
Com es finança un grau universitari

El cost total d’un grau a les universitats públiques és d’entre 6.064,8 i 9.487,2 euros.*

Els estudiants de les universitats públiques catalanes paguen entre el 0% i el 25% del cost total dels 
estudis de grau en base a un sistema de tarifació social. És a dir, sense excepció tots els estudiants 
accedeixen a un preu subvencionat i la Generalitat de Catalunya cobreix entre el 75% i el 100% del cost 
dels graus.

Des del curs 2012-2013, el sistema de preus 
universitaris de Catalunya estableix una aportació 
progressiva dels estudiants en funció de la renda i el 
patrimoni familiar mitjançant el sistema de Beques 
Equitat. Així, els estudiants que pertanyen al tram 
inicial de renda tenen la universitat completament 
gratuïta, mentre que els altres cinc trams tenen 
diversos descomptes en el preu dels estudis, 
gràcies al model català de Beques Equitat. 
Únicament, les rendes més altes paguen el preu 
màxim, que significa aportar fins al 25% del cost real 
dels estudis.

Aquest sistema de tarifació social garanteix que cap 
estudiant queda exclòs de la universitat per motius 
econòmics. Actualment, més d’un 44% 
d’universitaris catalans reben algun tipus de beca a 
les universitats públiques catalanes, tal com es 
reflecteix a l’Informe Montalvo.** 

  * Càlcul a partir de curs estàndard de 60 crèdits de coeficient d’estructura docent A i C, respectivament

** ‘Política de precios públicos i eficacia del sistema de becas en Catalunya’

Beques i ajuts al teu abast

A banda de les beques i 
ajuts per al pagament de 
la matrícula universitària, 
existeixen altres línies 
específiques per a l’estu-
di d’una tercera llengua, 
estades Erasmus en 
universitats estrangeres 
o per a la realització d'es-
tudis de postgrau en 
l'àmbit de l'enginyeria, 
entre d'altres. 

Si en voleu
més detalls,
podeu
consultar
els següents
enllaços

Beques MECD

Beques Equitat

Ajuts per a estudiants de centres adscrits (ACA)

Erasmus

Ajuts Parla3

Mobint

Beques Balsells
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El preu que paga l’estudiant va del
0% al 25% del cost real segons la renda

D’aquesta forma, per exemple, el cost d’un curs estàndard de 60 crèdits del grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses presenta aquesta variació en funció del tram familiar de renda:

Tram 6

1.516,2 €

Tram 5

1.364,4 €

Tram 4

1.213,2 €

Tram 3

1.061,4 €

Tram 2

454,8 €

Tram 1

303,0 €

Tram 0

0 €

Cost total

6.064,8 €

http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/00_HOME/4_diapositives/Documents/informe_Montalvo.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-MATRC-i-Beca-EQUITAT-per-al-curs-academic-2016-2017?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-2017-2018-MOBINT-2017
http://futurambidiomes.gencat.cat/
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-de-les-universitats-catalanes-per-al-curs-2017-2018-MOBINT-2017
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/informacio_internacional/programa_balsells_-_generalitat/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/00_HOME/4_diapositives/Documents/informe_Montalvo.pdf

