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El nou sistema de preus públics universitaris per r enda 
manté estables les matriculacions a les universitat s 
catalanes 
 
El curs 2012-2013 s’han matriculat 138.303 estudian ts de cicles i graus, 
similar al curs 2009-2010, per sobre del curs 2008- 2009 i un -0,2% respecte al 
2011-2012 
 
Aquestes dades confirmen que cap estudiant ha queda t exclòs de la 
universitat per motius de renda, garantint així el caràcter universal de la 
universitat pública 
 
 

 Dijous, 17 de gener de 2013 
 

Un total de 138.303 alumnes de cicles i graus s’han matriculat aquest curs 2012-
2013 en alguna de les set universitats públiques catalanes (Universitat de 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida 
i Universitat Rovira i Virgili). Aquesta xifra  confirma que el nou sistema de preus 
públics per renda manté estables les matriculacions a les universitats catalanes. 
  
Les dades globals de matriculació dels darrers anys són les següents: 
  

  Alumnes  Variació  
2008-2009 137.531   
2009-2010 138.890 +1% 
2010-2011 140.743 +1,3% 
2011-2012 138.574 -1,5% 
2012-2013 138.303 -0,2% 

  
La seqüència dels darrers 5 cursos demostra l’estabilitat en l’accés a les 
universitats públiques. Les dades de matriculació d’aquest curs se situen a nivells 
similars al del curs 2009-2010 i per sobre del curs 2008-2009. La xifra de 138.303 
alumnes és pràcticament idèntica a la que es va registrar l’any passat, quan van 
ser 138.574 els estudiants matriculats, un 0,2% més. 
  
El fet que les xifres de matriculació s’hagin mantingut estables aquest curs 
confirma que cap estudiant ha quedat fora del sistema universitari públic per raons 
econòmiques. El nou sistema de preus públics per renda mitjançant mecanisme 
de beques aprovat per la Secretaria d’Universitats i Recerca ha garantit el caràcter 
universal de la universitat pública. 
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Pel que fa al nombre total de crèdits matriculats, enguany han baixat un 0,4% 
respecte el curs 2011-12, passant dels 7.060.276 als 7.033.136 del curs actual. 


