
 

Situació actual de les universitats valencianes  

• Infrafinançament

• Les Taxes universitàries són un font de finançament de les universitats. Després 
de l'aprovació del Partit Popular de Reial Decret de pujada de taxes de l'any 2012,  la 
Generalitat Valenciana va rebaixar la quantitat econòmica assignada a les universitats, 
que s'havia de veure compensada amb que les universitats ingressarien per la pujada 
de taxes. ( Per exemple en 2011 de les taxes les universitats van ingressar 114 mill 
d'euros; en 2014, 166 milions).

• Aquesta pujada de taxes ha suposat un injust tall a l'accés a la universitat de les 
persones amb menys recursos.

• El govern central limita a les beques a aquells amb més d'un 5'5. Hi ha un grup de gent 
que pot accedir per criteris acadèmics, però que es queda fora per criteris econòmics.

• Més de 7.000 alumnes universitaris han abandonat els estudis per raons 
econòmiques en els dos últims cursos a les universitats públiques. 

Objectiu 

• Que cap persona es quede sense estudiar a les universitats valencianes per raons 
econòmiques. Acabar amb la barrera que expulsa alumnat del sistema universitari per 
qüestió de renda.

• Trencar l'elitisme i fomentar la universitat per a totes i tots.

Context 

En primer lloc hem de tindre clar que estem treballant amb els pressupostos del 2015 
assignats i aprovats pel Partit Popular i per tant la capacitat de poder fer modificacions és 
molt reduïda.  

Hem estudiat el que suposaria una baixada generalitzada de les taxes universitàries i 
cada estudiant deixaria de pagar entre 80 i 100 euros de mitjana. Aquesta baixada faria 
que les universitats públiques valencianes perderen al voltant de 13 milions d'euros de 
finançament amb la baixada de qualitat educativa que això suposaria i no hauríem 
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solucionat cap problema;  continuaríem tenint alumnes que es quedarien sense poder 
estudiar  i el nostre objectiu de justícia social no es veuria complert perquè de 80 euros no 
els possibilitaria pagar els 1000 de la matricula. 

Pla amb dos actuacions concretes 

 1. ACCÉS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA (2015-16) Ajudes dirigides a l'accés a les 
universitats públiques valencianes amb el requisit de la renda i d'un 5 en lloc 
d'un 5'5.

• Pressupost: 1 milió d'euros. 
• Requisits:

◦ Matrícula de primer curs

◦ Nota mitjana: 5

◦ Només accés a Estudis en universitats públiques de la GV

◦ Nivell de Renda

• Dates: S'obrirà una convocatòria extraordinària a l'octubre que es resoldrà a finals 
de novembre.

 2.  “NO ABANDÓ”. Mesura destinada a evitar l'expulsió del sistema universitari 
d'aquelles persones que estan cursant els darrers cursos i que per la 
necessitat de compaginar feines i estudis han baixat les seves notes i se'ls ha 
encarit la matricula fins al punt d'abandonar la universitats a falta de pocs 
crèdits per poder obtenir el títol.

Som conscient de les dificultats que moltes famílies han tingut per a mantindre l'Educació 
Superior de l’estudiantat i conscients que la crisi econòmica ha obligat molts estudiants a 
haver de compatibilitzar treball i estudis

• Pressupost: 100.000€
• Requisits: Estar a falta de 18 crèdits (o menys) per a acabar els estudis de Grau i/

o trobar-se en 3a o 4a matrícula d'estudis de Graus en una universitat pública 
valenciana.
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