altres acords del Govern 
 
La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor adapta 
la seva estructura als canvis en la conjuntura econòmica 
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la reestructuració parcial de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, dependent del 
Departament d’Economia i Coneixement. Els canvis en l’organigrama 
pretenen donar resposta als nous reptes derivats del procés de transformació 
en què estan immersos els mercats financers, mitjançant una distribució més 
equilibrada de les competències entre les diferents subdireccions.  La Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor queda integrada pels 
òrgans següents: 
 

- Subdirecció General d’Entitats Locals i Seccions de Crèdit: s’orientarà a 
reforçar la solvència i la sostenibilitat del món local català i del seu 
sector agrícola 
 

- Subdirecció General d’Entitats de Crèdit, Asseguradores i Mediadors: 
assumirà un paper estratègic en la transformació i tutela dels sectors de 
les mútues i les caixes d’estalvis a Catalunya 
 

- Subdirecció General de Tresoreria: exercirà la gestió plena de la 
tresoreria de tot el sector públic, ocupant-se tant de la liquiditat com de 
l’operativa de pagaments 
 

- Inspecció Financera: centralitzarà totes les funcions de recollida i 
tractament estadístic de les dades, amb l’objectiu de millorar l'eficiència 
en els processos d'anàlisi i la publicació de la informació 
 

- Subdirecció General de Deute Públic i Operacions Financeres: 
consolidarà les seves funcions prèvies d’acord amb les exigències del 
sector financer 

 

El Govern acorda la modificació parcial del Decret de reestructuració del  
Departament d’Interior 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de modificació parcial del Decret 
310/2011, de reestructuració del Departament d’Interior, i del Decret 325/2011, 
de reestructuració del Departament de la Presidència. La modificació 
d’aquests decrets respon a la necessitat d’adaptar l’actual estructura a la 
realitat administrativa per tal d’assolir un funcionament més eficient i àgil.  
 
Amb aquesta modificació els Serveis Territorials del Departament d’Interior, 
que fins ara depenien del Departament de la Presidència, a través de les 
delegacions del Govern, a partir d’ara passaran a dependre orgànicament i 
funcionalment d’Interior.  
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El Govern modifica el reglament de màquines recreatives i d'atzar vigent 
des de l’any 2005 
 
El Govern ha aprovat avui un decret que modifica l'actual reglament de màquines 
recreatives i d'atzar, vigent des de l'any 2005. L’objectiu de la reforma és equiparar la 
normativa catalana a la d'altres comunitats autònomes, tant pel que fa al 
funcionament com a l’explotació de les màquines. Així, per exemple, es  redueix la 
durada mínima de les partides i s’eleva l’import màxim dels premis. També s’amplia 
el permís per instal·lar màquines als ―establiments d'hostaleria, de restauració i altres 
de similars característiques", que fins ara només tenien els establiments amb llicència 
específica de bar o restaurant.  
 
Les modificacions que introdueix el decret no elevaran el nombre de màquines 
recreatives amb premi  —limitat des del 1995—, sinó que permetrà donar sortida al 
volum creixent de màquines aturades temporalment per manca de rendibilitat. En el 
cas dels salons recreatius, salons de joc i casinos, on la tipologia de màquines és 
diferent, es manté invariable el reglament del 2005, segons el qual el nombre màxim 
d’unitats serà el que determini l'autorització d'explotació, en funció de les dimensions i 
l’aforament del local. 

 


