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Títol de la iniciativa :
Fraccionament del pagament de les matrícules universitàries i rebaixa de les taxes.
Contingut de la iniciativa :
La implementació del Pla Bolonya ha suposat una enorme evolució i un canvi en el si de la
universitat. El sistema universitari espanyol ha hagut d'afrontar una transformació tant des de la
perspectiva de la docència com en la investigació. Més de 10 anys després, la universitat es troba
en un procés de consolidació d'aquest canvi i d’adaptació a un nou context econòmic i social que
requereix que la universitat sigui més propera i permeable a les noves demandes econòmiques,
laborals i d'investigació i innovació de la nostra comunitat autònoma, del país i de l’esfera
internacional.
La crisi econòmica de la darrera dècada, juntament amb la reforma encapçalada pel Ministre
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Wert, suposà la constitució d’una vertadera barrera d’accés als estudis superiors per a les famílies
més humils. Milers d’estudiants es varen veure expulsats de la Universitat per no poder fer front a
les despeses econòmiques que suposa. La CRUE xifra en gairebé 50.000 estudiants els que
varen perdre la beca per l’establiment de nous criteris acadèmics, malgrat complir amb els
requisits de renda.
Ara, el Govern d’Espanya ha iniciat el procés de reforma universitària que acaba amb el model del
Ministre Wert. Aquesta reforma permet rebaixar les taxes universitàries a nivells de 2011 -després
d’un acord global amb les comunitats autònomes a la Conferència General de Política
Universitària-, i adaptar els preus dels màsters habilitants als dels graus.
Al curs 2018-2019, el Govern de les Illes Balears va dur a terme una baixada generalitzada dels
preus públics universitaris. En particular, es va reduir el 10% del preu per crèdit en primera
matrícula dels graus i màster, i el 15% en el cas dels màsters habilitants o professionalitzadors.
L’actual Govern de l’Estat, en el marc del procés de reforma universitari, està desenvolupant una
modificació del sistema de beques i ajudes a l’estudi, que recupera la beca com un dret subjectiu
vinculat a la renda familiar i no al rendiment acadèmic (amb un augment del llindar de renda i
l’augment de les quanties fixes). Una reforma del sistema de beques i ajudes a l’estudi que, pel
proper curs acadèmic, suposa una inversió de més de 2.000 milions d’euros que beneficiaran a
850.000 estudiants (390.000 universitaris), un 24,5% més que el curs 2017-2018. D’ençà que es
va iniciar la reforma del sistema de beques, el nombre de nous becaris universitaris i no
universitaris s’ha incrementat en 90.000.
Les beques han de tornar a ser el trampolí per a l’ascensor social, cultural i professional dels i les
joves. Són la materialització del dret subjectiu d’accés a l’educació i no un premi o reconeixement
al rendiment acadèmic. L’educació no pot ser una carrera d’obstacles i carrerons sense sortida
per als fills i filles de les famílies més humils. Menys encara després de l’emergència social i
laboral que ens deixa la crisi de la COVID-19, que ha suposat una situació encara més delicada
per a moltes famílies.
Les greus conseqüències de la pandèmia han estat i són imprevisibles. Milers de famílies amb
estudiants universitaris pateixin avui la incertesa sobre el seu futur més immediat. Algunes, fins i
tot, amb la incertesa sobre les garanties de poder continuar els seus estudis universitaris. Hem
d’evitar novament que milers d’estudiants es vegin obligats a deixar la universitat per la
impossibilitat d’assumir el cost econòmic que genera. La crisi de la COVID-19 no pot suposar un
perjudici econòmic pels i les estudiants universitàries.
La baixada de taxes i l’impuls de la política de beques i ajuts a l’estudi han d’anar encaminades a
blindar tant l’accés com el manteniment de l’estudiant a la Universitat, independentment del seu
origen socioeconòmic.
A més, la reducció dels preus públics ha de venir acompanyat d’altres mesures que permetin
afrontar el pagament del cost de la matrícula de la manera més òptima possible per a les famílies.
En aquest sentit, als darrers anys la Universitat de les Illes Balears ha augmentat els terminis de
pagament de la matrícula de l’opció de fraccionament, passant de 2 a 3, i en el darrer any fins a 4
pagaments fraccionats. Continuar augmentant les possibilitats de fraccionament de les matrícules
és una mesura facilitadora a més d’una reivindicació reiterada en multitud d’ocasions per part del
col·lectiu estudiantil.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:
1.
2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, en coordinació
amb la Universitat de les Illes Balears, a continuar reduint les taxes universitàries.
El Parlament de les Illes Balears insta la Universitat de les Illes Balears, en coordinació
amb el Govern de les Illes Balears, a augmentar els terminis de fraccionament del
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pagament de les matrícules universitàries.
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