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Introducció 
El projecte Alterbeques té com a objectiu explorar models alternatius de finançament de la forma-
ció i analitzar la viabilitat de la seva implantació en el context català, tenint en compte el context 
socioeconòmic, el marc regulatori i els objectius a aconseguir.  

Dins el marc d’aquest projecte s’ha portat a terme una anàlisi dels diferents models de beques i 
ajuts existents en l’àmbit de l’educació formal, adreçades a l’equitat, la justícia social, la millora de 
la qualitat o l’excel·lència. Aquesta anàlisi es va iniciar a finals de 2014 i s’ha perllongat durant tot 
l’any 2015. El procés de recollida i anàlisi s’ha efectuat en obert, a través de la publicació de con-
tinguts al blog del projecte (www.alterbeques.cat) i del diàleg amb els diferents agents implicats (es-
tudiants, acadèmics, famílies...) tant a nivell presencial com a través de les xarxes socials.  

Aquest document resumeix les principals conclusions del projecte. El document s’inicia amb una 
reflexió sobre la necessitat de revisar els actuals models de finançament de la formació, seguida 
d’una descripció de les modalitats de finançament de la formació existents, tant pel que fa a les 
mesures de finançament que responen a una lògica social o compensatòria com a les mesures que 
incorporen la recuperació total o parcial de les aportacions econòmiques realitzades. Segueix el 
resum dels aspectes crítics que s’han extret a partir de l’anàlisi de les diferents mesures i modali-
tats de formació examinades. Després hi ha el recull de les fitxes que hem elaborat, per a cada una 
de les principals mesures d’ajut a l’estudi. Per acabar, hi trobareu un mapa d’actors privats que 
també donen beques i el caire que tenen aquestes. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.alterbeques.cat/
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Justificació 

 
L’educació és un element crucial per al potencial econòmic, el creixement i la prosperitat d’un país. 
La comparació entre els països de l’OCDE1  mostra una clara correlació entre el nivell de coneixe-
ment de la població i els índex de desigualtat social i de prosperitat econòmica. Aquestes anàlisis 
situen a Espanya entre el grup de països amb baixos nivells de coneixements i índexs elevats de 
desigualtats.  

Per altra banda, tal i com mostren els estudis realitzats a partir de les dades del Panel de Desigualtats 
Socials a Catalunya (PaD) l’educació pot tenir un important potencial com a eina de mobilitat social.  
Durant molt temps la societat catalana es podia considerar una societat meritocràtica, amb una 
forta mobilitat social directament relacionada amb l’educació. Entre 1955 i 1990 el 46% de la po-
blació catalana va experimentar una important mobilitat social ascendent, però des de mitjans dels 
anys 90 l’anomenat “ascensor social” s’està alentint , una situació que s’ha vist agreujada des de 
2008 amb l’empitjorament de la situació econòmica que ha comportant un fort creixement de les 
desigualtats socials al nostre país.  

En l’actual conjuntura les diferències socials determinen significativament tant l’accés a l’educació 
com els resultats obtinguts per l’alumnat. Lluny de les tendències d’anys anteriors, cada cop més 
els ingressos familiars i, sobre tot, els nivells d’estudis dels pares, determinen el nivell d’èxit a 
l’educació. La segregació i la guetització escolar estan creixent en molts municipis, el fracàs escolar 
i l’abandonament escolar prematur augmenten i cada cop ens allunyem més d’un model educatiu 
basat en la igualtat d’oportunitats per a tots. Per altra banda, l’accés a l’educació superior està 
minvant entre les classes treballadores: els fills de les famílies pobres tenen 14 vegades menys 
possibilitats que la resta d’obtenir un títol universitari. Aquesta tendència es manté en l’accés a la 
formació continuada al llarg de la vida i fa que els universitaris acaparin el 47,5% de tota la forma-
ció no reglada que es realitza2. 

En aquest context, les mesures per facilitar l’accés a l’educació a aquelles persones que no tenen 
suficients recursos per fer-ho són crítiques per superar les creixents desigualtats socials. I, dins 
aquestes mesures, el finançament de la formació juga un paper crucial.  

No obstant això, la despesa pública en educació a Catalunya està molt per sota de la mitjana espa-
nyola i europea. Al 2011 la despesa en educació a Catalunya representava el 4,18% del PIB mentre a 
que la mitjana de la zona euro aquesta xifra era del 5,15% i de 6,1% a la OCDE3. La crisi econòmica i 
les mesures d’austeritat han paralitzat la inversió educativa, que havia experimentat un increment 
progressiu fins a 2009. Entre 2010 i 2014 es calcula que a Catalunya s’ha produït una reducció del 
13,7% del pressupost en educació 4.   

La política de beques s’ha vist especialment afectada per aquestes reduccions. Les retallades en 
aquesta àrea són especialment greus, ja que es tracta d’un àmbit en què Catalunya patia d’un dèfi-
cit històric. Tal i com mostra l’estudi realitzat per Martinez Celorrio5 les dades sobre inversió en 

                                                        
1 DAMME, D. V. (2014), “How Closely is the Distribution of Skills Related to Coun-
tries' Overall Level of Social Inequality and Economic Prosperity?”, OECD Education 
Working Papers, No. 105, OECD Publishing 

2 MARTINEZ-CELORRIO, X. I MARÍN SALDO, A. (2011) Educació i mobilitat 
social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Polítiques 
71 

3 Despesa publica en educació respecte al PIB. 2011.   
4 MARTINEZ-CELORRIO, X. (2015) Les beques a examen. Repensar el siste-
ma d’ajudes a l’estudi. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Informes 
Breus 61 
5 MARTINEZ-CELORRIO, X. (2015) Les beques a examen. Repensar el 

http://www.obdesigualtats.cat/
http://www.obdesigualtats.cat/
http://www.fbofill.cat/publicacions/educacio-i-mobilitat-social-catalunya
http://www.fbofill.cat/publicacions/educacio-i-mobilitat-social-catalunya
http://www.fbofill.cat/publicacions/educacio-i-mobilitat-social-catalunya
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8308
http://www.fbofill.cat/publicacions/les-beques-examen
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beques són disperses i contradictòries entre si, però, en qualsevol cas, l’anàlisi mostra que en els 
darrers anys tant a Espanya com a Catalunya les quantitats destinades a beques han patit una reta-
llada significativa. En conseqüència, en aquest capítol es produeix un desequilibri important respec-
te a Europa, doncs si al 2011 la despesa pública en beques a Catalunya representava l’1,1% del to-
tal de la despesa en educació no universitària i el 8% en l’àmbit universitari, la mitjana dels països 
europeus era del 3% i el 15% respectivament. Una dada encara més greu si es té en compte que al 
2004 tan sols 1 de cada 3 famílies pobres varen beneficiar-se d’algun tipus d’ajut6. 

Aquesta situació implica que el pressupost familiar dedicat a educació ha augmentat de manera 
substancial en els darrers anys, sobre tot en l’educació superior. Un esforç que per a moltes famíli-
es és difícil d’assumir si no està acompanyada d’una política de beques i ajuts que faciliti l’accés a 
la formació dels estudiants procedents d’entorns socialment desfavorits.  

Davant aquest context, és necessari repensar l’actual sistema de finançament de la formació per tal 
de cercar alternatives més ajustades a les necessitats actuals. Des del projecte AlterBeques s’han 
analitzat els diferents models de finançament de la formació tant a nivell català com de l’estat es-
panyol com arreu del món.   

L’objectiu del projecte consisteix en fer una prospecció dels models i experiències existents sobre 
ajuts a la formació des d’una perspectiva àmplia. S’examinen, per tant, diferents modalitats d’ajuts 
a la formació incloent tant les beques com els ajuts a l’estudi, que s’han seleccionat tenint en 
compte la representació dels diferents nivells educatius dins l’educació reglada (educació obligatò-
ria, post-obligatòria i universitària). Així mateix, s’han analitzat els àmbits més crítics des del punt 
de vista del finançament de la formació, bé perquè s’hagi produït un debat social entorn a aquesta 
temàtica (com és el cas del finançament de les matrícules universitàries o de les beques menjador), 
o bé per la rellevància del tema des del punt de vista de l’equitat en l’accés a l’educació i el desen-
volupament econòmic del país (com és el cas de les beques per necessitat econòmica en nivells 
post-obligatoris). 

Per a cada una de les modalitats i àmbits analitzats s’ha elaborat una fitxa resum en la que 
s’analitzen les mesures a nivell de Catalunya i, si s’escau, també a nivell internacional i es realitza 
una valoració  sobre la seva aplicabilitat.  Concretament, s’han elaborat les següents fitxes, que es 
poden consultar més endavant, en aquest mateix document: 

• Subvenció de matrícula 

• Beques 

• Llibres de text 

• Ajuts a l’estudi 

• Xecs escolars 

• Crèdits educatius 

• Préstec renda 

Així mateix, en el bloc del projecte AlterBeques (www.alterbeques.cat) s’han anat publicant informaci-
ons i articles relacionats amb les diferents mesures analitzades complementàries a les fitxes.    

  

                                                                                                                                                                                        
sistema d’ajudes a l’estudi. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Col·lecció 
Informes Breus 61.  
6 FUNDACIÓ JAUME BOFILL (2012). “Trajectòries i canvi social a Catalu-
nya" 

http://www.alterbeques.cat/
http://www.fbofill.cat/publicacions/les-beques-examen
http://www.fbofill.cat/publicacions/les-beques-examen
http://www.obdesigualtats.cat/img/10anys/10%20anys%20PaD/index.html
http://www.obdesigualtats.cat/img/10anys/10%20anys%20PaD/index.html
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Modalitats de finançament de la formació 
L’anàlisi de les modalitats de finançament educatiu s’ha estructurat entorn a la classificació de les 
beques i ajudes a l’estudi proposada per Martínez Celorrio7. 

 
 

 
 

                                                        
7 MARTINEZ-CELORRIO, X. (2015) Les beques a examen. Repensar el sistema d’ajudes a l’estudi. Barcelona: Fundació Jaume 
Bofill. Col·lecció Informes Breus 61. 

http://www.fbofill.cat/publicacions/les-beques-examen
http://www.fbofill.cat/publicacions/les-beques-examen
http://www.alterbeques.cat/
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Finançament via oferta 

El finançament via oferta s’aplica en les etapes educatives no gratuïtes. En la nostra legislació són 
gratuïts i universals els ensenyaments del segon cicle d'educació infantil (3-6), l’educació primària 
(6-12), l’educació secundària obligatòria (12-16),  els programes de qualificació professional inicial i 
la formació professional de grau mitjà (CFGM). 

Per les etapes no gratuïtes, la modalitat de finançament via oferta més habitual és la subvenció de 
matrícula o places. Aquesta mesura pot adoptar diferents modalitats en funció de l’abast de 
l’assumpció de costos per part de l’Estat: des de la gratuïtat de la matricula per a tota la població, 
fins a l’establiment de preus públics que rebaixen una part dels costos de matrícula i distribueixen 
la càrrega entre l’Estat i les famílies o les exempcions de matrícula, que consisteixen en subvencio-
nar total o parcialment els costos dels estudis quan es donen unes determinades condicions.  

Un dels temes més crítics en relació a aquesta mesura és la fixació de preus públics en les matrícu-
les universitàries. Els preus que han d’assumir els estudiants universitaris han estat objecte d’una 
nova regulació al 2013 que ha encarit sensiblement el preu de la matrícula. En la fitxa “subvenció de 
matrícula” s’analitzen les modalitats de finançament via oferta en l’àmbit de l’educació superior. 

 
Finançament via demanda 

En el finançament via demanda l’aportació de l’Estat es materialitza en forma de reemborsament de 
les despeses realitzades pels estudiants.  Aquest ajut pot consistir en una subvenció directa (en 
forma d’ajut, subvenció, prestació social o beca) o indirecta (en forma de desgravacions fiscals).  

Les beques constitueixen un dels principals instruments per compensar les desigualtats i per pro-
moure l’exercici efectiu del dret a l’educació. A través del sistema de beques s’incideix sobre la 
demanda d’educació mitjançant la cobertura total o parcial de diferents tipus de costos vinculats a 
l’educació: des dels costos directes (matricula i materials) fins als indirectes (mobilitat, transport, 
residència) o els costos d’oportunitat (salaris deixats de percebre pel fet d’estar estudiant). 

Per altra banda, les beques poden respondre a diferents finalitats. Les beques  per necessitat eco-
nòmica tenen com a objectiu facilitar l’accés a la formació als fills de famílies de renda baixa i mo-
desta . A banda d’aquestes beques, també existeixen altres tipologies, com les beques 
d’excel·lència i mèrit, que pretenen recompensar els bons resultats acadèmics i incentivar l’esforç 
dels estudiants.    

La fitxa “sistema de beques” analitza l’evolució del sistema de beques a l’Estat Espanyol i recull les 
beques existents, tant a nivell públic com privat, per als diferents nivells educatius. 

Dins el sistema de beques també hi trobem la subvenció de llibres de text o els ajuts de menjador. 
Aquesta mesura es concep com a mesura compensatòria que garanteix o avança la gratuïtat dels 
costos de material. No obstant, en el context espanyol aquestes categories no es diferencien.  

A efectes d’aquesta anàlisi s’han analitzat aquestes mesura independentment del sistema de be-
ques. La fitxa “subvenció de llibres de text” analitza les diferents iniciatives existents, a nivell espanyol, 
per ajudar a les famílies en l’adquisició de llibres escolars.  

Una altra mesura especialment rellevant per la seva projecció en el debat públic són els ajuts de 
menjador. Aquests ajuts es coneixen erròniament com a “beques menjador” tot i que es tracta de 
prestacions familiars o ajudes assistencials de l’Estat del benestar que contribueixen a cobrir part 
de les despeses educatives de les famílies amb fills a càrrec.  

L’enduriment de la situació econòmica ha portat a moltes famílies a trobar-se amb problemes greus 
per cobrir el cost del servei de menjador a l’escola, una situació que ha estat durament denunciada 
per les associacions de pares i per les ONGs que estan atenent a aquestes famílies. La fitxa “presta-

http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/01_Subvencio-matricula.pdf
http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/01_Subvencio-matricula.pdf
http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/02_Beques.pdf
http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/03_Llibres-de-text.pdf
http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/04_Prestacions-assistencials.pdf
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cions assistencials” analitza en detall les problemàtiques associades a l’actual regulació d’aquest tipus 
de mesures. 

Els ajuts a l’estudi són prestacions econòmiques que es concedeixen atenent a les condicions soci-
oeconòmiques del beneficiari. Al igual que els ajuts de menjador, es tracta d’una prestació de ca-
ràcter assistencial destinada a compensar les condicions socioeconòmiques de partida de determi-
nats col·lectius, oferint-los un suport econòmic que els permeti continuar els seus estudis més enllà 
de l’etapa d’ensenyament obligatori. Els ajuts a l’estudi es diferencien de les beques en que depe-
nen única i exclusivament a la renda dels beneficiaris, i per beneficiar-se’n no és necessari acomplir 
cap requisit de rendiment acadèmic. Tot i això, sovint existeixen confusions terminològiques entre 
ambdós termes. 

Tenint en compte el paper d’aquests tipus d’ajuts en la prevenció de l’abandonament escolar pre-
matur i per fomentar la continuïtat en els nivells d’educació post obligatòria, la fitxa “ajuts a l’estudi” 
se centra, fonamentalment, en l’anàlisi d’aquestes mesures com a mesura de finançament en els 
nivells d’educació post-obligatòria. 

També formen part del finançament via demanda les deduccions o desgravacions fiscals de les despeses 
educatives familiars. Es poden aplicar des d’una vessant progressiva com passa a França, regulant 
les proporcions de les deduccions segons la renda familiar o des d’una vessant regressiva com pas-
sa a la Comunitat de Madrid on només desgraven les famílies que opten per l’ensenyament privat-
concertat. Es tracta, però, d’un tipus de mesura encara poc present en el nostre país, per la qual 
cosa no s’ha considerat adient la realització d’una fitxa específica per aquest mecanisme de finan-
çament de la formació, tot i que sí que s’hi han dedicat articles específics al Bloc d’AlterBeques. 

Per últim, els vals o xecs escolars són una modalitat de finançament adreçades a l’aplicació meca-
nismes de lliure elecció de centre públic o privat. A la fitxa “xecs escolars” s’examinen les mesures 
existents en aquest àmbit, tant a nivell nacional com internacional.  

 
Finançament amb recuperació de costos 

Les modalitats de finançament fins aquí esmentades responen a una dimensió social o compensa-
tòria. El seu objectiu és ajudar a compensar les desigualtats socioeconòmica de partida o a pro-
moure determinats valors socials com l’esforç.  

Tanmateix, hi ha una altra concepció del finançament no lligada a la funció social i que respon més 
a una lògica de crèdit bancari o de fons capitalitzable. Dins aquest grup es distingeixen dos tipus 
de mesures: les mesures de finançament amb recuperació de costos i el finançament per l’educació 
al llarg de la vida. 

El finançament amb recuperació de costos té com a objectiu, com el seu nom indica, la recuperació 
de la inversió realitzada per l’Estat. Es tracta, per tant, de mesures que ajuden als estudiants a fi-
nançar els costos de la seva formació, però que requereixen el retorn de tot o part del finançament.  

Dins aquest grup distingim tres modalitats.  

La primera modalitat és el crèdit educatiu hipotecari que consisteix en un préstec bancari destinat a 
cobrir les despeses derivades de la realització dels estudis, i que pot cobrir el cost de la matrícula o 
també pot incloure altres despeses associades als estudis (material, equipament, manutenció, des-
peses de viatge, etc.). 

Existeixen diferents tipologies de crèdits educatius hipotecaris, en funció de la seva quantia i de la 
institució que el concedeixi. Els crèdits oficials són crèdits gestionats per institucions financeres 
però amb un aval de l’Estat per un baix interès subvencionat . Els préstecs bancaris, per la seva 
banda, són productes bancaris sotmesos a les condicions establertes per cada entitat financera i 
que funcionen sota els mateixos paràmetres que altres tipus de crèdits o préstecs. Finalment els 

http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/04_Prestacions-assistencials.pdf
http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/05_Ajuts-estudi.pdf
http://www.alterbeques.cathttp/www.alterbeques.cat/?tag=beneficis-fiscals/?tag=beneficis-fiscals
http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/06_Xecs-escolars.pdf
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microcrèdits són préstecs per imports reduïts, concedits per empreses dedicades a proporcionar 
préstecs ràpids i per als que no s’exigeixen gairebé requisits previs. La quantitat d’aquests micro-
crèdits no permet finançar la totalitat del cost dels estudis però si que poden servir per a despeses 
puntuals, la qual cosa els ha convertit en un producte especialment atractiu per a persones que no 
poden accedir a d’altres tipus de productes bancaris i que necessiten donar resposta a necessitats 
immediates.  

La fitxa “crèdits educatius” analitza els diferents tipus de crèdits per a estudiants, oferts tant des del 
sector públic com privat. 

Una altra modalitat de crèdit és el préstec-renda, on les devolucions de la quantitat prestada es 
produeix un cop inserit l’alumne en el mercat de treball en funció de quin sigui el seu nivell de ren-
da i ingressos. És una modalitat que varia molt en funció dels detalls i condicions de devolució, 
carència i revisió atenent la situació laboral dels llicenciats i la conjuntura econòmica on ha de tenir 
lloc el retorn del préstec. Un interessant exemple d’aquesta modalitat de finançament és la que 
s’aplica a Alemanya, conegut com a BAföG. Amb aquest model, els estudiants reben finançament 
públic per la realització d’estudis superiors. La meitat d’aquest import s’atorga en concepte de be-
ca, i l’altre meitat en concepte de préstec i ha de ser retornat sense interès quan els graduats acce-
deixen al mercat de treball i assoleixen un determinat nivell de renda.   

A la fitxa “préstec renda” es recullen diferents exemples de préstecs en què el retorn dels diners re-
buts està condicionat pels ingressos obtinguts per l’estudiant un cop s’ha titulat. 

Una tercera modalitat és l’impost universitari o impost al titulat. Aquesta mesura de finançament 
proposa la creació d’una mena d’impost, que s’incorporaria com a retenció específica sobre la nò-
mina, que permetés a l’Estat recuperar una part dels costos de la formació. A diferència dels crèdits 
o préstecs bancaris aquesta mesura seria obligatòria, i l’haurien de pagar tots els llicenciats ocu-
pats en categories professionals superiors.  Es tracta però d’una proposta teòrica que cap país no 
ha posat en pràctica, probablement per por d’introduir nous impostos que resultarien impopulars 
entre una part important de la població o pel risc de que una mesura d’aquest tipus pogués des 
incentivar la realització d’estudis universitaris.  

 
Finançament al llarg de la vida 

Finalment, dins les modalitats de finançament al llarg de la vida una fórmula que està molt implan-
tada als EE.UU són els comptes individuals de formació.  Es tracta d’un instrument bancari d’estalvi, que 
genera interessos i desgravacions fiscals, i que està vinculat a despeses per formació. Ve a ser com 
un compte-habitatge, en el que els individus o les famílies van estalviant els diners que necessita-
ran per formar-se o per pagar els estudis dels seus fills. Són fons administrats per l’Estat, que pro-
porcionen importants beneficis fiscals i que poden estar vinculats a altres avantatges com ara accés 
a beques o protecció de creditors. A Espanya aquesta modalitat no existeix però als EE.UU està molt 
implantada. Es coneix com el Pla 529 i al voltant de 12 milions de famílies depenen d’aquests plans 
per enviar els seus fills a la Universitat. 

 

Principals conclusions 
 

A partir de l’anàlisi realitzat sobre les diferents modalitats de finançament tant a nivell nacional 
com internacional, s’ha arribat a les següents conclusions: 

a) No existeix un sistema de beques coherent i estructurat que doni resposta a les necessitats de la 
població d’una manera sistemàtica. Les solucions existents són parcials, fragmentàries i en ocasions 

http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/07_Crèdits-educatius.pdf
http://www.alterbeques.cat/wp-content/uploads/2015/10/08_Prestec-renda.pdf
http://www.alterbeques.cat/?tag=plans-destalvi
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contradictòries entre si. 

b) Tot i que en el seu moment es va optar per un model centralitzat que garantís els mateixos criteris per a 
tot l’estat espanyol, existeixen importants diferències entre comunitats autònomes tant pel que fa tant al 
tipus de mesures de finançament de la formació com a l’abast del finançament o als criteris per accedir-
hi. 

c) L’actual sistema de beques resulta insuficient per cobrir les necessitats bàsiques dels infants i joves en 
situació de vulnerabilitat. Les mancances en les condicions socials, escolars i familiars per a que 
aquests infants i joves puguin fer un us adequat dels recursos educatius afecten negativament a la seva 
educabilitat. 

d) L’evidència demostra que les beques i els ajuts a l’estudi poden resultar especialment útils per lluitar 
contra l’abandonament escolar prematur en les etapes post-obligatòries. 

e) Estem assistint a un canvi de model en el finançament de la formació superior que esta afectant 
negativament l’accés a la Universitat, tant pel que fa al volum d’estudiants que hi accedeixen com al 
perfil i les opcions d’estudis dels universitaris. 

A continuació s’analitzen aquestes cinc conclusions amb més detall. 

 

Absència de model 

La principal conclusió que s’extreu de l’anàlisi realitzat és la inexistència d’un sistema de finan-
çament de la formació coherent i estructurat. A falta d’aquest model, el que hi ha són solucions 
parcials, de vegades contradictòries entre si, que donen resposta a problemàtiques concretes però 
que no permeten parlar d’un sistema de finançament pròpiament dit. 

La definició d’un model no és una opció neutra, sinó que implica necessàriament un posicionament 
ideològic. Les mesures de finançament de la formació poden donar resposta a objectius i prioritats 
molt diferents, i no necessàriament conciliables entre si. En funció de quins siguin aquests objec-
tius, la regulació del sistema de finançament pot variar sensiblement.  

Es pot optar per un model de finançament universal, que parteixi de la premissa que l’educació 
és un dret universal i que tothom hi ha de poder accedir en igualtat de condicions. Aquest és el 
model que han adoptat majoritàriament els països nòrdics, que aposten clarament per un Estat del 
Benestar. En aquests països no només es garanteix l’educació pública i gratuïta per a tothom sinó 
que, a més, també són gratuïts els serveis de menjador i de transport o els costos de material esco-
lar. Tots aquests costos es consideren part del servei educatiu i per tant són gratuïts per a tots els 
estudiants, independentment del seu nivell d’ingressos, de tal manera que les famílies no han 
d’aportar cap quantitat addicional per aquests conceptes.  Així mateix, l’accés a l’educació post-
obligatòria es considera un dret ciutadà i, en conseqüència, tota la població es beneficia d’ajuts per 
a l’educació fins a una edat determinada o fins a finalitzar els seus estudis.  Aquest model implica, 
però, un cost molt elevat que s’ha de cobrir a través d’un sistema d’impostos alts i els seus detrac-
tors argumenten que no és eficient, doncs beneficia per igual tant als que necessiten els ajuts com i 
als qui no. 

Una altra opció, adoptada per la majoria dels països europeus, consisteix en estructurar un sistema 
adreçat a compensar les desigualtats socials de partida i que promogui la igualtat d’oportunitats a 
través d’ajuts i beques compensatòries, atorgades en funció de criteris com el nivell de renda i la 
situació familiar. Dins aquest bloc podem trobar mecanismes de finançament molt diversos, que 
variaran en funció dels nivells educatius coberts (obligatoris, post-obligatoris o superiors), els crite-
ris d’accés a les prestacions (nivells de renda exigits, situacions personals i familiars, requisits de 
rendiment acadèmic) i el tipus de serveis finançats (educació bàsica, serveis complementaris, activi-
tats extraescolars).  

El sistema de finançament també es pot plantejar partint de la base que la formació comporta un 

http://www.alterbeques.cat/?tag=igualtat-oportunitats
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benefici individual i que, per tant, cal que l’individu faci un esforç personal i, si cal, econòmic per 
formar-se. És el model que segueixen els països anglosaxons on el cost de la formació – sobre tot 
de la formació superior – pot arribar a ser molt elevat. Tot i això, existeixen mecanismes per facili-
tar l’accés als estudis universitaris, bé sigui en forma de beques o bé en forma de préstecs per a 
l’estudi. Els defensors d’aquest tipus de plantejaments argumenten que el fet d’haver de pagar pels 
estudis és una mesura d’estímul per als estudiants, que estan més interessats en treballar dur i no 
retardar-ne la finalització innecessàriament . Per altra banda, diuen, també garanteix una major 
eficiència en les institucions, que han de competir entre elles per atraure els estudiants i que dispo-
sen de més recursos pel finançament de les seves activitats docents i investigadores. Per contra, els 
seus detractors posen com a exemple el model dels EE.UU, on l’elevat cost de les universitats ha 
portat als estudiants a haver-se d’endeutar per poder realitzar els seus estudis, generant una crisi 
equivalent a la de la bombolla immobiliària.  

A Catalunya coexisteixen vàries mesures que cobreixen diferents objectius, però es tracta de mesu-
res parcials, que deixen fora una part important de la població amb necessitat de beca o d’ajut i 
que en ocasions poden arribar a resultar contradictòries.  

Pel que fa als nivells d’educació obligatòria, des de l’administració únicament es concedeixen be-
ques a col·lectius específics, com els estudiants amb discapacitats, o els alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu.  Aquests ajuts poden cobrir despeses d’ensenyament,  de trans-
port, menjador, residència escolar, llibres i material didàctic i estan adreçats als alumnes que pre-
senten una necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de la 
conducta o a causa de les seves elevades capacitats intel·lectuals. A més d’aquestes característi-
ques personals, cal que aquests alumnes també compleixin els criteris de renda establerts per la 
normativa.  

Per la resta de la població en edat escolar les úniques vies de finançament que existeixen actual-
ment són els ajuts de menjador i de transport. Fins a 2012 existien també ajuts per l’adquisició de 
llibres de text, però a partir d’aquell any es varen eliminar i des de llavors ni el MEC ni el Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat ofereixen finançament per a aquest concepte.  

Pel que fa als ajuts de menjador i de transport aquests no arriben a cobrir totes les necessitats, per 
manca de pressupost i perquè el seu objectiu principal no és compensatori sinó que es basa en 
criteris geogràfics.  Segons s’estableix en la regulació estatal dels ajuts de menjador i dels de des-
plaçament l’administració està obligada a finançar aquests serveis a tot l’alumnat d’educació primà-
ria i d’educació secundària obligatòria que per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament hagi de 
ser escolaritzat fora del seu municipi. A banda d’aquests ajuts obligatoris l’administració també 
atorga ajuts individuals de menjador i de desplaçament a l'alumnat que pertany a famílies en situa-
cions socioeconòmiques desafavorides .  Aquests ajuts cobreixen del tot o parcialment el cost del 
servei i han de ser objecte d’una sol·licitud per part de les famílies. En un entorn amb recursos es-
cassos, aquesta regulació es contradiu amb el principi d’igualtat, ja que les famílies que no poden 
costejar el servei de menjador no tenen garantida la gratuïtat del servei sinó que els ajuts depenen 
de les polítiques d’ajuts i beques que promou discrecionalment l’Administració i, en molts casos, 
només cobreixen una part del cost del servei. 

Per últim, el model de finançament en el nivell d’educació obligatòria existent a Catalunya és un 
sistema fragmentari, composat per mesures independents entre si (ajuts de menjador i transport 
per una banda, ajuts a alumnes amb necessitats especials per l’altra) sense que existeixi cap nor-
mativa que reguli de manera integral tots els ajuts. Aquesta regulació només existeix al País Basc, 
on a diferència del que succeeix a la resta de l’Estat, existeix una regulació general de les beques i 
ajudes a l’estudi per als diferents nivells d’estudi no universitaris (des de l’educació preescolar fins 
a la postobligatòria, ensenyaments artístics i esportius). Per accedir al finançament l’alumnat ha de 
complir determinats requisits econòmics, acadèmics i de residència i dins el sistema de beques es 
contemplen diferents components (reducció de quota de l’educació preescolar, complement de 
quota per als alumnes escolaritzats en centres privats i ajuts de desplaçament, de residència, de 

http://www.alterbeques.cat/?tag=catalunya
http://www.alterbeques.cat/?tag=beques-menjador
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material escolar i de menjador) que s’atorguen a tot l’alumnat que compleixi els requisits establerts 
per la convocatòria. 

Pel que fa als nivells d’educació superior hem passat d’un model basat en el finançament via oferta, 
on els preus d’accés a la universitat eren gairebé simbòlics, a ser un dels països europeus amb 
preus d’accés a la Universitat més elevats. Aquest canvi ha anat acompanyat d’una nova regulació 
del sistema de beques que no garanteix l’accés a la Universitat dels estudiants amb menys recur-
sos, doncs fixa uns requisits d’accés molt restrictius i ofereix un finançament insuficient. El nou 
sistema de beques per la realització d’estudis post-obligatoris se sustenta en un doble principi: la 
compensació de les condicions socioeconòmiques desfavorables dels seus beneficiaris per una 
banda i la concessió en funció de l’aprofitament escolar per l’altra. Aquesta concepció implica 
l’exclusió dels alumnes repetidors i la exigència de notes superiors a l’aprovat per poder accedir a 
una beca. Una exigència de rendiment acadèmic que ha generat una forta polèmica, i ha estat for-
tament contestada doncs es tracta de criteris que no permeten garantir una igualtat real 
d’oportunitats des de la qual poder competir pels estàndards acadèmics, des d’un mateix punt de 
partida econòmic.  

També existeixen altres mesures de finançament de la formació adreçades a fomentar i a recom-
pensar l’excel·lència acadèmica. Dins aquest àmbit podem trobar els premis o beques a 
l’excel·lència, que tenen com a objectiu compensar l’alta capacitació i l’alt aprofitament acadèmic. 
Es tracta de beques en les que el principal (o de vegades únic) criteri d’accés és l’expedient acadè-
mic de l’alumne o la demostració de determinades habilitats o capacitats. A Espanya els qui conce-
deixen aquest tipus de beques són majoritàriament tot organitzacions privades – fonamentalment 
bancs, caixes o fundacions, i la gran majoria de beques estan adreçades a estudiants universitaris o 
postuniversitaris.  

Un altre dels objectius habituals del finançament de la formació, vinculat a l’excel·lència, és el de 
promoure la mobilitat internacional, cobrint – en major o menor mesura – els costos per ampliació 
d’estudis a l’estranger, o atorgant ajuts econòmics als estudiants per que realitzin formació en idi-
omes.  Aquest tipus de beques provenen dels ajuts finançats per les institucions europees, com les 
conegudes beques Erasmus, però també existeixen moltes institucions privades que ofereixen fi-
nançament per aquesta finalitat, tant en els nivells universitaris com també en els nivells d’estudis 
post-obligatoris, com són les beques per la realització d’estudis de batxillerat a l’estranger. 

Tota aquesta dispersió s’agreuja per la inexistència d’un sistema d’informació que aplegui tot els 
ajuts i beques existents, per nivells educatius. Fora de portals informatius, gestionats de manera 
privada, que apleguen informació parcial i majoritàriament centrada en els nivells d’estudis superi-
ors, la informació sobre beques i ajuts a l’estudi és fragmentària i dispersa, la qual cosa constitueix 
una barrera per l’accés al finançament. 

Finalment, i en un altre ordre de coses, un altre possible objectiu del finançament de la formació, 
completament diferent als anteriors, és garantir a les famílies la lliure elecció de centre sense re-
nunciar al finançament públic de l’educació. Aquest objectiu es cobreix mitjançant mecanismes 
com els xecs escolars, que permeten a les famílies pagar les despeses del centre educatiu que han 
escollit amb un xec o val que els lliura directament l’Estat. D’aquesta manera es promou la llibertat 
d’elecció de les famílies, doncs no hi ha una assignació de centre educatiu en base a criteris geo-
gràfics o altres criteris. Aquesta mesura, tot i que no està gaire estesa en el nostre país, s’ha im-
plementat en algunes comunitats governades pel PP com València o Madrid.  

 

Diferències entre Comunitats Autònomes 

Un altre aspecte crític de l’actual sistema de finançament de la formació, derivat de l’anterior és 
l’existència d’importants diferències entre comunitats autònomes. 

http://www.alterbeques.cat/?cat=24
http://www.alterbeques.cat/?tag=excel-lencia
http://www.alterbeques.cat/?tag=xecs-escolars
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En el moment de dissenyar el sistema de beques espanyol es va optar per un model centralitzat, 
decisió que es va fonamentar en la necessitat de garantir els mateixos criteris per a tot l’Estat, de 
manera que qualsevol persona, independentment del seu lloc de residència, gaudís de les mateixes 
condicions en l’exercici del dret a l’educació.  

Tot i això, el sistema no està totalment centralitzat doncs aquest criteri no s’aplica en el cas del 
País Basc que des del 1985 té competències plenes en aquesta matèria i per tant té potestat per 
gestionar i executar les convocatòries de beques i ajuts de formació. 

En el cas de Catalunya el govern espanyol fa la convocatòria centralitzada i la Generalitat només pot 
gestionar les beques en els termes fixats pel Ministeri. Aquest sistema però, no té en compte el 
diferent nivell de vida a Catalunya respecte a d’altres comunitats autònomes i envaeix les compe-
tències reconegudes per l’Estatut de Catalunya, la qual cosa ha portat a un conflicte competencial 
amb la Generalitat de Catalunya, que ha recorregut davant  el Tribunal Constitucional i que encara 
no s’ha resolt.   

Però a banda del conflicte competencial i del greuge comparatiu amb el País Basc, l’anàlisi de les 
diferents modalitats de finançament de la formació posa de manifest l’existència de diferències 
significatives entre Comunitats Autònomes, tant pel que fa al tipus de mesures existents per al 
finançament de la formació com per l’abast del finançament o als criteris per accedir-hi.  

És el cas, per exemple, dels ajuts de menjador. La regulació d’aquests ajuts està sotmesa a la 
normativa estatal, però les administracions autonòmiques tenen discrecionalitat per fixar les seves 
pròpies normatives la qual cosa ha portat a l’existència de criteris i regulacions molt diferents entre 
comunitats. 

Com s’ha vist anteriorment, la normativa estatal regula l’obligatorietat dels ajuts de menjador per a 
tots aquells alumnes que s’hagin de desplaçar per manca d’oferta escolar al seu municipi i 
s’estableixen altres ajuts compensatoris que es concedeixen en funció de criteris  
socioeconòmics. És en aquest segon bloc d’ajuts on s’observen les divergències entre comunitats 
autònomes. 

A Catalunya  els ajuts per necessitat econòmica no són obligatoris i es concedeixen total o parcial-
ment en funció dels criteris de renda fixats per la Generalitat de Catalunya. En canvi, a d’altres co-
munitats autònomes com Andalusia, Cantàbria, Castella Lleó, Castella la Manxa, Extremadura, Galí-
cia, Múrcia o Balears s’amplien els supòsits establerts per la normativa estatal i, a més de garantir 
la gratuïtat del servei de menjador per a aquells alumnes que viuen en un municipi diferent al que 
estan escolaritzats, també s’estableixen ajuts obligatoris per a aquells alumnes que reuneixen de-
terminades circumstàncies socials i personals. No hi ha, però, un criteri uniforme en els que s’han 
fixat per concedir aquests ajuts. En funció de cada comunitat els ajuts obligatoris de menjador es 
poden atorgar a diferents col·lectius, en funció de barems de renda o d’altres situacions, com ara 
necessitats educatives especials, situacions de risc social, acolliment familiar o residencial, famílies 
nombroses, famílies monoparentals, etc. 

Amb les subvencions per llibres de text la situació és similar ja que cada comunitat autònoma ha 
articulat el seu sistema d’ajuts, configurant-se un model molt divers, on les diferències no només 
afecten l’import que reben les famílies sinó l’extensió de la subvenció i el model subjacent als 
ajuts. 

A Andalusia, Navarra i País Basc s’ha implantat un model de préstec, basat en la reutilització dels 
llibres de text. Els llibres són propietat de l’administració educativa, i els alumnes els han de retor-
nar a final de curs. En el cas d’Andalusia, tot el cost l’assumeix l’administració autonòmica, mentre 
que a Navarra i al País Basc  les famílies assumeixen una part del cost. També hi ha altres comuni-
tats com Balears, Castella la Mancha, Extremadura, Galícia o Madrid on s’apliquen models de socia-
lització dels llibres de text  que es complementen amb ajuts a les famílies per l’adquisició dels lli-
bres de text, però aquests ajuts no són universals sinó que només se’n beneficia una part de la 
població.  



 
AlterBeques. Recull de l’exploració dels models existents de beques 

i ajudes a l’estudi  

 

15 (79) 

Document de treball  

 

A altres comunitats, com Aragó, Canàries, Cantàbria, Castella Lleó, La Rioja o Múrcia les subvenci-
ons s’atorguen en funció de criteris econòmics, finançant una part o tot el cost dels llibres, però no 
es demana la seva devolució a final de curs. Les quantitats aportades en concepte d’ajut i els crite-
ris per accedir-hi varien sensiblement en cada comunitat.      

A Catalunya, fins al 2012 els ajuts per a llibres de text es concedien en base a un criteri de renda 
als alumnes que no repetissin curs però aquests ajuts es varen deixar de concedir i actualment la 
Generalitat ja no concedeix subvencions per l’adquisició de llibres de text. Això ha portat a que els 
agents socials s’hagin mobilitzat i des de diversos ajuntaments i AMPES s’han vehiculat iniciatives 
de socialització de llibres de text o de subvencions per a les famílies amb dificultats econòmiques.  

Les diferències entre comunitats autònomes no es limiten a l’educació obligatòria, sinó que també 
existeixen criteris molt diversos en el finançament de l’educació post-obligatòria i superior. 

En el nivell post- obligatori hi ha una regulació centralitzada per a tot l’Estat, però algunes comu-
nitats disposen de beques específiques que amplien els nivells de cobertura estatals, existent dife-
rencies rellevants entre comunitats.  

A Catalunya les úniques beques existents per als nivells post-obligatoris són les que determina la 
normativa estatal. L’accés a les beques depèn de criteris econòmics i geogràfics, i s’inclou una 
quantia variable de tal manera que l’import final a rebre per l’estudiant es distribueix entre els 
sol·licitants en funció de la seva renda familiar i del seu rendiment acadèmic.  

En altres comunitats autònomes aquesta regulació s’amplia amb beques específiques per als alum-
nes d’aquests nivells educatius.   

És el cas de la Junta d’Andalusia, que convoca ajuts amb recursos propis adreçats als alumnes de 
nivells post-obligatoris. L’objectiu d’aquests ajuts és lluitar contra l’abandonament escolar prema-
tur, promovent l’assoliment d’un nivell de formació secundària post-obligatòria entre la població i 
garantint el dret de l’alumnat a l’accessibilitat i la seva permanència en el sistema educatiu. Així, 
els alumnes d’aquesta comunitat tenen a la seva disposició d’un seguit d’ajuts i mesures inexis-
tents en d’altres comunitats autònomes. Un d’aquests ajuts és la Beca 6000, que té com a objectiu 
facilitar la permanència al sistema educatiu dels estudiants de Batxillerat i de Formació Professional 
procedents d’entorns desfavorits. I per a aquell alumnat que complint els requisits econòmics de la 
normativa de beques no ha assolit la puntuació acadèmica referida a la nota mitjana o no ha su-
perat la càrrega lectiva exigida per la normativa, existeix la Beca Adriano que rebaixa els requisits 
de rendiment acadèmic i de càrrega lectiva exigibles per l’obtenció d’una beca. Aquest ventall es 
completa amb la beca de segona oportunitat adreçada als estudiants de 18 a 24 anys que varen 
abandonar el sistema educatiu sense obtenir una titulació i que es proposa compensar l’absència 
d’ingressos derivats del cost d’oportunitat per la realització dels estudis. 

A nivell universitari existeixen grans diferències entre Comunitats Autònomes pel que fa al preu 
de la matrícula universitària.  

Segons un estudi elaborat per l’Observatori del Sistema Universitari (OSU)8 els estudiants catalans 
estan entre els que més paguen de tot l’Estat per anar a la Universitat. Segons aquestes estimacions 
els estudiants de les universitats públiques catalanes han passat de pagar un 28% del cost de la 
docència entre 1996 i 2014 a un 41,6% en 2012 i, segons xifres encara provisionals, a un 43% al 
2014. Aquests increments han portat a que tant en els estudis de grau com en els de Màster, la mitjana de 
preus públics de Catalunya sigui la més alta de tota Espanya, i que Catalunya s’hagi convertit en el tercer país més 
car de la UE-15 en estudis de grau i el quart en els estudis de màster. 

Aquesta situació es deriva del canvi en la normativa aprovada pel Ministeri d’Educació al 2012. 
Abans el govern central fixava una forquilla anual entorn a la qual les comunitats podien establir 
els preus però la nova regulació va permetre als governs autònoms aplicar discrecionalment aug-

                                                        
8 OSU (2015). “El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014” 

http://www.alterbeques.cat/?p=509
http://www.observatoriuniversitari.org/blog/2015/01/29/el-financament-de-les-universitats-publiques-a-catalunya-1996-2014/
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ments al preu de l’educació superior. Així, mentre que algunes comunitats van optar per congelar 
els preus de la matricula, d’altres han aplicat importants augments fins a un 67% a Catalunya i un 50% a 
Madrid, la qual cosa ha introduït importants diferències entre comunitats autònomes. 

 
Necessitats bàsiques no cobertes 

Una altra deficiència de l’actual sistema de finançament de la formació és la seva incapacitat per 
cobrir les necessitats bàsiques dels alumnes, com és l’alimentació, el transport escolar o l’accés al 
material necessari per als estudis (llibres, equipament, material escolar, etc.) la qual cosa ha portat 
a situacions extremes derivades de l’enduriment de la situació econòmica.  

Per poder parlar d’igualtat d’oportunitats en l’educació no n’hi ha prou amb l’existència d’una ofer-
ta pública d’educació gratuïta, sinó que cal garantir que l’alumnat pugui accedir a aquesta educació 
en condicions d’educabilitat. El concepte d’educabilitat implica que un alumne pot aprofitar els 
beneficis de l’educació si és “educable”, és a dir, si es donen les condicions socials, escolars i fami-
liars per que pugui fer un ús adequat dels recursos educatius. Aquests factors tenen una influència 
decisiva en el rendiment de l’alumne, i, si la família no pot cobrir-les cal que hi intervingui l’Estat. 
Així doncs un sistema de finançament de la formació ha de poder assegurar que es donen les con-
dicions bàsiques per poder aprofitar els recursos educatius, tant pel que fa a una alimentació equi-
librada com per l’accés als materials i recursos necessaris per accedir a aquesta educació (trans-
port, equipament, llibres, material escolar, etc.). 

Dissortadament avui en dia això no passa. En el cas dels ajuts de menjador la situació és molt 
greu i es poden identificar vàries causes per explicar el per què d’aquest dèficit.   

El principal motiu va més enllà de l’abast d’aquest estudi i és la manca d’una política social integral 
adreçada a la infància i a les famílies. Està clar que garantir una alimentació adequada als infants i 
joves requereix una resposta que va més enllà de l’àmbit educatiu. Els ajuts de menjador no són 
més que una resposta parcial, que poden ajudar a pal·liar el problema garantint un àpat al dia als 
infants i joves en situació de vulnerabilitat social. És evident, però, que una alimentació equilibrada 
i suficient va més enllà d’aquest àpat diari i que amb els ajuts de menjador escolar no es cobreixen 
les necessitats alimentàries fora de l’horari escolar (esmorzars, sopars, caps de setmana i vacances) 

En segon lloc, la crisi ha portat a un agreujament en la situació econòmica de moltes famílies, així 
com l’emergència de nous col·lectius amb necessitat d’ajuts per situacions sobrevingudes. Això no 
obstant, l’augment de la demanda ha anat acompanyat d’una política de retallades en educació que 
ha tingut com a conseqüència una important davallada dels recursos dedicats a ajuts de menjador. Entre 2009 i 
2015 la cobertura de beques menjador a l’alumnat amb risc d’exclusió ha caigut en un 10%, en canvi, els alumnes 
amb risc de pobresa han passat de 160.000 a 273.000, la qual cosa representa un augment de 
100.000 alumnes en situació de risc en tan sols 6 anys. Segons dades de la campanya #bequesmenja-
dor impulsada des de la FAPAC, els ajuts de menjador cobreixen únicament un 6,9% del total de 
l’alumnat, quan un 28% dels nens viuen en famílies pobres a Catalunya. Amb aquestes dades 
s’estima que en les etapes d’educació infantil i ESO hi ha 322.900 alumnes vivint en famílies pobres 
o en risc d’exclusió social, i que, tot i que la Generalitat ha anunciat l’ampliació dels ajuts de men-
jador existent, encara calen 242.900 beques més per poder donar resposta a aquestes famílies.   

Com a conseqüència d’aquesta situació s’han produït denuncies continuades de les associacions de 
pares i ONGs per la insuficiència dels ajuts de menjador que han fet saltar l’alarma sobre la grave-
tat de la situació. Per la seva banda, el síndic de greuges ha denunciat en diversos informes9 les 
deficiències en l’alimentació infantil posant sobre la taula la manca de cobertura de les beques de 
menjador per donar resposta a les necessitats de les famílies amb menys recursos. A aquestes de-

                                                        
9 Per exemple, l’Informe sobre la malnutrició infantil a Catalunya (2013) o l’Informe 
Extraordinari La provisió i l’accés als serveis de transport i menjador escolars (2010). 

http://www.fapac.cat/espai-beques-menjador
http://www.fapac.cat/espai-beques-menjador
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3506/Informe%20malnutricio%20infantil%20catala.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2729/transport-idiomes%20amb%20portades%20per%20web.pdf
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núncies s’hi ha afegit l’altaveu dels mitjans de comunicació que s’han fet ressò d’aquesta proble-
màtica publicant notícies sobre situacions de manca d’atenció, marejos, desmais o baix rendiment 
derivades d’una alimentació insuficient. Com a conseqüència, s’ha fet visible la problemàtica i la 
qüestió de les beques menjador ha entrat a formar part de l’agenda política.  

A aquests factors s’hi afegeixen una sèrie de deficiències en l’actual regulació dels ajuts de menja-
dor que impedeixen que aquests constitueixin una mesura efectiva per assegurar una alimentació 
suficient a tot l’alumnat dins l’horari escolar. 

El fet que, com s’ha vist anteriorment, l’obligatorietat dels ajuts es basi, únicament, en criteris geo-
gràfics deixa fora de l’ajut obligatori a moltes famílies que n’haurien de tenir dret. Això es compen-
sa amb ajuts compensatoris, però es tracta d’ajuts que depenen de les polítiques d’ajuts i beques 
que promou discrecionalment l’Administració i que moltes vegades només cobreixen parcialment el 
cost de l’ús del servei de menjador escolar.     

Una altra deficiència de l’actual regulació és la cobertura insuficient dels ajuts, que no arriben a tots 
els infants i joves que realment les necessiten perquè els llindars fixats per accedir-hi són molt bai-
xos. Moltes famílies en situació de necessitat es queden fora dels ajuts per no complir els criteris 
fixats per la llei, mentre que d’altres que reben només el 50% de l’ajut han de renunciar perquè no 
tenen capacitat econòmica per pagar el 50% restant. Aquesta situació genera importants problemes 
no només per qüestions de salut dels infants i joves que la pateixen sinó també des del punt de 
vista educatiu. Des dels centres s’ha detectat que la manca d’ajuts de menjador esta contribuint a 
l’augment de l’absentisme escolar, donant-se casos de famílies que no poden costejar el servei de 
menjador que recullen els fills al migdia per que vagin a dinar a casa i ja no els tornen a portar a la 
tarda. 

Des de la campanya #bequesmenjador s’han denunciat repetidament els criteris utilitzats per calcu-
lar els llindars d’accés a aquests ajuts. La Generalitat utilitza l’Índex de Renda de Suficiència (IRSC) 
com a criteri per concedir els ajuts. Es tracta d’un índex que va ser creat per la pròpia Generalitat 
l’any 2016 per valorar les situacions de necessitat en les prestacions socials de caràcter econòmic. 
Aquest índex es considera clarament insuficient ja que està per sota de l’estàndard europeu utilit-
zat per al càlcul del risc de pobresa i exclusió, l’indicador AROPE, que és també l’utilitzat pels or-
ganismes estadístics, com l’Idescat.  

En el cas dels adolescents i joves, la situació s’ha vist agreujada per la compactació horària als cen-
tres de secundària. El canvi d’horaris ha implicat el tancament dels menjadors dels centres i ha dei-
xat a molts nois i noies joves sense el suport de l’ajut de menjador que, per a molts, era l’única 
garantia de poder fer un àpat diari equilibrat, situació que ha arribat a comportar en alguns casos 
dificultats acadèmiques derivades de la manca d’una alimentació suficient. Tot i que des d’algunes 
administracions i entitats sense ànim de lucre s’han posat en marxa mesures per donar resposta a 
aquesta problemàtica, habilitant menjadors per a aquests joves, es tracta de solucions insuficients i 
fragmentàries que no resolen el problema de fons. 

Finalment, a aquests elements se sumen altres factors que dificulten l’accés als ajuts, com la lenti-
tud en la resposta de l’administració sobre la resolució dels ajuts, que porta a moltes famílies a no 
saber fins a ben entrat l’any si tindran dret a l’ajut o la utilització de les dades de la declaració de 
renda de l’any anterior que deixa fora a moltes famílies amb una situació de pobresa sobrevinguda 
i sense recursos per fer front a la despesa de menjador dels seus fills.  

Els ajuts de menjador no són els únics ajuts necessaris per garantir que es donen les condicions 
d’”educabilitat” suficients per poder accedir a l’educació.  

Tot i que l’educació obligatòria sigui pública, hi ha una sèrie de costos indirectes associats a  
l’educació que fan que no es pugui parlar encara d’una veritable gratuïtat de l’educació.  Els llibres 
de text són un cost indirecte que han d’assumir les famílies, però també ho és el material escolar, 
els quaderns d’exercicis, les fotocòpies, el material fungible, les bates o l’equipament esportiu. Per 
a moltes famílies aquestes despeses constitueixen un pes econòmic difícil d’assumir, més encara 
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quan aquesta despesa es sol concentrar majoritàriament a l’inici del curs escolar.  

L’aposta per una educació pública, gratuïta i en què l’accés no estigui condicionat per les condici-
ons socioeconòmiques de l’alumne implica, necessàriament, cobrir també aquest tipus de despe-
ses. 

Com s’ha comentat anteriorment, fins al 2012 el Ministeri d’Educació disposava un programa 
d’ajuts per l’adquisició de llibres i material escolar, que es finançava a través dels Programes de 
Cooperació Territorial i gestionats per les Comunitats Autònomes. A partir de 2012 aquesta partida 
es va eliminar dels pressupostos d’educació i les subvencions per llibres de text es van assumir 
directament des de les CC.AA. Davant aquesta situació, cada comunitat autònoma ha anat articulant 
el seu sistema d’ajuts, configurant-se un model molt divers, on les diferències no només afecten a 
l’import que reben les famílies sinó a l’extensió de la subvenció i al model subjacent als ajuts.  

A Catalunya, els ajuts per a llibres de text es concedien en base a un criteri de renda als alumnes 
que no repetissin curs. La política de retallades en beques i ajuts de la Generalitat de Catalunya ha 
afectat sobre tot l’ensenyament obligatori, on els ajuts a l’estudi pels costos indirectes derivats de 
l’escolarització s’han reduït significativament. En el cas de les subvencions per a llibres de text, els 
ajuts es varen deixar de concedir l’any 2012 i actualment la Generalitat no disposa de cap tipus 
d’ajut per llibres de text. L’única excepció són els ajuts que es donen als alumnes amb necessitats 
específiques de suport educatiu. 

La gravetat de la situació econòmica ha portat als agents socials a mobilitzar-se per donar resposta 
a la situació de les famílies amb dificultats econòmiques greus, que es veuen incapaces d’assumir 
els costos associats a l’escolarització dels seus fills. Alguns ajuntaments estan impulsant progra-
mes adreçats a les famílies perquè puguin adquirir els llibres de text que necessiten els seus fills 
per seguir el curs escolar. Un altre cop, però, els models són variats. També nombroses AMPES han 
desenvolupat projectes de socialització de llibres de text com a mesura per abaratir la despesa que 
implica per a les famílies l’inici del curs escolar.   

Es tracta, però, de mesures fragmentàries que no donen resposta integral a la problemàtica i que 
deixen fora una part important de la població escolar en situació de necessitat, ja que la solució 
d’aquesta problemàtica requereix una visió global que ha d’implicar necessàriament als poders 
públics. 

El model a aplicar, però, pot variar sensiblement en funció de com s’enfoquin aquests tipus d’ajuts. 
Les solucions aplicades per altres comunitats autònomes que han mantingut aquest tipus d’ajuts 
són diverses.  

Les solucions universals, com les que es donen a Andalusia, permeten avançar cap a una gratuïtat 
efectiva i per a tothom del sistema educatiu. Es tracta, però, de mesures que impliquen un nivell de 
despesa elevat per a les administracions públiques, i de les que es beneficien tant les famílies que 
ho necessiten com les que tenen suficients recursos per assumir aquests costos sense dificultat. 
Per altra banda, les subvencions basades en criteris econòmics poden resultar excessivament res-
trictives, en funció de quins siguin els barems que s’apliquin, i deixar fora de l’ajut famílies per a 
les que la compra de llibres de text i material escolar pot resultar un esforç important. 

Una altra opció és la reutilització de llibres de text que permet abaratir el cost suportat per les fa-
mílies alhora que té un valor educatiu, doncs fomenta el respecte pel material escolar i la conscièn-
cia ambiental. Aquest sistema implica que els llibres són propietat de l’administració educativa , els 
centres presten als alumnes els llibres i aquests els retornen a finals de curs per ser reutilitzats a 
l’any següent. Els alumnes que no retornen els llibres en condicions hauran de reposar-los com-
prant un llibre nou, i el Departament d’Educació s’encarrega de la renovació dels llibres de manera 
periòdica, substituït els que estiguin deteriorats.   

Aquest model s’aplica a Andalusia, Navarra, País Basc, Balears, Castella la Mancha, Extremadura o 
Madrid, i també es va iniciar a Catalunya amb el llançament per part de la Generalitat d’un progra-
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ma de reutilització de llibres de text a través del qual atorgava ajudes econòmiques als centres que 
presentaven un projecte de socialització de llibres de text. Diversos centres d’arreu de tot el territo-
ri s’hi van adherir i varen posar en marxa programes de reutilització que incorporaven diferents 
modalitats: des de la compravenda de llibres de text, la fira del llibre usat o el banc de llibres. Dis-
sortadament aquest va estar una de les mesures afectades per les retallades i la darrera informació 
que s’ha trobat sobre aquest programa data de 2009 sense que consti enlloc que estigui en funcio-
nament en l’actualitat. 

Un altre exemple interessant és el que ha impulsat recentment el nou govern de la Comunitat Va-
lenciana anomenat #XarxaLlibres. L’objectiu final és arribar a la gratuïtat dels llibres de text per a 
totes les famílies. Amb el nou programa els pares i mares dels centres públics i concertats poden 
presentar la factura de la compra de llibres al seu ajuntament i reben 100€ en el moment de 
sol·licitar l’ajut, i 100€ més si tornen els llibres en bon estat. Els llibres lliurats per les famílies que-
daran en dipòsit i d’aquesta manera s’anirà creant un banc de llibres públic, gestionat per la comu-
nitat educativa de les escoles, per tal que les famílies puguin adquirir els llibres gratuïtament per al 
proper curs.  

Independentment del model adoptat, el que cal tenir en compte és que les despeses de les famílies 
no es limiten als llibres de text (encara que aquests puguin representar una part important de la 
despesa familiar de principi de curs) i que cal també preveure mesures per garantir que tot 
l’alumnat pot accedir al material escolar que necessita per al correcte seguiment dels seus estudis. 
Per altra banda, aquesta la discussió no pot ser aliena als debats sobre els models i metodologies 
educatives i sobre el paper del llibre de text en el futur de l’educació. 

 
Importància del finançament en la formació post- obligatòria 

Les beques i els ajuts a l’estudi resulten especialment rellevants en el cas de la formació post-
obligatòria.  

Es tracta d’una mesura molt útil per lluitar contra l’abandonament escolar prematur, al oferir als 
alumnes procedents d’entorns sòcio-econòmics desfavorits recursos per cobrir les despeses associ-
ades a l’educació post-obligatòria i a compensar el cost oportunitat de l’educació.   

L’anàlisi de les problemàtiques subjacents a l’abandonament ha desvelat que entre les seves causes 
cal tenir en compte factors relacionats amb les condicions socials i econòmiques de l'alumne. Entre 
els alumnes procedents d’entorns sòcio-econòmics desfavorits la manca de recursos pot constituir 
un condicionant important per a la continuïtat en els estudis.  

Per una banda, la dificultat de cobrir les despeses associades a l’educació post-obligatòria – tant 
despeses directes de matrícula com altres despeses indirectes associades a l’educació – i la necessi-
tat d’obtenir uns ingressos per fer front a les necessitats bàsiques pot convertir-se, entre determi-
nats col·lectius, en una barrera important per a la continuïtat en els estudis abocant-los prematu-
rament al mercat de treball.  

Per altra banda, les pressions econòmiques i familiars poden afectar negativament al rendiment 
d’aquests alumnes impedint que obtinguin els resultats acadèmics exigits per accedir a una beca. 
La darrera reforma del sistema de beques, impulsada pel ministre Wert sota el govern del Partit 
Popular,  ha comportat un enduriment substancial dels requisits acadèmics per accedir l finança-
ment. Amb l’actual normativa, als estudiants de primer de batxillerat o de formació professional 
se’ls exigeix no estar repetint curs ni total ni parcialment i acreditar una nota mínima d’un 5,5 per 
poder accedir a beca, i, en els següents cursos no haver suspès més d’una assignatura o haver su-
perat al menys el 85% de les hores totals dels mòduls. Aquest plantejament actua en detriment de 
la igualtat d’oportunitats i endureix encara més l’accés a la formació post-obligatòria dels 
col·lectius més vulnerables. 



 
AlterBeques. Recull de l’exploració dels models existents de beques 

i ajudes a l’estudi  

 

20 (79) 

Document de treball  

 

L’evidència mostra la relació positiva entre el fet d’estar becat i la continuïtat en els estudis post-
obligatoris, posant de manifest que el suport econòmic als alumnes amb risc d’abandonament es-
colar pot consistir en una mesura efectiva per retenir a la població amb més risc d’exclusió i per 
fomentar la continuïtat en els estudis.   

En aquest sentit, és especialment rellevant l’estudi realitzat per Mauro Mediavilla del Grup Interdis-
ciplinari de Polítiques Educatives (GIPE), en el què es compara els rendiments acadèmics 
d’estudiants pre-universitaris amb característiques socioeconòmiques i edats similars i es constata 
que els alumnes amb beca tenen un 20% més de possibilitats de finalitzar els seus estudis amb èxit 
i a l’edat requerida. Un altre estudi, en aquest cas sobre l’impacte de la Beca 6000 realitzat per Mi-
guel Angel del Rio i Maria Luisa Jiménez de la Universitat de Sevilla en el que s’analitzen els resul-
tats de diferents perfils d’estudiants, demostra que les beques tenen especial incidència entre els 
alumnes que finalitzen el curs amb una o dues assignatures suspeses, els que viuen en zones rurals 
i els fills de famílies monoparentals. En aquests casos la beca es percep com una oportunitat que 
no es pot desaprofitar i, davant el risc de perdre-la, aquests estudiants es mostren disposats a fer 
renuncies i a incrementar els seus esforços per tal d’obtenir les notes requerides.  

En aquest context, el suport econòmic als alumnes amb risc d’abandonament escolar converteix en 
una mesura complementària per retenir a la població amb més risc d’abandonament i fomentar la 
continuïtat en els estudis. Les beques impulsades des de la Junta d’Andalusia (Beca 6000, Beca 
Adriano i Beca de segona oportunitat) són un bon exemple d’aquest tipus de mesures. Una altra 
iniciativa interessant en el context català és el programa d’ajuda econòmica i seguiment personalit-
zat a joves ex-tutelats impulsat conjuntament pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya i la Fundació “la Caixa i gestionat per la Federació d’entitats amb projectes 
i pisos assistits (FEPA). 

 

Necessitat de definir un model de finançament en l'àmbit de la formació superior 

En els darrers anys s’ha produït un canvi substancial de model en els nivells d’educació superior. 

Tradicionalment la Universitat catalana es caracteritzava per preus de matrícula molt baixos, que 
compensaven l’absència d’una política de beques i ajuts a l’estudi. Això configurava un sistema 
eminentment meritocràtic, en el que “a priori” qualsevol persona podia accedir a la Universitat. 

En els darrers anys estem assistint a un encariment progressiu dels preus de la matrícula universi-
tària arrel de la reforma del sistema de finançament universitari, que ha suposat una nova regulació 
dels preus públics de les Universitats amb la finalitat d’aproximar-los al seu cost real. Aquestes 
mesures es van començar a implementar el curs acadèmic 2012-2013 i han suposat un fort aug-
ment de la matrícula universitària.  

Amb aquestes mesures la universitat espanyola s’allunya dels model de finançament predominant a 
la majoria dels països europeus, on la Universitat està parcialment subvencionada per l’Estat, amb 
preus públics per a la majoria de la població i exempcions de matrícula per a determinats 
col·lectius. I, tot i que podria semblar que ens estem aproximant a un model anglosaxó això no és 
exactament així, doncs a diferència del que pot succeir al Regne Unit o als EE.UU a Espanya l’elevat 
cost de la matrícula no es compensa amb altres mesures de suport als estudiants per que puguin 
pagar no només el cost dels seus estudis sinó també la seva manutenció (beques, préstecs, desgra-
vacions fiscals, etc.). 

L’actual sistema de beques universitàries és del tot insuficient per cobrir les despeses associades al 
cost d’estudiar a la Universitat.  Un informe de la CRUE alerta que, pel que fa a les beques i ajuts a 
l’estudi, la situació d’Espanya està objectivament molt endarrerida i que estem a la cua dels esfor-
ços en totes les modalitats d’ajuts a l’estudi: beques, ajuts o préstecs.   Poc mes del 26% dels estu-
diants universitaris espanyols, afirma aquest informe,  es beneficien d’una beca i el nivell dels ajuts 
no només està molt per sota del que s’atorga a la majoria dels països europeus sinó que en els 
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darrers 10 anys la quantia dels ajuts ha baixat en un 16% al temps que la renda per càpita es reduïa 
en un 6,2%. 

La reforma del sistema de beques aprovada al 2013 pel Partit Popular ha introduït una sèrie de pa-
ràmetres que dificulten l’accés al finançament dels estudiants. Els requisits econòmics per accedir a 
la condició de becari estableixen llindars molt baixos que no s’han actualitzat des de 2009, la qual 
cosa exclou a una part important de la població de la possibilitat d’obtenir una beca. Per altra ban-
da, la nova regulació estableix una diferència entre quanties fixes i variables que genera incertesa 
entre els beneficiaris de les beques.  En un primer moment es paguen els imports fixes i posterior-
ment es cobreixen els imports variables en funció de les disponibilitats pressupostaries. Aquest 
sistema ha estat criticat perquè els estudiants no saben, fins ben entrat el curs, quin import rebran 
en concepte de beca i perquè retarda considerablement el seu pagament. 

Paral·lelament al sistema de beques públic existeixen altres institucions (bancs, fundacions i enti-
tats del tercer sector i universitats) que concedeixen beques.  Es tracta, però, d’iniciatives parcials 
que responen a objectius molt diversos i que, en una part molt important, estan adreçades a pre-
miar l’excel·lència o a fomentar la mobilitat internacional dels estudiants.   

Pel que fa a les mesures de finançament amb recuperació de costos, com ara els crèdits educatius, 
ens trobem davant un sector incipient però que esta evolucionant de manera ràpida. Fins fa pocs 
anys, els baixos preus de les matrícules universitàries i l’endarreriment en l’edat d’emancipació 
dels joves, feia que aquest tipus de mesures fossin poc rellevants en el nostre país. Darrerament, 
però, les entitats bancàries han començat a entrar en aquest sector. L’augment del cost dels estu-
dis, i l’absència de fórmules de finançament de la formació, han portat als Bancs a entrar en aquest 
segment oferint préstecs específics per a la realització d’estudis. Es tracta d’un segment que ha 
crescut en els darrers anys i que s’ha anat especialitzant a mesura que s’ha anat generant més de-
manda, fins al punt que avui les entitats ja veuen en aquest sector un mercat potencial i gairebé 
tots els bancs ofereixen algun tipus de préstec orientat al finançament dels estudis.  

Els productes bancaris existents imposen interessos que se situen al voltant d’un tipus fix del 6%, 
una mica per sota als requerits per als préstecs personals però, tot i així, força per sobre del preu 
del diner. A més, a aquesta quantitat s’han d’afegir les comissions, que són variables en funció de 
cada producte financer, i que poden arribar a encarir substancialment la quantitat real que 
l’estudiant ha de tornar. Es tracta, per tant, de productes que faciliten als estudiants amb dificultats 
econòmiques i les seves famílies fer front al cost dels estudis però que, al mateix temps, impliquen 
un sobre cost, doncs els qui no poden assumir de cop la despesa i opten per aquestes opcions de 
finançament acabaran pagant un preu més elevat pels seus estudis que els qui no tenen dificultats 
econòmiques. 

En el model anglosaxó, i també en d’altres països europeus, els estudiants tenen accés a crèdits 
bancaris avalats per l’Estat que els ajuden a finançar els seus estudis. A Espanya, tot i les manifes-
tacions realitzades des del govern en diferents ocasions als mitjans de comunicació a favor 
d’aquest tipus de mesures, no existeix actualment cap préstec oficial a nivell estatal per a la realit-
zació d’estudis. 

Existeix però un antecedent pel finançament dels Màsters que no va resultar gaire re-eixit. Al 2007 
el govern socialista va fer un intent d’introduir aquest tipus de mesura amb els anomenats préstecs 
PRU (Préstamo Renta Universidad), adreçats a finançar els estudis de postgrau, finançats a través 
del ICO. Des de 2011 no s’ha obert cap nova convocatòria. L’enduriment de la crisi econòmica va 
portar a que molts estudiants que es varen beneficiar d’aquest préstec no hagin pogut tornar les 
quantitats prestades, situació que es va veure agreujada degut a que les condicions del préstec 
varen variar substancialment entre convocatòries. Les mobilitzacions dels estudiants afectats van 
portar al govern a publicar una moratòria al 2014 ampliant els períodes de carència entre dos i sis 
anys en funció de la durada dels estudis cursats. 

L’encariment de les matrícules universitàries i la manca de mesures de finançament està afectant 
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negativament l’accés a l’educació superior, no només pel volum d’estudiants que hi accedeixen 
sinó també, segons mostren alguns estudis recents, al perfil dels universitaris. 

Segons dades del Ministeri d’Educació, des de 2017 el nombre de matriculats universitaris ha bai-
xat en un 5,6% la qual cosa representa 77.000 matriculats universitaris menys en cinc anys. El Mi-
nisteri d’Educació atribueix aquesta baixada al canvi de model, que ha reduït en un any la durada 
dels estudis universitaris al passar-se dels cinc anys de les anteriors llicenciatures als quatre anys 
dels estudis de grau.  Tot i això, els rectors i el sindicat CC.OO consideren que les mesures aprova-
des pel govern del PP incrementant les taxes universitàries i endurint els requisits per obtenir una 
beca hi tenen molt a veure. Amb la nova regulació, aprovada el 2012, les taxes universitàries han 
arribat a pujar-se fins a un 60% en els graus i un 69% en els màsters en algunes comunitats autò-
nomes com Catalunya o Madrid. Al mateix temps, els criteris per obtenir una beca s’han endurit per 
poder accedir a una beca, exigint una nota mínima de 5,5 als estudiants de grau i de 6,5 als estudi-
ants de màster que sol·liciten finançament per poder pagar els seus estudis. 

Per altra banda, diverses recerques com la realitzada des del Grup de Recerca Educació i Treball de 
la UAB alerten que està canviant el perfil d’estudiant universitari i mostren com els estudiants 
d’orígens més baixos estan seguint estratègies d’adaptació a la universitat que els permetin asse-
gurar més l’èxit triant titulacions que comporten menys risc de suspendre i més barates. 
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Fitxes de les mesures 

Fitxa 1: Subvenció de matrícula 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Bloc Dimensió social i/o compensatòria 

Tipologia Finançament via oferta 

Mesura Subvenció de matrícula 

Nivell Educació Superior 

 

Descripció de la mesura 

El finançament de la formació via oferta consisteix en el finançament dels costos de la formació 
directament per l’Estat. Amb aquest tipus de mesures l’Estat finança el cost total o parcial de la 
formació superior mitjançant els impostos que paga tota la població. 

Aquest finançament pot abastar fins a les etapes educatives obligatòries o estendre’s també a la 
formació post-obligatòria.  En les etapes no gratuïtes, la modalitat més comuna és la subvenció de 
matrícula o places que permet fixar preus públics per sota del cost real i eximir el pagament de la 
matrícula sota determinades condicions.   

Existeixen diferents modalitats de finançament via oferta depenent de l’abast de l’assumpció de 
costos per part de l’Estat. 

• Gratuïtat de matrícula: subvenció de la totalitat dels costos de l’educació, de manera que l’accés als 
estudis són gratuïts per a tota la població. 

• Preu públic: subvenció d’una part dels costos de la matrícula, fins a un determinat percentatge, distribuint 
la càrrega entre l’Estat i les famílies. 

• Exempcions: subvenció (total o parcial) dels costos de l’educació  sotmesa a determinades condicions 
com la nacionalitat (la subvenció està limitada als estudiants d’una o més nacionalitats) o la renda 
(reducció de matrícula o exempcions per sota d’un determinat llindar de renda familiar).   

Situació a Espanya 

Segons dades de la Comissió Europea10 , a Espanya el 70% dels estudiants universitaris paguen ma-
trícula per estudiar a la Universitat,  tot i que existeixen exempcions a la matricula basats en crite-
ris de necessitat (en funció de la renda familiar).   

Tradicionalment el model espanyol de finançament de la Universitat s’ha caracteritzat per un model 
basat en preus públics de matrícula baixos, però darrerament aquesta situació està canviant.  

Al 2012 es va aprovar un nou decret (“Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo”) què, entre altres mesures, modificava la regulació dels preus pú-
blics de les Universitats amb la finalitat d’aproximar-los al seu cost efectiu. 

A partir de l’aplicació aquest decret, els estudiants passen a pagar, en concepte de matrícula i ta-
xes, entre el 15% i el 100% del cost real. La quantitat a pagar per l’estudiant variarà depenent de 
diversos paràmetres, com ara el rendiment acadèmic (el percentatge a pagar augmenta significa-

                                                        
10 Eurydice. Facts and Figures. 2012-2013. National Student Fee and Support 
Systems  
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ment quan l’estudiant no supera el crèdit i s’ha de matricular per segona, tercera o quarta vegada a 
la mateixa assignatura) i del tipus d’estudis (els percentatges a pagar són més baixos pels estudis 
de Grau o de Màster que habiliten per a l’exercici d’una professió que pels dels Màsters no vincu-
lats a l’exercici professional).  Aquestes mesures es van començar a implementar l’any acadèmic 
2012-2013 resultant en un increment substancial del preu de la matrícula universitària.  

Si es té en compte exclusivament el cost de la docència, el percentatge que paguen els estuediant 
sobre el cost real és encara més elevat.   Un estudi elaborat per l’Observatori d’Universitats (OU) 
realitza una nova estimació a partir del percentatge del cost de la docència. Segons aquesta estima-
ció, els estudiants de les universitats públiques catalanes han passat de pagar un 28% del cost de la 
docència entre 1996 i 2014 a un 41,6% en 2012 i, segons xifres encara provisionals, a un 43% al 
2014, molt per sobre del que preveu el Real Decret .  

Així mateix, un altre informe elaborat per l’Observatori del sistema universitari11 afirma que des-
prés de la reforma Espanya s’ha convertit en el novè país més car de la UE, i el quart més car de la 
zona euro.  Per altra banda, aquest increment ha estat variable per comunitats autònomes, ja que 
mentre algunes autonomies com Astúries i Galicia han optat per congelar les matrícules, en d’altres 
s’ha disparat arribant a augmentar fins a un 67% a Catalunya i un 50% a Madrid. Això ha portat a 
que tant en els estudis de grau com en els de Màster, la mitjana de preus públics de Catalunya sigui 
la més alta de tota Espanya, i que Catalunya s’hagi convertit en el tercer país més car de la UE-15 en 
estudis de grau i el quart en els estudis de màster.  

Experiències internacionals 

Existeix una gran variabilitat entre els països europeus pel que fa al finançament de les taxes de 
matrícula universitària 12 

Als països nòrdics (Noruega, Suècia, Finlàndia, Dinamarca) no hi ha taxes de matrícula, o aquestes 
són molt baixes. El plantejament, però, varia en funció de cada país.  

A Noruega, Dinamarca, Finlàndia i Àustria es subvenciona íntegrament tota la matrícula, de manera 
que en aquests països la Universitat és gratuïta per tothom.  A Suècia també hi ha un sistema de 
gratuïtat universal de la Universitat però, des de 2010, els estudiants estrangers que no provenen 
de la UE han de pagar taxes de matrícula.   

En canvi, als països anglosaxons (Austràlia, Canadà, Estats Units, Nova Zelanda, Holanda i Regne 
Unit) les taxes de matrícula són elevades i en tot cas això es compensa amb altres mesures de su-
port als estudiants (beques, préstecs, desgravacions fiscals, etc.) .   

El Regne Unit va reformar el seu sistema de taxes i de finançament dels estudis superiors al 2012, 
establint un funcionament força diferent al de la resta de països. En aquest país, el cost de la matri-
cula universitària pot arribar a superar els 11.000 € anuals, però els estudiants no han de pagar les 
taxes en el moment d’entrar a la Universitat sinó que ho fan un cop s’han graduat, a través dels 
impostos (veure fitxa Préstec Renda). Això comporta que, independentment del preu que fixi cada 
Universitat, el cost final real que ha de suportar l’estudiant sigui variable, doncs dependrà de quin 
sigui el seu sou un cop hagi finalitzat els estudis. 

Als EE.UU cada universitat fixa les seves taxes, existint una gran variabilitat en els preus d’accés a 

                                                        
11 Observatori Sistema Universitari.  Estudiar en Europa: Precios de matrículas y 
becas en las universidades europeas. Diciembre 2012 

12 Les dades que es presenten en aquest capítol s’han extret de:  

Eurydice. Facts and Figures. 2012-2013. National Student Fee and Support Systems  

Observatori del sistema universitari. Estudiar en Europa: precios de matrículas y 
becas en las universidades europeas. 
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la Universitat. Segons el National Center for Education Statistics 13 el preu mitjà estimat de la matrí-
cula a les universitats públiques és de 14.300$ mentre que a les privades és de 37.800$ anuals, tot 
i que les universitats més prestigioses del país (Harvard, Yale, MIT, Stanford o Princeton) costen 
entre 40.000$ i 45.000$ l’any. Aquesta situació s’ha agreujat amb un fort augment de les matrícu-
les al llarg dels darrers anys que ha portat al govern a revisar tot el sistema de finançament univer-
sitari i a cercar noves mesures per facilitar l’accés a la Universitat. 

Entre aquests dos extrems, se situen els països que apliquen preus públics i financen una part de la 
matrícula universitària. És el cas de la majoria dels països europeus, on la Universitat està parcial-
ment subvencionada per l’Estat, amb preus públics per a la majoria de la població i exempcions de 
matrícula per a determinats col·lectius. Tot i això els criteris, les condicions i les quantitats varien 
substancialment entre països.  

A Alemanya la Universitat era gratuïta fins fa poc però recentment alguns estats (Baden-
Wurttemberg, Bavaria, Hamburg, i Baixa Saxònia) han començat a cobrar taxes que poden arribar 
als 500 euros per semestre.  

Finalment, en alguns països els preus d’accés a la universitats poden ser força elevats, arribant a 
superar els 18.000€ anuals en algunes universitats de Turquia, 12.000 a Hongria o 10.000 a Eslo-
vènia.   En canvi, a d’altres països com la República Checa, Polònia, Eslovàquia,  França, Bèlgica, 
Bulgària i Portugal la matrícula universitària no supera els 1.000€ per curs. A Grècia o a Escòcia es 
subvenciona la matrícula durant el primer cicle però no el segon. 

Valoració 

Tal com es pot deduir de l’existència de models tan diversos no hi ha un acord clar sobre qui ha 
de pagar els costos de la Universitat, existint arguments a favor i en contra d’aplicar mesures de 
gratuïtat o de subvenció de la matrícula als estudis superiors.  

En termes generals, el model nòrdic es considera el paradigma d’equitat en l’accés a l’educació 
superior, doncs la subvenció de la matrícula universitària va acompanyada d’ajuts econòmics als 
estudiants que garanteixen la possibilitat d’accedir a la Universitat a qualsevol estudiant, indepen-
dentment dels seus ingressos.  En canvi, el model anglosaxó es considera un paradigma 
d’excel·lència, doncs permet a les Universitats més prestigioses fixar preus elevats de matrícula i 
obtenir recursos per al finançament de les seves activitats docents i investigadores.   

 

Arguments a favor   

Els defensors de mesures adreçades a garantir la gratuïtat o preus públics reduïts en l’accés a la 
universitat justifiquen aquesta opció per qüestions d’equitat i perquè es considera que la universi-
tat és un bé comú i que tota la societat es beneficia de tenir una població qualificada.   

Així, els qui defensen que l’Estat es faci càrrec de tot o gran part del cost de les matrícules universi-
tàries es recolzen en l’argument de que tant l’activitat docent com investigadora de les universitats 
és un be comú, i, per tant, correspon al poder públic garantir el seu finançament. En aquest sentit, 
es considera que la societat extreu un benefici col·lectiu del fet de que els seus ciutadans vagin a la 
universitat, i que això repercuteix positivament en tota la societat en termes de benestar, la cultura, 
la participació social i el progrés econòmic del país. A més, les persones que obtenen una llicencia-
tura previsiblement accediran a llocs de treball ben remunerats i retornaran la inversió realitzada 

                                                        
13 National Center for Education Statistics. Fast Facts. Tuition costs of colleges and 
Universities. (http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=76) 
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per l’Estat en educació a través dels seus impostos. En conseqüència, segons aquesta visió l’Estat 
ha de garantir l’accés a l’educació superior i, en tot cas, recuperar la inversió a través d’un sistema 
impositiu progressiu vinculat a la renda i als beneficis, de tal manera que qui vagi a la Universitat i 
obtingui uns ingressos gràcies als estudis realitzats, torni a la societat allò que ha rebut.  

Per als els defensors d’aquest sistema, la subvenció del cost de la matrícula elimina obstacles a 
l’accés a la Universitat i resulta en una major participació de la població en els estudis superi-
ors. Segons una recerca realitzada pel Centre of Economics of Education 14, l’evidència disponible 
mostra una clara correlació entre el cost dels estudis universitaris i la ratio de matriculació, de tal 
manera que un augment significatiu dels costos per accedir a la Universitat es traduiria en una me-
nor participació en els estudis superiors. 

Un altre argument a favor de la subvenció de matrícula o l’establiment de preus públics és que  fa 
possible un accés més equitatiu als estudis superiors. Un sistema de preus elevats per accedir a la 
universitat pot constituir un fre a l’accés a l’educació superior entre aquells col·lectius que no estan 
en disposició de pagar aquestes quantitats. Encara que hi hagi mecanismes adreçats a facilitar 
aquest accés (be en forma de beca o de préstecs) l’augment continuat de les matrícules università-
ries constitueix un important fre per a moltes famílies degut a la incertesa que els genera el fet de 
dependre de l’obtenció d’uns ingressos que permetin fer front a les despeses per tal de poder con-
tinuar amb els estudis.  

Un altre inconvenient de permetre que les Universitats estableixin preus de matricula, és que un 
cop s’ha obert aquesta possibilitat es corre el risc de que les Universitats carreguin preus exces-
sius o injustos, i el cost dels estudis universitaris s’encareixi significativament. Aquesta escalada 
de preus ja s’ha produït en els països anglosaxons, on els preus d’estudiar en les universitats més 
prestigioses estan fora de l’abast de la majoria dels ciutadans. Un altre risc de carregar preus de 
matrícula i taxes als estudiants és que la elecció dels estudis universitaris pot realitzar-se sobre la 
base dels costos enlloc de la idoneïtat per als estudis i de que els preus s’estableixin en funció del 
prestigi de la universitat i no del cost real de la formació. 

Finalment, les matrícules elevades i la creació d’un sistema de préstecs adreçat a facilitar l’accés a 
la formació superior comporta un greu perill de sobre-endeutament de l’estudiantat. De fet, com 
s’ha pogut comprovar en els països que es regeixen pel model anglosaxó, l’augment continuat dels 
preus de les matrícules ha causat un elevat endeutament dels universitaris (conegut com la “student 
loan crisi”) que no poden tornar els préstecs que van demanar per fer els seus estudis. Als EE.UU la 
crisi del deute dels estudiants ha generat un forat de 1,2 bilions de dòlars (882.000 milions 
d’euros) i afecta a un 71% dels estudiants americans, que quan obtenen el seu títol universitari te-
nen un deute mig de 29.400 dòlars (21.600 euros).  

 

Arguments en contra   

Els detractors de les mesures adreçades a finançar la matrícula universitària critiquen el seu caràc-
ter universal i consideren que no són sostenibles.  

Segons els qui defensen aquesta perspectiva, l’increment sostingut de la participació en educació 
superior des dels anys 50 fins a avui en dia ha portat com a conseqüència que l’Estat ja no pugui 
assumir el finançament de l’accés universal i gratuït a la Universitat. Argumenten que subvencionar 
el 100% de les matricules per a tots els estudiants universitaris implica un cost molt elevat per a 
l’Estat, i consideren que és una mesura ineficient, doncs beneficia per igual tant als que ho necessi-
ten com i als qui no. En conseqüència consideren que cal utilitzar altres estratègies de finançament, 

                                                        
14 Dolton, P. and Lin, L. From Grants to Loans and Fees: The Demand for Post-
Compulsory Education in England and Wales from 1955 to 2008 
(http://cee.lse.ac.uk/ceedps/ceedp127.pdf) 

http://cee.lse.ac.uk/ceedps/ceedp127.pdf
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repartint millor el pes del finançament entre l’Estat i les famílies i, en tot cas, cercant mesures 
complementàries que facilitin l’accés als col·lectius amb menors nivells de renda.  

Aquesta és, per exemple, una de les principals crítiques a la proposta llençada recentment pel go-
vern d’EE.UU sota el títol America’s College Promise per finançar íntegrament la matrícula a tots els 
Community Colleges (centres educatius públics que proporcionen una formació superior de primer 
cicle, d’una durada de dos anys ). La principal crítica al Pla és que beneficia a qui no ho necessita, 
doncs l’accés a l’ajut està obert a qualsevol estudiant, independentment de la seva situació econò-
mica. Amb aquest tipus de mesura, diuen, es subvenciona també els estudiants que provenen de 
famílies acomodades que no tenen dificultats per pagar el cost dels seus estudis. Per tant, conside-
ren que seria molt més eficient dedicar aquest pressupost a ajudar a aquells estudiants que real-
ment tenen necessitats de finançament per poder seguir una formació universitària. En una situació 
en la que els recursos són limitats i s’han de prioritzar, afirmen els detractors de les eines de finan-
çament via oferta, calen mesures que realment impactin en aquells que realment necessiten els 
ajuts.    

Per altra banda, també es critica que aquest tipus de mesures comporten que el cost dels estudis 
superiors estigui finançat per tots els ciutadans i no pels individus que se’n beneficien directa-
ment i, per tant, tenen un caràcter regressiu. Els qui opinen que el cost dels estudis universitaris ha 
de recaure total o parcialment sobre els propis estudiant argumenten que els estudiants es benefi-
ciaran en primera persona del fet d’haver obtingut una titulació universitària, la qual cosa els per-
metrà obtenir una bona feina i un salari elevat, i per tant , és just que contribueixin al cost de la 
formació.   

Una altra crítica a la gratuïtat de la matrícula és que per si sola aquesta mesura és insuficient si no 
va acompanyada d’altres mesures complementàries. Tot i la subvenció dels costos de la matrícula, 
els estudiants de famílies amb pocs recursos continuen tenint dificultats per seguir els seus estu-
dis, doncs han de fer front despeses elevades com el cost dels llibres, el material o la manutenció, 
que per si soles ja constitueixen una barrera d’accés per a aquells estudiants que no compten amb 
recursos suficients per fer front a aquestes despeses.  

Finalment, els defensors de carregar el preu de part de la matrícula als estudiants consideren que 
aquest tipus de mesura afavoreix que les institucions d’educació superior siguin més eficients i 
s’adrecin a satisfer els interessos dels estudiants, degut a la necessitat de competir entre elles per 
atraure als estudiants. Igualment, el fet d’haver de pagar per la realització dels estudis es considera 
una mesura d’estímul per als estudiants, que estaran més interessats en treballar dur i no retardar 
la finalització dels seus estudis innecessàriament.   

Idees clau 

• Gran variabilitat entre els països europeus pel que fa al finançament de les taxes de matrícula 
universitària: als països nòrdics no hi ha taxes de matrícula, o aquestes són molt baixes, als països 
anglosaxons  les taxes de matrícula són elevades i en tot cas això es compensa amb altres mesures de 
suport als estudiants (beques, préstecs, desgravacions fiscals, etc.) i, entre aquests dos extrems, se 
situen els països que apliquen preus públics i financen una part de la matrícula universitària. 

• A Espanya s’ha produït un encariment del cost de la matrícula universitària, arrel de la reforma del 
sistema de finançament universitari, que ha suposat una nova regulació dels preus públics de les 
Universitats amb la finalitat d’aproximar-los al seu cost efectiu. Aquestes mesures es van començar a 
implementar l’any acadèmic 2012-2013 resultant en un augment substancial del preu de la matrícula 
universitària.  

• Existeixen valoracions oposades de les mesures adreçades a subvencionar, total o parcialment, els 
costos de matrícula universitària. 

• Els arguments a favor de les mesures de subvenció de la matrícula són: 
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• que la universitat és un bé comú, que tota la societat es beneficia de tenir una població qualificada i, per 
tant, correspon al poder públic garantir el seu finançament.   

• que la subvenció de la matrícula eliminar obstacles a l’accés a la Universitat i resulta en una major 
participació de la població en els estudis superiors.   

• que permet un accés més equitatiu als estudis superiors, ja que el cost elevat de la universitat actua 
com a un element dissuasiu per als estudiants procedents de famílies amb baixos nivells de renda, degut 
a la incertesa derivada de dependre del finançament per poder continuar amb els estudis.   

• que permetre a les Universitats establir preus de mercat pot conduir a un augment excessiu i arbitrari 
de la formació superior.  

• Els arguments en contra de les mesures de subvenció de matrícula són:  

• que implica un cost molt elevat per l’Estat, que beneficia per igual tant als que ho necessiten com i als 
qui no.    

• que comporta que el cost dels estudis superiors estigui finançat per tots els ciutadans i no pels 
individus que se’n beneficien directament.    

• que és una mesura insuficient si no va acompanyada d’altres mesures complementàries adreçades a 
finançar les despeses derivades del cost dels llibres, el material o la manutenció.  

• que els preus de mercat generen competició entre universitats per atraure als estudiants, la qual cosa 
redunda en favor de la eficiència i l’intent de les Universitats per satisfer els interessos i necessitats dels 
estudiants 

• que si els estudiants estan obligats a pagar un cost elevat pels seus estudis estan més motivats per 
treure profit a la seva formació i no endarrerir innecessàriament la seva finalització 
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Fitxa 2: Beques 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Dimensió Social i/o compensatòria 

Tipologia Finançament via demanda 

Mesura Sistema de beques 

Nivell Educació obligatòria, educació post-obligatòria, edu-
cació superior 

Descripció de la mesura 

Les beques són un dels principals instruments per compensar les desigualtats i promoure l’exercici 
efectiu del dret a l’educació. L’objectiu final del sistema de beques és, per tant, assegurar que 
l’accés als estudis i la continuïtat educativa en el sistema educatiu reglat no està condicionat per les 
condicions socioeconòmiques dels estudiants i de les seves famílies. 

A través de les beques, s’incideix sobre la demanda d’educació a través de la cobertura total o par-
cial de diferents tipus de costos: els costos directes (matrícula i materials), indirectes (mobilitat, 
transport, residència) i els costos d'oportunitat (salaris deixats de percebre per estar estudiant). 

El sistema de beques engloba una gran varietat de modalitats que podem sintetitzar en tres tipus:  

• per necessitat econòmica entre les famílies de renda baixa i modesta;  

• per excel·lència i mèrit per recompensar les altes capacitats demostrades;  

• per mobilitat acadèmica per tal d’incorporar major eficàcia global al sistema educatiu, especialment en el 
nivell universitari.  

 

Situació a Espanya 

Sistema públic 

El sistema de beques espanyol ha viscut tres grans reformes.  

La primera regulació15 la va liderar el PSOE en arribar al poder, reformant el sistema de beques del 
franquisme encara vigent i definint un nou règim destinat, principalment, a fomentar la continuïtat 
en els estudis obligatoris i a donar suport als col·lectius amb especials dificultats d’accés a 
l’educació. 

Al 200716 el govern Zapatero va derogar l’anterior normativa i va establir les normes generals apli-
cables a les beques i els ajuts a l’estudi, definint els elements estructurals del sistema.  

La darrera reforma17, impulsada pel ministre Wert sota el govern del Partit Popular, a banda de de-

                                                        
15 Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema de becas 
y otras ayudas al estudio de carácter personalizado. 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd2298-1983.html 
16 Real Decreto 1721/2007. de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen 
de las becas y ayudas al estudio personalizadas.  
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03496-03507.pdf 
17 Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales 
de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para 
el curso 2013-2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 
de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas. https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8559.pdf 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd2298-1983.html
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03496-03507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8559.pdf
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terminar els paràmetres quantitatius pels que es regeixen les convocatòries de beques i ajuts a 
l’estudi (quanties de les beques i llindars de renda familiar) introdueix canvis substancials l’anterior 
regulació del sistema de beques.   

Tal i com s’afirma en l’exposició de motius del Real Decret el sistema de beques se sustenta en un 
doble principi: la compensació de les condicions socioeconòmiques desfavorables dels seus benefi-
ciaris per una banda i la concessió en funció de l’aprofitament escolar per l’altra. Aquesta concep-
ció comporta l’enduriment dels requisits acadèmics per accedir a les beques. Als estudiants de pri-
mer de batxillerat o de formació professional se’ls exigeix no estar repetint curs ni total ni 
parcialment i acreditar una nota mínima d’un 5,5 per poder accedir a beca, i, en els següents cur-
sos no haver suspès més d’una assignatura o haver superat al menys el 85% de les hores totals dels 
mòduls. Els estudiants de primer de grau han d’obtenir una nota mínima de 6,5 a la selectivitat per 
poder optar a beca i de 5,5 per beca de matrícula. Als següents cursos s’exigeix aprovar el 100% 
dels crèdits (un 85% en el cas dels estudis tècnics) i entre 68% i 90% per beca matrícula. Finalment 
per al Màster es demana una nota de 6,5 si és condició necessària per l’exercici d’una professió 
regulada o de 7 per a la resta de Màsters. 

Aquesta exigència de rendiment acadèmic ha generat una forta polèmica, i ha estat fortament con-
testada. Es tracta, per altra banda, d’una font de confusió entorn al concepte de beca. Tal i com 
afirma Xavier Martinez Celorrio18 “Les beques tenen com a objectiu evitar l’exclusió i abandonament 
educatiu per raons sòcio-econòmiques sempre i quan l’aprofitament acadèmic mínim sigui 
d’aprovat. La seva funció no és senyalitzar un llindar d’aprofitament sinó garantir la igualtat real 
d’oportunitats on poder competir pels estàndards acadèmics des d’un mateix punt de partida eco-
nòmic. Per tal d’incentivar i recompensar l’alta capacitació i l’alt aprofitament acadèmic existeixen 
els premis o beques a l’excel·lència com a estímul i reconeixement”.   

L’altra reforma introduïda pel Real Decret 609/2013 té a veure amb la reforma l’estructura del sis-
tema de beques per, com s’estableix a l’exposició de motius, reforçar la seva eficàcia en la conse-
cució dels objectius proposats i millorar la eficiència en l’assignació dels recursos públics. Amb el 
nou sistema es diferencia entre quanties fixes i variables.  Les quanties fixes tenen com a objectiu 
cobrir la beca de matrícula, una quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant, una quantia fixa lli-
gada a la residència del sol·licitant i una beca bàsica. Les quanties variables es calculen a partir de 
la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar. En un pri-
mer moment es paguen els imports fixes i posteriorment es cobreixen els imports variables, en 
funció de les disponibilitats pressupostaries. Aquest sistema ha estat criticat perquè els estudiants 
no saben, fins ben entrat el curs, quin import rebran en concepte de beca i perquè retarda conside-
rablement el seu pagament. 

Un altre aspecte crític de l’actual sistema de beques, que no ha estat resolt, és la distribució com-
petencial entre Estat i comunitats autònomes. 

En el moment de dissenyar el sistema de beques espanyol es va decidir per un model centralitzat, 
decisió que es va fonamentar en la necessitat de garantir els mateixos criteris per a tot l’Estat, de 
manera que qualsevol persona, independentment del seu lloc de residència, gaudís de les mateixes 
condicions en l’exercici del dret a l’educació. Amb l’actual regulació per als nivells obligatoris no-
més existeixen beques per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu19 i pels post-
obligatoris existeix una norma conjunta per als estudis post-obligatoris universitaris i no universita-

                                                        
18 MARTINEZ-CELORRIO X. Les beques a exàmen. Fundació Jaume Bofill. Informes 
Breus 61. http://www.fbofill.cat/publicacions/les-beques-examen 

19 Resolució de 24 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d' Educació, Formació 
Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajuts per a l' alumnat amb 
necessitats específiques de recolzament educatiu, per al curs acadèmic 2015-
2016.  http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-
especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

http://www.fbofill.cat/publicacions/les-beques-examen
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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ris20. 

La única comunitat autònoma amb competències plenes en matèria de beques és el País Basc, que 
des del 1985 té potestat per gestionar i executar la convocatòria de beques.   

A Catalunya la gestió de les beques està territorialitzada, de manera que el govern espanyol conti-
nua fent la convocatòria centralitzada i la Generalitat només pot gestionar les beques en els termes 
fixats pel Ministeri.   

Aquest sistema però, no té en compte el diferent nivell de vida a Catalunya respecte a d’altres co-
munitats autònomes i envaeix les competències reconegudes per l’Estatut de Catalunya (2006).  
Això ha portat a un conflicte competencial amb la Generalitat de Catalunya, que ha recorregut da-
vant  el Tribunal Constitucional i que encara no s’ha resolt.   

 

Sistema privat 

Paral·lelament al sistema de beques públic existeixen institucions privades i universitats que con-
cedeixen beques21.  

Aquestes beques es concedeixen sota criteris molt diversos, en funció dels objectius i interessos de 
la institució que els concedeix. També varien considerablement el tipus de cobertura i els imports. 
Hi ha beques destinades a cobrir les despeses de manutenció i de material, d’altres cobreixen el 
cost de la matrícula, i d’altres consisteixen en un import mensual equivalent a un salari, que co-
breix el cost oportunitat de continuar estudiant. 

Moltes d’aquestes beques estan adreçades a estudiants universitaris de grau i de postgrau i  estan 
adreçades a promoure l’excel·lència o a fomentar la mobilitat internacional dels estudiants. També 
hi ha beques que donen suport als estudiants amb necessitats econòmiques per facilitar la seva 
continuïtat en els estudis i institucions que ofereixen beques a estudiants amb discapacitats. Fi-
nalment, també trobem beques que tenen com a objectiu fomentar una especialitat o professió 
determinada, oferint suport econòmic als estudiants de determinades especialitats de formació 
professional o de nivell universitari.  

 

Institucions que atorguen beques 

Pel que fa a les institucions que ofereixen beques són molt variades, així com el tipus de beques 
que ofereix cada institució. S’observa, però, una certa especialització en funció del tipus d’entitat 
que ofereix la beca22.  

En el cas dels bancs, les beques estan adreçades, sobre tot, a alumnes d’educació superior o post-
obligatòria. Els bancs que més beques donen són el Banc Santander, la Caixa i el Banc Popular. Les 
beques del Banc Santander estan adreçades majoritàriament a fomentar la mobilitat internacional 
dels estudiants universitaris, a promoure la seva inserció laboral a través de programes de formació 
en pràctiques o a promoure l’excel·lència finançant la Universitat a estudiants amb bons expedients 
acadèmics. La Caixa, a través de la seva Obra Social, ofereix beques als estudiants de postgrau per 
la realització d’estudis a universitats estrangeres. El Banc Popular té una línia de beques destina-

                                                        
20 Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Secretaria d' Estat d' Educació, Formació 
Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general 
per al curs acadèmic 2015-2016, per a estudiants que cursin estudis postobligato-
ris. 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-
postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

21 Veure quadre resum de beques concedides per entitats privades a la secció 
Documents de Treball  

22 Veure Mapa d’entitats que donen beques, a l’apartat “Documents de Treball” 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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des a promoure l’excel·lència acadèmica finançant la universitat per a estudiants sense recursos i 
amb expedients acadèmics excel·lents. La Fundació Catalunya – La Pedrera, vinculada a la Caixa de 
Manresa, ofereix beques universitàries a alumnes amb expedients acadèmics excel·lents i també 
beques escolars a alumnes amb dificultats econòmiques o en risc d’exclusió social. Finalment, 
Bankia aposta per la formació dual, oferint beques salari per la realització de pràctiques en alter-
nança.  

Una part important de les beques atorgades per fundacions empresarials i personals són beques 
a l’excel·lència i a la mobilitat internacional adreçades tant a la realització d’estudis post-obligatoris 
com, sobre tot, de grau i de post-grau. Dins aquest grup es troben les beques de Fundacions com 
Repsol, Prosegur, Vodafone, Agbar, Coca cola, BBVA, Obra social La Caixa, Telefònica, Fundació 
ONCE, Enagas, Fundación Botin, Carrefour, Orange, Renault, Abertis, Ramón Areces, Amancio Orte-
ga, Rafael del Pino, Marcelino Botín, Romanillos o Ferrer Salat.  

L’altre tipus de beques més habituals que donen les fundacions privades estan adreçades a sub-
vencionar a estudiants universitaris o de formació professional per la realització de pràctiques labo-
rals remunerades o per que s’especialitzin en un àmbit professional vinculat al sector d’activitat de 
l’empresa. Així, per exemple, podem trobar beques com les de la Fundació Repsol, per a estudiants 
de Formació Professional empadronats a la comarca de Puertollano que estudien especialitats com 
ara Soldadura i Caldereria, Operacions de Laboratori, Química Industrial o Manteniment Electrònic, 
entre d’altres. La Fundació telefònica també ofereix beques d’FP en els camps de l’Electricitat i 
l’Electrònica. Altres fundacions que ofereixen beques per a l’especialització professional són Iber-
drola, Mapfre, Grífols, Adecco i Vodafone 

Un tercer bloc d’ajudes habituals de les fundacions són les destinades als estudiants amb discapa-
citat. En aquest grup trobem fundacions com la Fundació Universia o la Fundació Once. Dins el sec-
tor empresarial, també donen beques a estudiants amb discapacitat Repsol, Garrigues, Vodafone, 
Randstadt, Adecco, Orange i Seur.   

Un bloc important de les beques que ofereixen les institucions privades estan adreçades a persones 
que volen ampliar els seus estudis a l’estranger. Dins aquest grup destaquen les del Instituto de 
Comercio Exterior (ICEX), Fundación Ramón Areces, Fundación Amancio Ortega o las Fullbright. 

Finalment, un últim bloc de beques, més petit, està adreçat a cobrir necessitats bàsiques o a facili-
tar l’accés als estudis dels alumnes en situació de pobresa i vulnerabilitat social. Les principals fun-
dacions que donen ajuts a aquests col.lectius són la Fundació Agbar, la Caixa, Carrefour, Lucas de 
Tena, Repsol, Romanillos i Telefònica. 

Des de les entitats del tercer sector es realitza una tasca de suport a les famílies en situació de 
pobresa o vulnerabilitat social consistent en la concessió d’ajuts econòmics per a cobrir les necessi-
tats bàsiques (entre les quals s’inclouen els costos de menjador escolar o la compra de material), 
els ajuts per que els infants puguin assistir a casals i colònies d’estiu, i tinguin cobert el servei de 
menjador escolar durant les vacances d’estiu i els serveis prestats directament a les famílies per 
cobrir necessitats bàsiques. Les entitats més importants dins aquest àmbit són Creu Roja, Càrites, 
Ayuda en acción, Save the Children, Educo i la Fundació Pere Tarrés.   

Per la seva banda, les Universitats ofereixen beques a estudiants de batxillerat per la realització 
dels seus treballs de recerca i en molts caso inclouen el cost de la matrícula del primer any de car-
rera. També disposen de programes propis de beques per al seu estudiantat. Depenent de la uni-
versitat, aquests programes poden estar adreçats a cobrir situacions de necessitat econòmica so-
brevinguda, a becar a estudiants per la realització de col.laboracions dins la universitat o, sobre tot 
en el cas de les universitats privades, a premiar als estudiants amb expedients acadèmics ex-
cel.lents. 
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Idees clau 

•  

• La reforma del sistema de beques impulsada pel Partit Popular ha introduït importants canvis respecte a 
l’anterior regulació del sistema de beques.   

• Per una banda, amb el nou sistema s’ha produït un enduriment substancial dels requisits acadèmics per 
accedir a les beques. Aquesta exigència acadèmic ha generat una forta polèmica, i ha estat fortament 
contestada.   

• També s’ha fet una reforma profunda de l’estructura del sistema de beques introduint la diferència entre 
quanties fixes i variables que es calculen a partir de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de 
l’estudiant i de la seva renda familiar. Aquest sistema ha estat criticat perquè els estudiants no saben, fins 
ben entrat el curs, quin import rebran en concepte de beca i perquè retarda considerablement el seu 
pagament. 

• Un altre aspecte crític de l’actual sistema de beques, que no ha estat resolt, és la distribució competencial 
entre Estat i comunitats autònomes. Amb l’excepció de Pais Basc, l’actual sistema de beques segueix un 
model centralista, amb un disseny centralitzat i una gestió territorialitzada a les comunitats autònomes. 
Aquest model ha generat un conflicte competencial permanent entre la Generalitat de Catalunya i l’Estat 
que encara no ha estat resolt. 

• Paral·lelament al sistema de beques públic existeixen institucions privades i universitats que concedeixen 
beques.  

• Aquestes beques es concedeixen sota criteris molt diversos, en funció dels objectius i interessos de la 
institució que els concedeix. També varien considerablement l’import i el tipus de cobertura i els imports.   

• Moltes d’aquestes beques es dirigeixen a estudiants universitaris de grau i de postgrau i  estan adreçades 
a promoure l’excel·lència.   Però també hi ha beques adreçades a donar suport als estudiants amb 
necessitats econòmiques per facilitar la seva continuïtat en els estudis, per fomentar una especialitat o 
professió determinada, per a estudiants amb discapacitats o per a persones que volen ampliar els seus 
estudis a l’estranger.   

•  

 

 

Més informació 

 
Real Decreto 2298/1983, de 28 de julio, por el que se regula el sistema de becas y otras ayudas al 
estudio de carácter personalizado. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd2298-1983.html 

 

Real Decreto 1721/2007. de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y 
ayudas al estudio personalizadas.  https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03496-03507.pdf 

 

Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimo-
nio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de 
las becas y ayudas al estudio personalizadas. https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-
8559.pdf 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-rd2298-1983.html
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03496-03507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8559.pdf
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Fitxa 3: Llibres de text 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Dimensió Social i/o compensatòria 

Tipologia Finançament via demanda 

Mesura Subvenció per llibres de text 

Nivell Educació primària, Educació secundària, Educació 
post-obligatòria 

 

Descripció de la mesura 

La subvenció de llibres de text és una mesura compensatòria que garanteix o avança la gratuïtat 
dels costos de material. Amb aquesta mesura es pretén reduir el pes que han de suportar les famí-
lies per la compra de material escolar. 

L’objectiu d’aquest tipus d’ajuts és avançar cap a la gratuïtat real de l’educació, be de manera uni-
versal per a tots els alumnes escolaritzats en els nivells d’educació obligatòria, be per a les famílies 
amb baixos nivells de renda, evitant que els costos en material constitueixin un obstacle per als 
alumnes procedents d’entorns socioeconòmics desfavorits. 

 

Situació a Espanya 

Fins al 2012 el Ministeri d’Educació disposava un programa d’ajudes per l’adquisició de llibres i 
material escolar que es finançava a través dels Programes de Cooperació Territorial i que gestiona-
ven les Comunitats Autònomes. A partir de 2012 aquesta partida es va eliminar dels pressupostos 
d’educació i les subvencions per llibres de text es van assumir directament des de les CC.AA. El 
Ministeri ha anunciat la recuperació d’aquesta partida, amb un pressupost de 24 milions d’euros, 
que encara està per concretar però que es preveu aplicar al curs 2015-2016. 

Davant aquesta situació, cada comunitat autònoma ha anat articulant el seu sistema d’ajuts, con-
figurant-se un model molt divers, on les diferències no només afecten a l’import que reben les fa-
mílies sinó a l’extensió de la subvenció i al model subjacent als ajuts. 

La majoria de les comunitats autònomes atorguen les subvencions en funció de criteris econòmics, 
sent Andalusia la única comunitat on els llibres de text són gratuïts per a totes les famílies. 

A Navarra i el País Basc l’ajut també és universal, però les famílies assumeixen una part del cost 
dels llibres. En el cas de Navarra, els centres educatius reparteixen un xec entre els pares i mares 
per que comprin els llibres i si els materials excedeixen el cost finançat pel Govern  Foral (que al 
curs 2015-2016 oscil.la entre 86€ per primària i 177€ per secundària) les famílies han d’abonar el 
cost addicional.   

En aquestes tres comunitats s’ha apostat per un model de préstec, basat en la reutilització dels 
llibres de text. Aquest sistema implica que els llibres són propietat de l’administració educativa , 
els centres presten als alumnes els llibres i aquests els retornen a finals de curs per ser reutilitzats 
a l’any següent. Els alumnes que no retornen els llibres en condicions hauran de reposar-los com-
prant un llibre nou, i el Departament d’Educació s’encarrega de la renovació dels llibres de manera 
periòdica, substituït els que estiguin deteriorats.   

També hi ha comunitats on s’aplica aquest model però l’ajut no és universal sinó que només se’n 
beneficia una part de la població, com és el cas de Balears, Castella la Mancha, Extremadura o Ma-
drid.   
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A altres comunitats funciona un sistema d’ajuts, que financen una part o tot el cost dels llibres, 
però no es demana la seva devolució a final de curs. És el cas d’Aragó, Canàries, Cantàbria, Castella 
Lleó, La Rioja o Múrcia. Les quantitats aportades en i els alumnes coberts varien sensiblement en  

 

funció de cada comunitat i oscil·len entre un mínim de 50€ a Aragó o a Castella i Lleó, i 200€a Can-
tàbria o 230€ també a Aragó.    

A Galícia s’ha passat d’un sistema universal en el que els llibres de text eren gratuïts per a tothom 
a un sistema de préstecs gestionat pels propis centres orientat cap a la cultura de la reutilització i 
el control pressupostari. 
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El nou govern de la Comunitat Valenciana ha instaurat un nou model amb l’objectiu d’arribar a la 
gratuïtat dels llibres de text per a totes les famílies. Amb el nou programa, que s’ha anomenat  
#XarxaLlibres i que es comença a implantar aquest curs, els pares i mares dels centres públics i 
concertats podran presentar la factura de la compra de llibres al seu ajuntament i rebran 100€ en el 
moment de sol·licitar l’ajut, i 100€ més si tornen els llibres en bon estat. Els llibres lliurats per les 
famílies quedaran en dipòsit. D’aquesta manera s’anirà creant un banc de llibres públic, gestionat 
per la comunitat educativa de les escoles, per tal que les famílies puguin adquirir els llibres gratuï-
tament a partir del proper curs.  

A Catalunya, els ajuts per a llibres de text es concedien en base a un criteri de renda als alumnes 
que no repetissin curs. La política de retallades en beques i ajuts de la Generalitat de Catalunya ha 
afectat sobre tot a l’ensenyament obligatori, on els ajuts a l’estudi pels costos indirectes derivats de 
l’escolarització s’han reduït significativament. En el cas de les subvencions per a llibres de text, els 
ajuts es varen deixar de concedir l’any 2012 i actualment la Generalitat no concedeix cap tipus 
d’ajut per aquest concepte. La única excepció són els ajuts que es donen als alumnes amb necessi-
tats específiques de suport educatiu23, que poden rebre fins a 105€ pels nivells obligatoris i forma-
ció professional bàsica i 204€ per a la resta de nivells de formació post obligatòria. 

La Generalitat va llançar, en el seu moment, un programa de reutilització de llibres de text a través 
del qual atorgava ajudes econòmiques als centres que presentaven un projecte de socialització de 
llibres de text. Diversos centres, arreu de tot el territori, s’hi van adherir i varen posar en marxa 
programes de reutilització que incorporaven diferents modalitats: des de la compravenda de llibres 
de text, la fira del llibre usat o el banc de llibres. La darrera informació que s’ha trobat sobre aquest 
programa data de 2009 i no consta enlloc que estigui en funcionament en l’actualitat. 

Tot i això, la gravetat de la situació econòmica ha portat a que els agents socials s’hagin mobilit-
zat per donar resposta a la situació de les famílies amb dificultats econòmiques greus, que es ve-
uen incapaces d’assumir els costos associats a l’escolarització dels seus fills.  

Alguns ajuntaments estan impulsant programes i ajuts adreçats a les famílies per que puguin ad-
quirir els llibres de text que necessiten els seus fills per seguir el curs escolar. Un altre cop, però, 
els models són variats.  

Hi ha ajuntaments, com l’ajuntament de Granollers24 que ofereixen ajuts de menjador escolar, ma-
terial i llibres a través de l’Àrea de Benestar Social. Es tracta d’ajuts als ciutadans empadronats al 
municipi que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.   

D’altres promouen sistemes de reutilització de llibres de text. Seria per exemple el cas de Gavà25, 
que dins el Projecte Educatiu de Ciutat, ha definit un programa de suport a l’escolarització a través 
del qual s’atorguen ajuts a les famílies per l’adquisició de llibres de text, ajuts als centres escolars 
per impulsar projectes de socialització de llibres de text i ajuts a les AMPES per la realització de 
projectes de reutilització de llibres de text i material escolar. 

També nombroses AMPES han desenvolupat projectes de socialització de llibres de text. Aquests 
projectes han estat, en alguns casos, subvencionats per la Generalitat. En d’altres, s’han gestat com 

                                                        
23 Segons es regula a la resolució 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocant 
ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el 

curso 2015-2016. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2015-8699 

24 http://www.granollers.cat/benestar-social/ajuts-de-menjador-escolar-material-i-llibres-curs-
2014-2015 

25http://www.gavaciutat.cat/documents/1694232/1761783/basessubvencionscata.pdf/669345
ab-fa0a-49c8-b0f5-0be51c4b84d7 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8699
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8699
http://www.granollers.cat/benestar-social/ajuts-de-menjador-escolar-material-i-llibres-curs-2014-2015
http://www.granollers.cat/benestar-social/ajuts-de-menjador-escolar-material-i-llibres-curs-2014-2015
http://www.gavaciutat.cat/documents/1694232/1761783/basessubvencionscata.pdf/669345ab-fa0a-49c8-b0f5-0be51c4b84d7
http://www.gavaciutat.cat/documents/1694232/1761783/basessubvencionscata.pdf/669345ab-fa0a-49c8-b0f5-0be51c4b84d7
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a resposta per abaratir la despesa que implica per a les famílies l’inici del curs escolar.   

Finalment, des del sector privat han aparegut empreses que es dediquen a gestionar el procés de 
socialització de llibres de text. És el cas d’IDDINK26, una filial d’una empresa holandesa que opera a 
Catalunya des de 2009 i que s’encarrega de la gestió del subministrament de llibres de text reuti-
litzats als alumnes dels nivells obligatoris i post-obligatoris. A través de la plana web, les famílies 
poden adquirir els llibres de text recomanats per l’escola, així com els materials escolars que pu-
guin necessitar. Les famílies poden decidir comprar els llibres nous o de segona mà, i, en aquest 
segon cas, es comprometen a retornar els llibres en bon estat a final de curs, beneficiant-se d’un 
preu reduït per la compra dels llibres. L’empresa s’encarrega de tot el procés de gestió, supervisió i 
enviament dels llibres a les famílies, alliberant als equips dels centres o a les AMPES de la realitza-
ció d’aquestes tasques. 

 

Valoració 

• Tot i que l’educació obligatòria sigui pública, hi ha una sèrie de costos indirectes associats a  l’educació 
dels fills que fan que no es pugui parlar encara d’una veritable gratuïtat de l’educació.  Els llibres de text i 
material escolar són un cost indirecte que han d’assumir les famílies, però també  ho és el material escolar, 
els quaderns d’exercicis, les fotocòpies, el material fungible, les bates o l’equipament esportiu. Per a 
moltes famílies aquestes despeses constitueixen un pes econòmic difícil d’assumir, més encara quan 
aquesta despesa es sol concentrar majoritàriament a l’inici del curs escolar.  

• L’aposta per una educació pública, gratuïta i en què l’accés no estigui condicionat per les condicions 
socioeconòmiques de l’alumne implica, necessàriament, cobrir també aquest tipus de despeses. 

• Les solucions universals, com les que es donen a Andalusia, permeten avançar cap a una gratuïtat 
efectiva i per a tothom del sistema educatiu. Es tracta, però, de mesures que impliquen un nivell de 
despesa elevat per a les administracions públiques, i de les que es beneficien tant les famílies que ho 
necessiten com les que tenen suficients recursos per a assumir aquests costos sense dificultat. 

• Per altra banda, les subvencions basades en criteris econòmics poden resultar excessivament restrictives, 
en funció de quins siguin els barems que s’apliquin, i deixar fora de l’ajut famílies per les que la compra de 
llibres de text i material escolar pot resultar un esforç important. 

• La reutilització de llibres de text permet abaratir el cost suportat per les famílies alhora que té un valor 
educatiu, doncs fomenta el respecte pel material escolar i la consciència ambiental.  

 

Idees clau 

 
 

• A nivell estatal no existeix cap programa d’ajuda per finançar l’adquisició de llibres de text. Entre 
2012 i 2015 no hi ha hagut cap partida pressupostària per finançar l’adquisició de llibres i material escolar. 
El Ministeri ha anunciat la recuperació d’aquesta partida, però aquesta mesura està per concretar. 

• Cada comunitat autònoma ha anat articulant el seu sistema d’ajuts, configurant-se un model 
territorial molt divers . 

⋅ Andalusia és la única comunitat on els llibres de text són gratuïts per a totes les famílies. La resta 

                                                        
26 https://www.iddink.cat/ 

 

https://www.iddink.cat/
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apliquen criteris vinculats a la renda, o subvencionen parcialment els llibres de text per a totes les 
famílies. 

⋅ Algunes comunitats han apostat per un model de préstec, basat en la reutilització dels llibres de text. 
Aquest sistema implica que els llibres són propietat de l’administració educativa , els centres presten 
als alumnes els llibres i aquests els retornen a finals de curs per ser reutilitzats a l’any següent. Els 
alumnes que no retornen els llibres en condicions hauran de reposar-los comprant un llibre nou, i el 
Departament d’Educació s’encarrega de la renovació dels llibres de manera periòdica, substituït els que 
estiguin deteriorats.   

⋅ D’altres comunitats apliquen un sistema de beques, finançant una part o tot el cost dels llibres, però 
sense demanar la seva devolució a final de curs.   

⋅ A Catalunya s’han reduït significativament els ajuts a l’estudi pels costos indirectes derivats de 
l’escolarització, degut a la política de retallada en beques i ajuts de la Generalitat de Catalunya. Des de 
la Generalitat no concedeix cap tipus d’ajut per llibres de text ni a les famílies, ni pel finançament de 
programes de reutilització de llibres de text. 

 
• La gravetat de la situació econòmica ha portat a que els agents socials s’hagin mobilitzat per donar 

resposta a la situació de les famílies amb dificultats econòmiques greus, que es veuen incapaces 
d’assumir els costos associats a l’escolarització dels seus fills.  

⋅ Alguns ajuntaments estan impulsant programes i ajuts adreçats a les famílies per que puguin adquirir 
els llibres de text que necessiten els seus fills per seguir el curs escolar. Un altre cop, però, els models 
són variats.  

⋅ També nombroses AMPES han desenvolupat projectes de socialització de llibres de text.  

⋅ Finalment, des del sector privat han aparegut empreses que es dediquen a gestionar el procés de 
socialització de llibres de text.  

 
• Tot i que l’educació obligatòria sigui pública, hi ha una sèrie de costos indirectes associats a  l’educació 

dels fills que fan que no es pugui parlar encara d’una veritable gratuïtat de l’educació.  Els llibres de 
text i material escolar són un cost indirecte que han d’assumir les famílies, però també  ho és el material 
escolar, els quaderns d’exercicis, les fotocòpies, el material fungible, les bates o l’equipament esportiu. 
Per a moltes famílies aquestes despeses constitueixen un pes econòmic difícil d’assumir, més encara 
quan aquesta despesa es sol concentrar majoritàriament a l’inici del curs escolar.   

• L’aposta per una educació pública, gratuïta i en què l’accés no estigui condicionat per les condicions 
socioeconòmiques de l’alumne implica, necessàriament, resoldre també aquest tipus de despeses. 

• Existeixen diferents models, cada un dels quals presenta avantatges i inconvenients. 

⋅ Les solucions universals, com les que es donen a Andalusia, permeten avançar cap a una gratuïtat 
efectiva i per a tothom del sistema educatiu. Es tracta, però, de mesures que impliquen un nivell de 
despesa elevat per a les administracions públiques, i de les que es beneficien tant les famílies que ho 
necessiten com les que tenen suficients recursos per a assumir aquests costos sense dificultat. 

⋅ Per altra banda, les subvencions basades en criteris econòmics poden resultar excessivament 
restrictives, en funció de quins siguin els barems que s’apliquin, i deixar fora de l’ajut famílies per a les 
que la compra de llibres de text i material escolar pot resultar un esforç important. 

⋅ La reutilització de llibres de text permet abaratir el cost suportat per les famílies alhora que té un valor 
educatiu, doncs fomenta el respecte pel material escolar i la consciència ambiental.  
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http://www.fapac.cat/sites/all/files/root/Arrel/P%C3%BAblic/FaPaC/Projectes/Reutilitzaci%C3%B3%20de%20L
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Fitxa 4: Ajuts de menjador 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Dimensió Social i/o compensatòria 

Tipologia Finançament via demanda 

Mesura Prestacions assistencials: Ajuts de menjador 

Nivell educatiu Educació Obligatòria 

Descripció de la mesura 

Els ajuts de menjador són un tipus de prestacions assistencials destinades a cobrir el cost total o 
parcial del servei de menjador per l’alumnat que està cursant l’educació obligatòria. Tot i que habi-
tualment es parla de beques de menjador, la denominació correcta d’aquest tipus de mesura hauria 
de ser ajuts de menjador donat que s’atorguen per compensar les condicions sòcio-econòmiques 
de partida sense necessitat d’acomplir cap requisit de rendiment acadèmic. 

Hi ha dos tipus d’ajuts: els ajuts obligatoris de menjador i els no obligatoris.  

• Ajuts de menjador obligatoris. Segons la legislació vigent27, els ajuts de menjador s’han de donar amb 
caràcter preceptiu en el cas dels alumnes que han de desplaçar-se fora del seu municipi per inexistència 
d’oferta pública del nivell educatiu corresponent.   

• Ajuts de menjador no obligatoris. Constitueixen un altre bloc d’ajuts destinat a l’alumnat que ho sol·liciti i 
no li correspongui la gratuïtat del servei. Aquests ajuts poden cobrir totalment o parcial el cost del servei. Hi 
poden accedir els alumnes d’educació infantil, primària i ESO, matriculats en centres públics o privats 
concertats i amb unes situacions geogràfiques, socioeconòmiques i familiars determinades.  

Els ajuts de menjador estan gestionats pels Consells Comarcals, que tenen delegada la competència 
de gestió dels serveis escolars de menjador. Fins al curs 2013-2014 els Consells Comarcals eren els 
qui establien els criteris d’accés als ajuts no obligatoris de menjador, a fi d’adaptar els barems de 
puntuació per a la concessió dels ajuts a les realitats socials de cadascuna de la comarca.  Aquesta 
situació generava desigualtats importants entre comarques i havia estat denunciada pel Síndic de 
Greuges. El maig de 2014 es va arribar a un acord entre el departament d’Ensenyament, les entitats 
municipalistes i els Consells Comarcals per tal de posar fi a la disparitat de criteris existent i unifi-
car el sistema arreu del territori, establint uns llindars de renda homogenis per a tot el territori. 

Una mateixa mesura per cobrir diferents funcions  

El servei de menjador s’ha convertit en un servei bàsic per al funcionament satisfactori de 
l’educació. En aquest context, els ajuts de menjador compleixen més d’una funció. Per una part 
són necessàris per afavorir la conciliació familiar i per garantir el servei de menjador a l’alumnat 
que viu en poblacions sense oferta educativa i es veu obligat a menjar a l’escola. Però per l’altra, 
permeten donar cobertura als infants i joves de famílies amb pocs recursos econòmics, assegurant 
la seva alimentació durant el temps que passen a l’escola. 

La disponibilitat d’un servei de menjador als centres educatius es converteix així en un servei in-
dispensable, com en el cas de les famílies que viuen lluny del centre educatiu o en les que tots dos 
progenitors treballen. Des d’aquest punt de vista, el servei de menjador és considerat com una 
prestació complementària d’ajuda a l’escolarització, i així ho disposa l’article 1 del Decret 
                                                        
27 Decret 160/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador 
dels centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. 
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160/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador dels centres docents 
públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. L’establiment dels ajuts obligatoris de men-
jador té com a objectiu garantir que els nens i joves que estan obligats a desplaçar-se per poder 
assistir al centre educatiu tinguin coberts els costos que aquest desplaçament els ocasiona i, tal i 
com s’estableix en l’esmentat decret, per garantir l’efectivitat de l’educació obligatòria. 

Per altra banda, el concepte d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu no es limita únicament a 
l’existència d’una oferta pública d’educació gratuïta. En aquest sentit, tal i com assenyalen Calero i 
Choi en el seu anàlisi sobre els ajuts de menjador28, el concepte d’educabilitat implica que un 
alumne pot aprofitar els beneficis de l’educació si és “educable”, és a dir, si es donen les condicions 
socials, escolars i familiars per poder fer un ús adequat dels recursos educatiu. Aquests factors 
tenen una influència decisiva en el rendiment de l’alumne, i, si la família no pot garantir-les cal que 
hi intervingui l’Estat.  

Des d’aquesta perspectiva, la igualtat d’oportunitats educatives implica que l’aprofitament educatiu 
d’una persona depengui exclusivament del seu esforç i no de les seves circumstàncies personals, 
familiars o socials.  Així doncs, els ajuts de menjador tenen com a finalitat garantir les condicions 
bàsiques d’una alimentació equilibrada per a tots els infants i joves en edat escolar.  

Finalment, com a conseqüència de la crisi econòmica, en els darrers anys les condicions de vida de 
molts infants i famílies s’ha vist notablement agreujada. Segons l’informe elaborat el 2013 pel Sín-
dic de Greuges29 aquesta problemàtica està afectant a un elevat nombre d’infants i de joves, i cal 
que les administracions públiques prenguin mesures per a donar resposta a aquestes mancances. 
L’informe fa referència a l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de 2011, segons el 
qual el 4% dels infants menors de setze anys pateix privacions materials que afecten l’alimentació: 
quasi 50.000 infants catalans no es poden permetre menjar proteïnes de manera regular.  
L’informe també constata que el problema de la malnutrició infantil és, en molts casos, una situació 
sobrevinguda els darrers anys per efecte de la crisi econòmica i que aquesta problemàtica, que 
abans era present de forma més puntual, té tendència a augmentar i a agreujar-se per la precarit-
zació creixent de la situació econòmica de les famílies i per la cronificació i intensificació de les 
situacions de pobresa.  

Cal tenir en compte que la privació d’una alimentació adequada en infants i joves pot afectar al 
desenvolupament físic, intel·lectual i emocional, i que contribueix a la persistència de la pobresa en 
l’edat adulta. Per aquest motiu, entre les mesures que analitza l’informe del Síndic de Greuges es-
tan els ajuts de menjadors, ja que aquests ajuts conformen un instrument bàsic per combatre la 
malnutrició infantil. De fet, per a molts infants i joves procedents de famílies amb escassos recur-
sos econòmics dinar a l’escola és la garantia de rebre, com a mínim, un àpat equilibrat al dia.  

Situació a Espanya 

Situació a Catalunya 

La regulació dels ajuts de menjador a Catalunya data de 1996, amb la publicació del Decret 
160/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador dels centres docents 
públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, que dona resposta a la manca d’una regula-
ció específica del seu funcionament. 

Aquest decret estableix que el servei de menjador és una prestació complementària i d’ajuda a 
l’escolarització, establint, per tant, la seva importància no només des d’un punta de vista alimentari 
sinó com a mesura directament relacionada amb la educabilitat dels i les alumnes que cursen estu-

                                                        
28 Calero J, Choi A. Anàlisi del sistema de beques de transport i de menjador 
escolar. Diputació de Barcelona. Juny 2010. 

29 Síndic de Greuges de Catalunya. Informe sobre la malnutrició infantil a Catalun-
ya. Agost 2013 
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dis obligatoris. 

En el decret s’estableix que el servei escolar de menjador és una prestació de caràcter opcional que 
tots els centres poden oferir sempre que garanteixin la idoneïtat de la prestació, però, alhora, és 
també un servei que el Departament d’Ensenyament ha de garantir amb caràcter preceptiu a 
l’alumnat que està obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi, per tal de garantir l’efectivitat 
de l’educació obligatòria i dels centres d’educació especial. Aquest plantejament constitueix la base 
del dret a prestació gratuïta del servei de menjador per a tots els alumnes que per als que no hi ha 
oferta educativa en el seu municipi, sigui quina sigui la seva situació econòmica.  

Per altra banda, el Decret també estableix que, a banda d’aquests ajuts obligatoris, les administra-
cions públiques podran establir ajuts de menjador per l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspon-
gui la gratuïtat del servei, tenint en compte les seves condicions socioeconòmiques i geogràfiques.  

Degut a la crisi econòmica esdevinguda durant els darrers anys, s’ha produït un increment subs-
tancial en la demanda d’ajuts que ha fet emergir situacions molt complexes, tant a nivell de les 
famílies en situacions econòmiques precàries, com a nivell pressupostari de les administracions 
públiques encarregades de gestionar aquests ajuts.  

Per una banda, la crisi econòmica ha tingut com a conseqüència un agreujament en la situació eco-
nòmica de moltes famílies, així com l’emergència de nous col·lectius amb necessitat d’ajut per si-
tuacions sobrevingudes. Per altra banda, l’augment de la demanda ha compromès l’estabilitat pres-
supostaria dels consells comarcals i ajuntaments, que moltes vegades no tenen capacitat per donar 
resposta a tota la necessitat existent. Finalment, la compactació horària a la secundària ha deixat a 
molts joves sense servei de menjador, doncs en finalitzar les classes al migdia, els instituts de se-
cundària han deixat d’oferir aquest servei.  

Com a conseqüència d’aquesta situació, s’han produït denuncies continuades als mitjans de co-
municació i a diferents plataformes ciutadanes de situacions de malnutrició infantil degut a que el 
dinar a l’escola s’ha convertit, per a alguns nens, en l’únic àpat calent del dia. Aquesta situació és 
especialment greu per qüestions de salut d’aquests infants i joves, però també des del punt de vis-
ta educatiu, doncs una alimentació insuficient pot afectar al rendiment escolar o pot incrementar 
l’absentisme escolar en el cas dels alumnes que han d’anar a dinar a casa per no poder assumir el 
cost de menjador i falten a l’escola a la tarda. 

Des de les associacions i entitats socials d’arreu del territori, així com des d’alguns ajuntaments, 
s’han vehiculat mesures per poder donar resposta a les famílies en situació de més necessitat. 
També algunes AMPES contribueixen, amb els seus propis recursos, a donar ajuts a les famílies a 
les que s’ha denegat l’ajut i no tenen capacitat de sufragar el servei de menjador. Aquestes actua-
cions, tot i que fragmentàries, han pogut donar resposta a molts casos particulars i mitigar 
l’impacte de la manca de recursos públics en aquest àmbit. Es tracta, però, d’iniciatives amb un 
efecte limitat a territoris o col·lectius concrets, que supleixen la manca de resposta per part de les 
institucions de manera temporal.  

 
Diferències entre comunitats autònomes 

Existeixen diferències importants entre comunitats autònomes pel que fa a la regulació i la pro-
visió dels ajuts de menjador. 

A Catalunya, i d’altres comunitats autònomes com Aragó, la Comunitat Valenciana, Madrid o la 
Rioja, la normativa autonòmica que regula la provisió gratuïta del servei estableix la gratuïtat per 
als supòsits definits en la normativa estatal. En conseqüència, totes aquestes comunitats preveuen 
la gratuïtat de l’ajut de menjador per als alumnes que estan escolaritzats en un municipi diferent al 
que resideixen i que es veuen obligats a desplaçar-se per manca d’oferta escolar en el seu municipi. 
A banda d’aquests ajuts obligatoris, s’ofereixen també altres ajuts que, amb caràcter no obligatori, 
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cobreixen total o parcialment el cost de l’ús del servei de menjador escolar. Es tracta, però, d’ajuts 
que depenen de les polítiques d’ajuts i beques que promou discrecionalment l’Administració.  

En altres comunitats la regulació amplia els supòsits establerts per la normativa estatal. Dins 
aquest grup trobem comunitats com Andalusia, Cantàbria, Castella Lleó, Castella la Manxa, Extre-
madura, Galícia, Múrcia, Balears o Navarra. Els criteris varien substancialment entre comunitats, 
però en totes elles, a més de garantir-se la gratuïtat del servei de menjador per a aquells alumnes 
que viuen en un municipi diferent al que estan escolaritzats, també s’estableixen ajuts obligatoris 
per a aquells alumnes que reuneixen determinades circumstàncies socials i personals. En funció de 
les CC.AA, aquestes característiques fan referència a l’alumnat amb necessitats educatives especi-
als, alumnat en situació de risc social, alumnat amb nivells de renda familiar baixos, alumnat en 
situació d’acolliment familiar o residencial, alumnat de famílies nombroses, famílies monoparen-
tals, etc. 

Finalment, hi ha comunitats amb una regulació pròpia, com és el cas de Canàries o del País Basc. 
A Canàries30, les subvencions no es donen als alumnes sinó que es concedeixen directament a de-
terminats centres educatius, sufragant total o parcialment el servei de menjador per a l’alumnat 
d’aquests centres. En el cas del País Basc31 no hi ha una regulació específica dels ajuts de menjador 
sinó que aquests estan recollits dins el sistema de beques i ajuts a alumnat no universitari, que 
preveu diversos components per finançar l’ensenyament, el desplaçament, la residència, el material 
escolar i el menjador i, per a cada un d’ells, estableix els criteris per a accedir i els imports dels 
ajuts atorgats.  

Experiències internacionals 

A nivell internacional s’aprecien també diferències importants entre països pel que fa a la provi-
sió de serveis gratuïts d’alimentació a les escoles.  

Segons un estudi comparatiu elaborat per l’School Food Trust32 en la majoria dels països occidentals 
– amb l’excepció d’Austràlia i Canadà– existeixen ajuts per cobrir la totalitat o part del servei de 
menjador. 

Als països nòrdics, com Suècia i Finlàndia, el cost del servei de menjador és gratuït per a tots els 
estudiants, independentment del seu nivell d’ingressos sense que els pares hagin d’aportar cap 
quantitat addicional per aquest concepte.  

A la resta dels països europeus el govern finança total o parcialment els costos del servei de men-
jador per als alumnes que compleixen determinats requisits tot i que els criteris per atorgar els 
ajuts i la forma de gestionar-los varien sensiblement en funció del país.  

En la majoria dels països, l’Estat finança una part del servei de menjador i les famílies cobreixen la 
resta, tot i que en alguns, com ara França o Regne Unit, s’estableix un subsidi total per a les famíli-
es que no poden assumir la totalitat dels costos reben un ajut per l’import total del servei de men-
jador.  

Al Regne Unit les persones que reben algun tipus de subsidi estatal (subsidi d’atur, ajuts familiars 
o de renda mínima), les famílies que tenen una renda inferior a 16.190£ o els beneficiaris d’asil  tenen 
dret a la gratuïtat del servei de menjador per als seus fills. A Escòcia la decisió sobre quins alum-
nes es beneficien dels ajuts de menjador recau sobre els ajuntaments. 

A França, entre els diferents ajuts disponibles per a les famílies amb fills en edat escolar hi ha l’ajut 

                                                        
30 http://www.gobcan.es/boc/2015/097/007.html 

31 https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2015/nouni/y22-izapide/es/ 

32 Clare Harper, Lesley Wood & Claire Mitchell. The provision of school food in 18 countries.  

July 2008 
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de menjador (“aide pour la cantine”).  Aquests ajuts estan adreçats als alumnes de famílies desfavo-
rides, i cobreixen total o parcialment els costos del menjador. Les ajudes les concedeix el director o 
directora de l’escola, que és qui informa a les famílies sobre l’existència dels ajuts i les condicions 
per a accedir-hi.  

Als EE.UU, el National School Lunch Program subvenciona a les escoles per que proveeixin  àpats a 
baix cost o gratuïts per als seus alumnes. Aquest programa inclou també el finançament dels 
“snacks” que es serveixen en activitats extraescolars fins als 18 anys. Poden accedir a aquestes 
subvencions les escoles que compleixen amb els requeriments nutricionals fixats pel govern fede-
ral. Tots els alumnes de les escoles que participen en el programa es beneficien de la subvenció. Els 
fills de famílies amb rendes inferiors al 130% del nivell de pobresa no han de pagar pel servei. Els 
que tenen rendes entre el 130 i el 185% del nivell de pobresa accedeixen a preus reduïts i els fills 
de famílies amb imports superiors a aquest percentatge paguen el preu total tot i que es tracta 
igualment de preus subvencionats. Així mateix, a les àrees on hi ha un 50% d’estudiants beneficia-
ris d’àpats gratuïts poden oferir tots els “snacks” gratuïtament. 

Cada cop hi ha més països on s’estan instaurant els “breakfast clubs”, oferint esmorzar a l’escola 
per garantir que tots l’alumnat faci aquest àpat. Aquests programes incorporen subvencions per a 
aquells alumnes que provenen d’entorns familiars econòmicament desfavorits. 

Finalment a Austràlia no existeix cap tipus d’ajut per al servei de menjador i al Canadà el govern 
federal no disposa de cap programa en aquest sentit però es fomenta que les escoles desenvolupin 
i implementin programes per facilitar l’accés dels estudiants a un menú saludable a preus assequi-
bles.   

Valoració  

Segons l’anàlisi realitzada per Jorge Calero i Alvaro Choi33 el sistema d’ajuts presenta una sèrie de 
punts a millorar. Tot i que l’estudi es va realitzar al 2010, molts dels aspectes que s’assenyalaven al 
estudi continuen sense resoldre. 

Aquesta valoració es complementa amb l’anàlisi realitzada des del Síndic de Greuges de Catalu-
nya34, en el seu informe sobre malnutrició infantil a Catalunya, realitzat l’any 2013, en el que es 
denuncien les mancances de les administracions públiques, moltes de les quals que afecten al sis-
tema d’ajuts de menjador. 

A continuació es resumeixen els més rellevants. 

• Manca de coherència en el sistema 

No es pot parlar d’un sistema d’ajuts pròpiament dit, doncs existeix una gran varietat en els criteris 
establerts per la concessió d’aquests ajuts, que respon més a l’intent de diverses administracions 
públiques per atendre les noves necessitats a mesura que aquestes van sorgint que no pas a la creació 
d’un conjunt d’ajuts educatius racionalment entrellaçats entre ells. 

 

• Finalitats contraposades 

L’actual regulació dels ajuts de menjador combina diferents finalitats en ocasions contraposades entre si 
que fan difícil l’establiment de criteris coherents per regular la seva concessió. 

Per una banda, els ajuts de menjador compleixen una funció compensatòria i tenen com a finalitat 
assegurar que els infants i joves tenen garantits uns mínims des del punt de vista nutricional. Però en les 

                                                        
33 Calero J, Choi A. Anàlisi del sistema de beques de transport i de menjador 
escolar. Diputació de Barcelona. Juny 2010. 

34 Síndic de Greuges de Catalunya. Informe sobre la malnutrició infantil a Catalun-
ya. Agost 2013. 
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famílies on treballen els dos progenitors, o un d’ells, els ajuts de menjador també compleixen una funció de 
conciliació de la vida familiar i laboral. Si el criteri fonamental per a accedir a l’ajut constitueix la renda 
familiar s’afavoreix la concessió d’ajuts a les famílies on el pare i/o la mare estan a l’atur o inactius. Ara be, 
en el cas que tots dos treballin, tot i que els nivells de renda puguin ser superiors, la necessitat econòmica 
pot seguir existint de manera que segons com s’estableixi el barem de renda es pot penalitzar a aquest 
grup de població i, al mateix temps, dificultar la conciliació.  

Per altra banda, l’actual sistema d’ajuts de menjador vol garantir que els nois i joves que es veuen obligats 
a estudiar en un altre municipi per manca d’oferta allà on viuen puguin quedar-se a dinar a l’escola, sense 
haver de desplaçar-se. Això porta a establir ajuts obligatoris de menjador per a tots els alumnes 
escolaritzats fora del seu municipi de residència, independentment dels seus ingressos, amb la qual cosa 
s’estableixen greuges comparatius amb les famílies amb dificultats econòmiques. 

 

• Insuficient cobertura   

Segons l’informe elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya al 2013, l’actual sistema d’ajuts de 
menjador presenta indicis de dèficit de cobertura, ja que segons les queixes presentades pels ciutadans, hi 
ha famílies amb dificultats econòmiques que, tot i haver de destinar més del 10% dels seus ingressos 
anuals a sufragar el cost de menjador escolar no perceben cap ajut, sigui parcial o total. 

Tot i l’increment pressupostari dedicat a als ajuts de menjador, aquesta partida continua sent insuficient i 
les entitats socials denuncien el creixement de la pobresa infantil i de situacions d’inseguretat alimentària.  

 

• Ajuts no adaptats a les necessitats de les famílies 

La regulació i la gestió dels ajuts comporta rigideses administratives que, moltes vegades, no permeten 
donar resposta a les necessitats de les famílies que necessiten els ajuts. 

En primer lloc, per atorgar l’ajut es fa servir el nivell de renda de l’any anterior. Això comporta que famílies 
amb una situació de pobresa sobrevinguda, causada pels efectes de la crisi econòmica, no hi puguin 
accedir als ajuts tot i estar en situació de necessitat.  

Quan l’ajut es dona per motius sòcio-econòmics, aquest sol cobrir, aproximadament, el 50% del preu 
màxim establert pel Departament d’Educació. Moltes famílies, però, no poden assumir el 50% restant i es 
veuen obligades a renunciar. En alguns municipis els ajuntaments complementen fins al 100% de l’import 
de l’ajut dels alumnes amb situacions econòmiques o socials molt greus, però aquest complement depèn 
de cada municipi de manera que, dins una mateixa comarca, un alumne pot rebre o no el 100% de l’ajut 
depenent del seu lloc de residència. 

En altres casos és pràctica habitual compactar l’ajut, de manera que, com a mínim, els nens puguin menjar 
sense cap cost a l’escola dos o tres dies a la setmana (depenent del que cobreixi l’ajut). Aquesta opció, 
però, implica que els infants amb més dificultats hagin de deixar de fer ús del servei de menjador els dies 
en què l’accés no sigui gratuït i no tinguin garantit, com a mínim, un àpat diari. 

 
• Dèficits en el sistema d’informació 

La informació rebuda per les famílies sobre els ajuts depèn, en gran mesura, del centre o del municipi en el 
que estan escolaritzats els seus fills. Existeixen, però, grans diferències entre centres en termes 
d’informació proporcionada, la qual cosa comporta que hi hagi alumnes que perdin l’ajut per 
desconeixement dels requisits d’accés o dels tràmits administratius requerits.  

 

• Manca de cobertura durant els períodes de vacances escolars 

El servei de menjador escolar garanteix, com a mínim, un àpat diari als infants socialment més vulnerables 
al llarg del curs escolar. Fora del curs escolar, els casals i colònies d’estiu subvencionats per 
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l’administració cobreixen parcialment aquesta mancança. Tot i això, es tracta d’un recurs escàs, supeditat 
a la existència d’ajuts i que no cobreix tot el  període de vacances. 

 

• Problemàtica específica a l’etapa d’educació secundària obligatòria 

La compactació horària a molts centres d’ESO ha agreujat la problemàtica, doncs els centres han deixat 
de proporcionar servei de menjador. Això ha deixat a molts alumnes fora del sistema d’ajuts, i, en alguns 
casos, aquest fet ha estat especialment greu per ser l’àpat a l’escola l’únic àpat calent que rebien aquests 
joves en tot el dia. 

 

• Manca de criteri redistributiu en els ajuts obligatoris 

Pel que fa als ajuts obligatoris, al no tenir en compte la capacitat econòmica de les famílies i estar basats 
única i exclusivament en un criteri geogràfic (determinat pel fet que el municipi d’escolarització no disposi 
d’oferta educativa), no necessàriament beneficien als qui més ho necessiten. Així, pot donar-se el cas que 
famílies amb recursos econòmics suficients reben el 100% de l’ajut pel fet de viure allunyats del centre 
escolar, mentre que els fills de famílies amb greus problemes econòmics no disposen de cap ajut, o només 
tenen dret a una part de l’ajut. 

Per altra banda, el criteri de l’empadronament no sempre és el més just, doncs pot donar-se el cas 
d’alumnes que, vivint al mateix municipi on hi ha l’escola estan allunyats del centre escolar i no tenen dret 
a ajut. En aquest sentit, es reclama la utilització del criteri de la proximitat. 

Idees clau 

• A Catalunya el servei de menjador es considera una prestació complementària i d’ajuda a l’escolarització. 
Es considera, per tant, una mesura directament relacionada amb la educabilitat dels i les alumnes que 
cursen estudis obligatoris. 

• Hi ha dos tipus d’ajuts: els ajuts obligatoris de menjador i els no obligatoris. Els ajuts de menjador tenen 
caràcter preceptiu en el cas dels alumnes que han de desplaçar-se fora del seu municipi per inexistència 
d’oferta pública del nivell educatiu corresponent. Per altra banda, existeix un altre bloc d’ajuts destinat a 
l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei. Aquests ajuts poden cobrir totalment o 
parcial el cost del servei. Hi poden accedir els alumnes d’educació infantil, primària i ESO, matriculats en 
centres públics o privats concertats i amb unes situacions geogràfiques, socioeconòmiques i familiars 
determinades.  

• Degut a la crisi econòmica esdevinguda durant els darrers anys, s’ha produït un increment substancial 
en la demanda d’ajuts que ha fet emergir situacions molt complexes, tant a nivell de les famílies en 
situacions econòmiques precàries, com a nivell pressupostari de les administracions públiques 
encarregades de gestionar aquests ajuts.  

• A més, la compactació horària a la secundària ha deixat a molts joves sense servei de menjador, doncs 
en finalitzar les classes al migdia, els instituts de secundària han deixat d’oferir aquest servei.  

• Des de les associacions i entitats socials i AMPES d’arreu del territori, així com des d’alguns 
ajuntaments, s’han vehiculat mesures per poder donar resposta a les famílies en situació de més 
necessitat. Es tracta, però, d’iniciatives concretes amb un efecte limitat a territoris o col·lectius concrets, 
que supleixen la manca de resposta per part de les institucions de manera temporal.  

• A nivell de l’Estat Espanyol existeixen diferències importants entre comunitats autònomes pel que fa a la 
regulació i la provisió dels ajuts de menjador. En algunes comunitats la normativa sobre el servei de 
menjador escolar es centra en aspectes relacionats amb la gestió i el funcionament dels serveis però no 
es regula la gratuïtat del servei.  En d’altres – com és el cas de Catalunya - sí que hi ha una normativa 
autonòmica que regula la provisió gratuïta del servei i existeixen ajuts obligatoris de menjador per als 
alumnes que es veuen obligats a desplaçar-se per manca d’oferta escolar en el seu municipi i ajuts no 
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obligatoris sota criteris específics. Un tercer grup de comunitats disposen de normatives autonòmiques 
que regulen la provisió gratuïta del servei ampliant els supòsits establerts per la normativa estatal i 
estableixen ajuts obligatoris per a aquells alumnes que reuneixen determinades circumstàncies socials i 
personals 

• A nivell internacional s’aprecien també diferències importants entre països pel que fa a la provisió de 
serveis gratuïts d’alimentació a les escoles. Als països nòrdics, com Suècia i Finlàndia, el cost del servei 
de menjador és gratuït per a tots els estudiants, independentment del seu nivell d’ingressos sense que els 
pares hagin d’aportar cap quantitat addicional per aquest concepte. A la resta dels països europeus el 
govern finança total o parcialment els costos del servei de menjador per als alumnes que compleixen 
determinats requisits tot i que els criteris per atorgar els ajuts i la forma de gestionar-los varien 
sensiblement en funció del país. En canvi, a Austràlia no existeix cap tipus d’ajut per al servei de 
menjador i al Canadà el govern federal no disposa de cap programa en aquest sentit però es fomenta que 
les escoles desenvolupin i implementin programes per facilitar l’accés dels estudiants a un menú 
saludable a preus assequibles.   

• La valoració del actual sistema d’ajuts de menjador a Catalunya mostra que existeixen aspectes a 
millorar en la regulació actual.      

⋅ Manca d’un “sistema d’ajuts” pròpiament dit,   

⋅ Funcions i objectius dels ajuts de menjador que poden resultar contradictòries entre si (compensar 
necessitat de desplaçar-se per acudir al centre escolar, afavorir conciliació familiar, garantia nutricional 
per a infants d’entorns desfavorits,)  

⋅ Insuficient cobertura dels ajuts.   

⋅ Regulació dels ajuts no adaptada a les necessitats de les famílies (no es dona resposta a situacions de 
necessitat sobrevinguda, cobertura del 50% és insuficient per a moltes famílies, nivells renda molt 
baixos per poder accedir als ajuts)  

⋅ Dèficits en el sistema d’informació a les famílies. 

⋅ La informació rebuda per les famílies sobre els ajuts depèn, en gran mesura, del centre. 

⋅ Manca de cobertura durant els períodes de vacances escolars 

⋅ Problemàtica específica a l’etapa d’educació secundària obligatòria degut a la compactació horària a 
molts centres d’ESO  

⋅ Manca de criteri redistributiu en els ajuts obligatoris, basats exclusivament en criteri geogràfic sense 
tenir en compte la capacitat econòmica de les famílies  
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Fitxa 5: Ajuts a l’estudi 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Dimensió Social i/o compensatòria 

Tipologia Finançament via demanda 

Mesura Ajuts a l’estudi 

Nivell Educació secundària post-obligatòria 

 

Descripció de la mesura 

Els ajuts a l’estudi són prestacions econòmiques per iniciar o continuar els estudis que es conce-
deixen atenent únicament a les condicions socioeconòmiques del beneficiari35.  

Aquest tipus d’ajuts tenen un caràcter assistencial i s’utilitzen sobre tot en el nivell d’estudis post-
obligatoris per tal de fomentar la continuïtat en l’educació. Així doncs, els ajuts a l’estudi estan 
destinats a compensar les condicions sòcio-econòmiques de partida de determinats col·lectius, ofe-
rint-los un suport econòmic que els permeti continuar els seus estudis més enllà de l’etapa 
d’ensenyament obligatori.  

Els ajuts a l’estudi es diferencien de les beques en que estan lligats única i exclusivament a la 
situació sòcio-econòmica del beneficiari o beneficiària i per gaudir-los no és necessari acomplir cap 
requisit de rendiment acadèmic. En canvi, per obtenir una beca sempre ha d’haver un requisit 
d’aprofitament acadèmic. Tot i això, sovint existeixen confusions terminològiques entre ambdós 
termes.  

Situació a Espanya 

Ajuts a l'estudi en els nivells d'educació obligatòria 

En els nivells d’estudi obligatoris únicament es concedeixen ajuts a l’estudi per als alum-
nes amb necessitats específiques de suport educatiu.  

Aquests ajuts, regulats pel RD 609/201336, cobreixen tant les despeses vinculades a 
l’ensenyament com altres ajudes i subsidis pel transport, el menjador, el material escolar 
o per accions de reeducació. Es tracta d’ajuts vinculats al nivell de renda familiar, excepte 
en el cas dels subsidis de transport i de menjador, que són universals per a tots els 
alumnes amb necessitats especials. 

 

Ajuts a l’estudi i abandonament escolar prematur 

Els ajuts a l’estudi resulten especialment útils per lluitar contra l’abandonament escolar prema-
tur, al oferir als alumnes procedents d’entorns sòcio-econòmics desfavorits recursos per cobrir les 

                                                        
35 Segons estableix el Capitol I, art 1er “Definicions”, apartat 2, del Reial Decret  
1721/2007 de 21 de desembre   

36 Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se modifica parcial-
mente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personaliza-
das. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8559
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8559
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8559
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8559
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8559
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8559
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despeses associades a l’educació post-obligatòria i a compensar el cost-oportunitat de l’educació.   

En un primer moment l'abandonament escolar s’atribuïa a causes com la inadaptació, les capacitats 
cognitives de l’alumnat, els dissenys curriculars poc adaptats o a qüestions relacionades amb la 
disciplina.  

Posteriorment, l’anàlisi de les problemàtiques subjacents a l’abandonament ha desvelat que les 
seves causes són més complexes i s'ha començat a parlar de la incidència d’altres factors relacio-
nats amb les condicions socials i econòmiques de l'alumne. Entre els alumnes procedents d’entorns 
sòcio-econòmics desfavorits la manca de recursos pot constituir un condicionant important per la 
continuïtat en els estudis. Per una banda, la dificultat de cobrir les despeses associades a l’educació 
post-obligatòria – tant despeses directes de matrícula com altres despeses indirectes associades a 
l’educació – i la necessitat d’obtenir uns ingressos per fer front a les necessitats bàsiques pot con-
vertir-se, entre determinats col·lectius, en una barrera important per continuar amb els estudis. Per 
altra banda, la manca de confiança en la formació com a via per a accedir al mercat de treball pot 
treure valor a l’aposta pels estudis post-obligatoris i que el cost oportunitat de l’educació  es vegi 
com un des incentiu a la continuïtat en els estudis. 

L’evidència mostra la relació positiva entre el fet d’estar becat i la continuïtat en els estudis post-
secundaris, posant de manifest que el suport econòmic als alumnes amb risc d’abandonament es-
colar pot consistir en una mesura efectiva per retenir a la població amb més risc d’exclusió i per 
fomentar la continuïtat en els estudis.  

En aquest context, el suport econòmic als alumnes amb risc d’abandonament escolar converteix en 
una mesura complementària per retenir a la població amb més risc d’abandonament i fomentar la 
continuïtat en els estudis.  

 

Ajuts a l'estudi en els nivells d'educació post-obligatòria 

Actualment no existeixen a nivell estatal ajuts a l’estudi per a estudiants que realitzen estudis 
post-obligatoris no universitaris, consistint totes les mesures en beques a l’estudi, és a dir, suport 
financer vinculat al resultat acadèmic. 

Al curs 2009 – 2010 es varen crear les beques de manteniment amb l’objectiu de fomentar la con-
tinuïtat als estudis de l’alumnat amb especials dificultats.  Es tractava  d’una modalitat d’ajut com-
pensatòri destinat específicament a l’alumnat en situació de més risc d’abandonament del sistema 
educatiu, identificat com el que assisteix als programes de qualificació professional inicial. Aquest 
ajut s’atorgava a l’alumnat que, a banda de complir els requisits generals de nivell d’ingressos fa-
miliars, cursava el mòdul voluntari d’aquests programes. La quantia prevista era de 1.363€ per 
alumne, que s’abonava de manera fraccionada de manera que el segon pagament quedava condici-
onat a l’aprofitament acadèmic de l’alumne durant el curs 37. Aquestes beques es van mantenir fins 
al curs 2012- 2013. A partir del curs 2013-2014 van ser substituïdes per una beca bàsica i una 
quantia variable, com a la resta dels estudis post obligatoris, deixant d’atendre als objectius per als 
que va ser creada la beca de manteniment.  

Al 2011 l’abandonament educatiu prematur a Espanya era del 26% quan l’objectiu de la UE pel 2020 
és del 15%38. Es tracta d’una dada prou preocupant, que porta a la necessitat de prendre mesures 
específiques destinades a aquest col·lectiu.  Les dificultats econòmiques són un dels elements que 
pot incidir en l’abandonament prematur. Segons les dades recollides en un estudi realitzat per 

                                                        
37 Segons l’art. 4.2 del Reial decret 922/2009, de 29 de maig, pel qual 
s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques 
i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació per al curs 2009-2010; BOE núm. 131, 
de 30.05.2009 

38 Segons dades de l’Anuari 2011, de la Fundació Jaume Bofill. 
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l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) 39, el 79% dels alumnes que abandonen entre 
18-24 anys viu en llars que arriben a fi de mes amb dificultat o molta dificultat (IVIE, 2014). Tot i 
això, a nivell estatal no existeixen ajuts  a l’estudi per a aquest col·lectiu i les beques adreçades a 
aquest nivell d’estudis són insuficients.   

A nivell autonòmic cada comunitat disposa de regulacions específiques existent diferencies relle-
vants entre comunitats. A continuació es mostren alguns exemples de les mesures existents en 
diferents comunitats autònomes en aquest àmbit. 

La Junta d’Andalusia ha creat la Beca Adriano, adreçada – tal i com indica la normativa reguladora 
de la beca40 – a l’alumnat que complint els requisits econòmics de la normativa de beques i els re-
quisits acadèmics per a continuar els seus estudis, no han assolit la puntuació acadèmica referida a 
la nota mitja o no han superat la càrrega lectiva exigida per la normativa.  

Tot i la seva denominació aquesta mesura és, en realitat, un ajut a l’estudi doncs rebaixa sensible-
ment els requisits de rendiment acadèmic exigibles per la obtenció d’una beca. Es tracta, per altra 
banda, d’una mesura destinada a evitar l’exclusió i l’abandonament educatiu lligat a la manca de 
recursos econòmics. Partint de la base de les diferents oportunitats lligades a la condició socioeco-
nòmica de partida, es vol facilitar la permanència al sistema educatiu dels alumnes procedents 
d’entorns desfavorits que no aconsegueixen el rendiment acadèmic exigit per la normativa de be-
ques. A tal efecte, s’estableix com a requisit per a accedir a la beca una nota mitjana superior a cinc 
i inferior a la que requereix la normativa de beques fixada pel Ministeri, i rebaixa la càrrega lectiva 
exigida per poder optar a la beca. D’aquesta manera s’ofereix la possibilitat d’obtenir un ajut que 
compensi l’absència d’ingressos de les famílies conseqüència de la dedicació a l’estudi de la perso-
na beneficiària de l’ajut.  

Un altre exemple és el del País Basc, on tot i no existir ajuts a l’estudi específics per a col·lectius 
procedents d’entorns desfavorits, la normativa sobre beques41 inclou una referència específica a 
l’alumnat procedents de famílies que hagin patit violència de gènere, establint que en aquest cas es 
concediran els ajuts encara que no es compleixin els requisits acadèmics.  

A Catalunya no s’han identificat mesures públiques específiques d’ajut adreçades al col·lectiu de 
joves que han abandonat prematurament els estudis, o els alumnes amb risc d’abandonament, que 
no estiguin vinculades al rendiment acadèmic.   

A nivell privat cal destacar la iniciativa conjunta entre la Federació de Pisos Assistits (FEPA), la Cai-
xa d’estalvis i Pensions i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per donar 
ajuts a l’estudi a joves ex-tutelats per a la realització dels seus estudis post-obligatoris. Aquests 
ajuts complementen la prestació econòmica amb un seguiment personalitzat dels joves durant la 
realització dels seus estudis. 

                                                        
39 IVIE (2014). El abandono educativo temprano: análisis del caso español. Valencia, 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. 

40 Orden de 29 de enero de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la Beca Adriano dirigida a facilitar la permanencia 
en el sistema educativo del alumnado que curse alguna de las ense-
ñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, y se efectúa su convo-
catoria para el curso escolar 2013-2014. 
41 ORDEN de 22 de octubre del 2014, de la Consejera de Educación, 
Política Lingüística y Cultura,por la que se convocan becas y ayudas al 
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no universita-
rios para el curso académico 2014-2015 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-29-de-enero-de-2014-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-la-beca-adriano-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-29-de-enero-de-2014-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-la-beca-adriano-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-29-de-enero-de-2014-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-la-beca-adriano-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-29-de-enero-de-2014-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-la-beca-adriano-1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-29-de-enero-de-2014-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-la-beca-adriano-1
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/10/1404568a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/10/1404568a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/10/1404568a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/10/1404568a.pdf
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Experiències internacionals 

Els països nòrdics són un exemple d’aproximació universal a aquestes situacions. En aquests paï-
sos l’accés a l’educació post-obligatòria es considera un dret ciutadà i, com a tal, tota la població es 
beneficia d’ajuts per a l’educació vinculats al seu nivell de renda. 

És el cas de Dinamarca, que disposa d’un programa de beques d’estudi i ajuts a la formació basat 
en la idea de que qualsevol persona, independentment de la seva situació econòmica, ha de tenir 
les mateixes oportunitats d’accés a l’educació. En conseqüència, tota la població major de 18 anys 
que vol continuar els seus estudis té dret a rebre un suport financer. En el cas d’aquells estudiants 
que realitzen formació post-obligatòria, aquest suport es tradueix en un ajut universal fins als 20 
anys. L’ajut està vinculat a la renda familiar, de manera que els fills de les famílies més acomodades 
reben una quantitat menor i a mesura que baixa el nivell de renda la quantitat de l’ajut va augmen-
tant.  

Entre els països que ofereixen ajuts a l’estudi per la realització d’estudis post-obligatoris a estudi-
ants procedents de famílies amb baixos nivells de renda destaca el cas del Regne Unit per 
l’evolució que ha tingut la política d’ajuts a l’estudi en aquest país. 

Al Regne Unit l’educació obligatòria i post-obligatòria son gratuïtes fins als 18 anys. Però a més, 
existeixen diferents programes d’ajudes a l’estudi destinades a aquest col·lectiu42. 

Entre el paquet de mesures adreçades a aquest col·lectiu destaquen les beques de manteniment a 
l’estudi (Education Maintenance Allowances). Aquests ajuts s’adrecen a estudiants entre 16 i 19 
anys procedents de famílies amb ingressos inferiors a una determinada quantitat (variable en fun-
ció del territori i del número de membres de la unitat familiar)  amb l’objectiu de que continuïn els 
estudis durant l’etapa post-obligatòria. Consisteix en una prestació setmanal d’un màxim de 30 ₤, 
vinculada a requisits com l’assistència a classe, el bon comportament i la realització de les tasques 
assignades. Aquesta quantitat pot incrementar-se si els estudiants obtenen bons resultats acadè-
mics o si decideixen realitzar estudis superiors. A més, aquesta beca pot ser complementària a 
d’altres prestacions o beneficis públics i el càlcul dels ingressos familiars no té en compte els in-
gressos que pugui obtenir l’estudiant per la realització de feines a temps parcial o durant les va-
cances escolars.  Segons l’evidència disponible aquest programa, que va ser dissenyat amb 
l’objectiu de reduir l’abandonament escolar, ha tingut un impacte molt positiu, doncs han repercu-
tit en una millora de la puntualitat, disminució del absentisme escolar i millora dels resultats aca-
dèmics 43.   

Inicialment aquesta mesura s’aplicava a tot el Regne Unit, però recentment s’ha eliminat a Anglater-
ra i actualment només es pot obtenir a Irlanda, Gales i Escòcia. Segons va publicar el Departament 
d’Educació del govern del Regne Unit 44 a la seva pàgina web en el moment de prendre questa me-
sura, els motius per abandonar el EMA varen ser fonamentalment econòmics, doncs el cost del pro-
grama era molt car i no era sostenible amb la situació econòmica derivada de la recessió. Per altra 

                                                        
42 La informació sobre els ajuts es troba disponible a la web 

(https://www.gov.uk/browse/education)   

43 Sue Middleton, Sue Maguire, Karl Ashworth, Kate Legge, Tracey Allen and Kim 
Perrin. Centre for Research in Social Policy (CRSP), Loughborough University. Erich 
Battistin, Lorraine Dearden, Carl Emmerson, Emla Fitzsimons and Costas Meghir 
The Institute for Fiscal Studies (2003) The Evaluation of Education Maintenance 
Allowance Pilots: Three Years Evidence A Quantitative Evaluation. Department for 
education and skills. Research report RR499. 

44 Segons la notícia publicada pel Departament d’Educació a la web: Plans to 

end the Education Maintenance Allowance (EMA) programme 
(https://www.gov.uk/government/news/plans-to-end-the-
education-maintenance-allowance-ema-programme) 

 

https://www.gov.uk/browse/education
https://www.gov.uk/government/news/plans-to-end-the-education-maintenance-allowance-ema-programme
https://www.gov.uk/government/news/plans-to-end-the-education-maintenance-allowance-ema-programme
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banda, s’argumentava que una enquesta realitzada per la National Foundation for Educational Re-
search indicava que gairebé el 90% dels joves receptors d’aquest ajut afirmaven que haurien realit-
zat la formació encara que no haguessin rebut l’ajut. En conseqüència, la decisió del govern brità-
nic va ser eliminar aquesta mesura i substituir-la pel 16-19 bursary fund, que ofereix un ajut màxim 
de 1.200£ (equivalent a 1.550€) per cobrir despeses de transport o d’equipament necessari per la 
realització dels estudis post-obligatoris.   

Valoració 

  Arguments a favor   

Els ajuts a l’estudi són una mesura especialment indicada per a aquells estudiants amb situacions 
econòmiques precàries que poden tenir dificultats per obtenir els resultats acadèmics exigits per 
les beques. S’ha demostrat que existeix una clara correlació entre els resultats acadèmics i el nivell 
sòcio-econòmic familiar de manera que les dificultats d’aprenentatge s’aguditzen en entorns famili-
ars desfavorits.  

En aquest context, els estudiants procedents de famílies amb rendes baixes i amb dificultats 
d’aprenentatge es troben amb una barrera addicional a la continuïtat dels seus estudis, doncs no 
poden fer front al cost de l’educació i tampoc compleixen els requisits acadèmics per a accedir a 
una beca. Els ajuts a l’estudi pretenen fer front a aquest tipus de circumstàncies, i, tot i exigir de-
terminades condicions d’assistència i requeriments per a la percepció de l’ajut es desvinculen de 
manera expressa rendiment acadèmic de l’estudiant.    

Per altra banda, la posta en marxa de mesures destinades a facilitar l’accés i la continuïtat educati-
va de l’alumnat procedent de nivells sòcio-econòmics més desfavorits és clau si es vol garantir 
l’equitat i facilitar la igualtat d’oportunitats  

  Arguments en contra   

En el cas de l’abandonament escolar prematur és precís un enfocament global, tant a nivell econò-
mic com acadèmic.  Pel que fa als recursos acadèmics, generalment els ajuts a l’estudi no són sufi-
cients i necessiten anar acompanyats d’altres mesures complementàries compensatòries de desi-
gualtats sòcio-econòmiques (ajuts per a menjador, beques de mobilitat, subvencions per a 
l’adquisició de material escolar, ajuts per a llibres de text, etc.). Pel que fa a l’abandonament esco-
lar prematur, els ajuts econòmics poden constituir una mesura complementària a d’altres de tipus 
acadèmic, així com mesures destinades a transmetre adequadament el valor de la formació i els 
riscos d’una qualificació insuficient. 

Per altra banda, en el cas de l’abandonament prematur, els ajuts a l’estudi estan adreçats a retenir 
a la població que ja està escolaritzada, però no als que ja han abandonat el sistema educatiu. Per a 
aquest col·lectiu existeixen altres mesures vinculades amb el món del treball (beques salari, beques 
per a la formació en pràctiques, etc.).  

Idees clau 

• A Espanya no existeixen actualment ajuts estatals a l’estudi per a estudiants que realitzen estudis post-
obligatoris no universitaris, consistint totes les mesures en beques a l’estudi, és a dir, suport financer 
vinculat al resultat acadèmic.  

• Les beques de manteniment, creades amb l’objectiu de fomentar la continuïtat als estudis de l’alumnat amb 
especials dificultats que cursaven el mòdul voluntari del programa de PQPI, es varen eliminar a partir del curs 
2013-2014 

• A nivell autonòmic cada comunitat disposa de regulacions específiques en matèria de beques, existent 
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diferencies rellevants entre comunitats.  Destaca la Beca Adriano, creada per la Junta d’Andalusia i adreçada a 
l’alumnat que complint els requisits econòmics de la normativa de beques i els requisits acadèmics per a 
continuar els seus estudis, no han assolit la puntuació acadèmica referida a la nota mitja o no han superat la 
càrrega lectiva exigida per la normativa.  

• A Catalunya no s’han identificats mesures públiques específiques d’ajut adreçades al col·lectiu de joves que 
han abandonat prematurament els estudis, o els alumnes amb risc d’abandonament, que no estiguin 
vinculades al rendiment acadèmic.   

• A nivell internacional trobem diferents exemples d’aquestes mesures. Als països nòrdics l’accés a l’educació 
post-obligatòria es considera un dret ciutadà i, com a tal, tota la població es beneficia d’ajuts per a l’educació 
vinculats al seu nivell de renda. Al Anglaterra les beques de manteniment a l’estudi, adreçades a fomentar la 
continuïtat en els estudis entre alumnes procedents de famílies amb baixos nivells d’ingressos, han estat 
eliminades pel seu elevat cost, tot haver-se demostrat un impacte positiu.  

• Els ajuts a l’estudi són mesura útil per als estudiants amb situacions econòmiques precàries que poden tenir 
dificultats per obtenir els resultats acadèmics exigits per les beques.  Per aquest motiu ajuden a garantir 
l’equitat i a facilitar la igualtat d’oportunitats  

• Tot i això, cal tenir en compte que en el cas de l’alumnat procedent de famílies desfavorides cal un 
enfocament global, tant a nivell econòmic com acadèmic, doncs  generalment els ajuts a l’estudi no són 
suficients i necessiten anar acompanyats d’ajuts complementaris per compensar les desigualtats sòcio-
econòmiques i per mesures de suport de tipus acadèmic. 
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Fitxa 6: Xecs escolars 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Dimensió Social i/o compensatòria 

Tipologia Mesures de finançament via demanda 

Mesura Xecs escolars 

Nivell Educació obligatòria 

 

Descripció de la mesura 

Els xecs escolars constitueixen una modalitat de finançament dels centres escolars mitjançant la 
qual l’Estat lliura a les famílies un xec o val per a cada fill en edat escolar. Amb aquest xec les famí-
lies paguen les despeses del centre educatiu escollit per elles. 

Aquest sistema el va proposar per la primera vegada l’economista Milton Friedman amb l’objectiu 
de mantenir mecanismes de lliure elecció de centre públic o privat, sense renunciar al finançament 
públic de l’educació. 

Diversos països han instaurat aquest sistema, tot i que els models seguits presenten importants 
variacions entre ells: 

• En funció de la quantitat de despesa coberta pel xec, hi ha models en què el xec cobreix tot el cost de 
l’escolarització dels fills, mentre que en d’altres les famílies poden complementar aquesta quantitat si el 
centre que escullen té un cost superior al cobert per l’Estat. 

• En funció de qui gestioni els centres educatius, en alguns models el xec escolar permet escollir entre 
els diferents centres públics gestionats per l’Estat mentre, en d’altres es pot escollir entre centres públics i 
privats amb o sense afany de lucre i en d’altres s’adreça únicament a centres privats. 

• En funció de la regulació per part de l’Estat de les condicions a que estan sotmesos  els centres 
educatius beneficiaris dels xecs quant al currículum, a la selecció del professorat, els criteris d’admissió 
dels alumnes o de la possibilitat de finançar serveis complementaris a la escolarització com ara el transport 
escolar o el menjar.  

Situació a Espanya 

A Espanya s’han realitzat experiències de xec escolar a algunes comunitats autònomes governades 
per partits de dretes.  

A València l’ajuntament va implantar aquesta mesura al 1992 per a l’educació infantil. Les famílies 
beneficiàries del xec reben una quantia màxima de 90€ mensuals, depenent de la renda anual fami-
liar, la existència de discapacitat, la situació familiar (famílies nombroses o parts múltiples) o la 
situació de maltractament o violència domèstica.  

En el cas concret de València, el xec està adreçat exclusivament als nens escolaritzats en centres 
privats, i no hi poden accedir els que tenen plaça en una escola pública. Els centres beneficiaris del 
xec poden seleccionar als seus alumnes, basant-se en els criteris que considerin, o també poden 
rebutjar a alumnes encara que tinguin places disponibles. Per altra banda, al no existir cap regula-
ció de preus, els centres poden cobrar quantitats superiors a l’import del xec escolar, podent-se 
arribar als 400€ d’aportació addicional per part de les famílies. A més, el xec no cobreix els costos 
de transport fins al centre, per la qual cosa el dret a elecció de les famílies amb menys recursos es 
veu limitat als centres més propers al seu domicili. 

A Albacete aquest sistema es va implantar a les escoles bressol però va ser eliminat per 
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l’ajuntament del partit socialista. 

Des de la FAES es defensa aquest sistema de finançament de l’educació, i existeixen diverses or-
ganitzacions que promouen aquest model de finançament com chequeescolar.org. 

 

Experiències internacionals 

Diversos països han instaurat el sistema del xec escolar, si be les característiques de cada model 
són diferents. Es poden trobar diferents sistemes que varien substancialment entre ells en funció 
de quin sigui el finançament, les regulacions o els serveis de suport que ofereixin.  

A Xile existeix un model de xecs escolars des de 1980. Es tracta d’un model inspirat en les propos-
tes de Friedman, on el que prima és la llibertat d’elecció per part de les famílies.  

Als països nòrdics també s’utilitza aquest mecanisme. A Suècia es va introduir al 1992, de la mà 
del govern liberal, i s’ha mantingut posteriorment pels socialdemòcrates. El xec permet a les famíli-
es escollir entre escoles estatals o d’iniciativa social i finança el 85% del cost.  Dinamarca segueix 
un model força similar al de Suècia. Holanda té un sistema basat en els principis de mercat per a 
l’elecció d’escoles amb finançament públic, tot i que no s’utilitza el concepte de xec. En el sistema 
holandès s’ofereixen quantitats més elevades a les famílies pobres.  

Als EE.UU diversos estats han implantat sistemes de xecs escolars, entre ells Cleveland, Colorado, Co-
lumbia,  Indiana, Maine, Mikwaukee, Nova Orleans, Ohio, Vermont, Washington i  Wisconsin. Florida va ser 
el primer Estat en implementar un sistema de xecs, però va ser declarat inconstitucional pels tribunals al 2006 
perquè es finançava escoles privades i no complia el precepte constitucional de proporcionar un sistema “uni-
form, eficient, segur i de qualitat d’escoles públiques”. Val a dir que 37 estats prohibeixen expressament en les 
seves constitucions el finançament d’escoles religioses amb fons públics. 

Inicialment el model de finançament a través de xecs es va estendre en diferents Estats dels EE.UU 
adreçant-se a les famílies amb baixos nivells d’ingressos, amb l’argument de garantir el dret dels 
fills d’aquestes famílies a accedir a escoles privades en les mateixes condicions que els fills de fa-
mílies riques. Darrerament, aquests programes s’han anat estenent i a Estats com Indiana, Wiscon-
sin o Colorado els xecs escolars s’han obert a famílies de classe mitja i alta, sota l’argument de 
garantir el dret dels pares a escollir escola.  

Valoració 

A l’hora d’avaluar aquest model de finançament de la formació cal tenir en compte la manera 
d’implantar- lo, doncs cada programa té les seves pròpies regles que determinen la quantitat que 
es finança, els requisits d’accés al xec, la selecció de les escoles participants, etc. 

Per exemple, no és el mateix un xec que cobreixi una part dels costos educatius bàsics però perme-
tent que les famílies puguin afegir recursos privats si volen una millor educació per als seus fills – 
com proposava Friedman – o un xec variable en funció de la renda de cada família – com es fa als 
Països Baixos– de manera que les llars més pobres obtinguin un major finançament. En el primer 
cas, es potencia la llibertat d’elecció de les famílies, però es va en contra de l’equitat i la cohesió 
social, doncs es promou la segregació i l’estratificació de les escoles depenent dels ingressos de les 
famílies. En canvi, un plantejament com el d’Holanda, on l’import del xec varia en funció de la ren-
da i on les famílies no poden complementar la quantitat rebuda per l’estat, es redueix la segrega-
ció, però també es limita la llibertat d’elecció per als qui tenen més mitjans econòmics. 

El plantejament dels xecs també varien substancialment si es permet, per exemple, que les escoles 
escullin als seus alumnes – com succeeix a Xile o a Holanda – o si s’instaura un sistema de sorteig 
per als casos en què la demanda de places excedeix a l’oferta – com es fa en alguns estats dels 
EE.UU -. Un altre cop, els criteris d’equitat i els de llibertat d’elecció entren en contradicció. 

http://www.chequeescolar.org/
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Així mateix, el nivell de regulació del currículum per part del govern també determina clarament el 
resultat d’aquesta mesura. Si s’estableix un currículum comú per a tots els centres i es determinen 
els estàndards per a la selecció del professorat, s’augmentarà la cohesió social i l’equitat fent les 
escoles més uniformes entre sí en la seva oferta, però es reduiria la diferenciació entre escoles i la 
llibertat d’elecció. 

Per aquest motiu, els diferents autors que han analitzat aquest sistema, com Henry Levin, Rafale 
Granell o Alexandra Usher i Nancy Kober coincideixen en insistir en que les conseqüències del xec 
escolar depenen de la seva aplicació concreta i que, per tant, no es pot generalitzar sense analitzar 
el detall de cada experiència. Es tracta, per tant, d’un bon exemple de com la manera com s’aplica 
una mesura és determinant a l’hora d’avaluar i de la importància d’analitzar en detall els diferents 
enfocaments de finançament educatiu per tal de poder analitzar les seves conseqüències.  

 

Arguments a favor   

El principal argument a favor dels xecs escolars és la llibertat d'elecció. No hi ha dubte que al no 
haver una assignació de centre educatiu en base a criteris geogràfics o altres criteris s’augmenta la 
llibertat de les famílies a l’hora d’escollir escola. Els estudis també mostren que sota aquest model 
els pares solen estar satisfets amb l’escola del seu fill.  

Els defensors d’aquest tipus de mesura també argumenten que comporta una major eficiència en 
l’ús dels recursos gràcies a la competència del mercat. Es parteix de la base que l’elecció del con-
sumidor farà augmentar la competència entre escoles i que aquestes es veuran obligades a donar 
resposta a les necessitats dels seus alumnes millorant la seva qualitat. D’aquesta manera, es consi-
dera que la opinió dels pares pren rellevància i aquells centres que no compleixin amb les expecta-
tives de les famílies s’arrisquen a perdre alumnat i, eventualment, a tancar per manca d’alumnes.  

Un altre argument a favor dels xecs és que faciliten la reducció de la burocràcia, posant en mans 
dels centres i de les famílies la presa de decisions sobre inversions i sobre la gestió dels centres. 
Això dependrà, però, del tipus de disseny que s’estableixi i del nivell d’intervenció que es plantegi 
per part de l’Estat tant en relació a la fixació del currículum, com a la selecció del professorat o a la 
gestió interna del centre. Dependrà també de si els xecs escolars s’adrecen als centres públics o si 
serveixen per finançar l’accés a centres privats. 

 

Arguments en contra   

El principal argument en contra dels xecs escolars és que no garanteixen l’equitat i que fomenten 
la segregació i l’estratificació dels alumnes per classe social. Tal i com argumenta Henry Levin, el 
xec escolar, en emfatitzar la diferenciació de producte per atraure alumnes estableix nínxols que 
estratifiquen els alumnes segons el seu nivell socioeconòmic i la seva etnicitat. Tot i això, cal tenir 
en compte que l’efecte del xec escolar en la equitat depèn molt de com estigui dissenyada la mesu-
ra. Les polítiques que permeten a les famílies complementar el cost de l’educació no coberta pels 
xecs, o les que permeten a les escoles seleccionar els seus alumnes contribueixen a la segregació i 
estratificació dels alumnes per classes socials, la qual cosa és contraria a la equitat educativa al 
oferir millors recursos educatius als fills de famílies de renda mitja i alta.  

Pel que fa a l’eficiència dels sistemes que han implantat aquestes mesures, l’evidència no permet 
demostrar que això sigui així. Els estudis de cas realitzats a EE.UU, Suècia o Xile no mostren cap 
evidència de que el sistema de xecs tingui efectes en els resultats acadèmics dels alumnes. Aquests 
estudis es centren, fonamentalment, en la comparació dels èxits obtinguts pels alumnes que parti-
cipen en escoles finançades a través de xecs en comparació dels sistemes tradicionals.  Les evidèn-
cies d’aquestes recerques no ofereixen cap base consistent que permeti afirmar que els sistemes 
de xecs tenen avantatges pel que fa a les fites obtingudes respecte a d’altres enfocaments escolars 
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amb alumnes comparables, tant als EE.UU com a Xile.  Per altra banda, en països com Suècia o Ho-
landa el xec no ha millorat el nivell educatiu ni la cohesió social i ha fet créixer la segregació i la 
variabilitat dels resultats als tests educatius entre escoles: els resultats obtinguts a les proves PISA 
mostren diferencies cada vegada mes grans entre les escoles de Suècia pel que fa als resultats a 
mesura que s’implantava el sistema de xecs. 

Idees clau 

• A Espanya, l’experiència més rellevant en la implantació de xecs escolars és la de l’ajuntament de 
València, que ofereix un xec de 90€ mensuals a les famílies amb fills escolaritzats en centres privats.  Els 
centres beneficiaris del xec poden seleccionar als seus alumnes i també poden cobrar quantitats 
superiors a l’import del xec escolar, podent-se arribar als 400€ d’aportació addicional per part de les 
famílies.   

• En l’avaluació d’aquest model de finançament de la formació cal tenir en compte la manera d’implantar-lo 
doncs cada programa té les seves pròpies regles. Depenent de quina quantitat es financi, la possibilitat 
o no de que les famílies afegeixin recursos privats a la quantitat aportada per l’Estat, dels requisits 
d’accés al xec, de la selecció de les escoles participants, o de la regulació establerta per l’Estat, afavorirà 
la llibertat d’elecció per sobre de l’equitat o viceversa.   

• A nivell internacional, diversos països (Xile, EE.UU, països nòrdics) han instaurat el sistema del xec 
escolar, si be cada model és diferent, amb variacions substancials en funció de quin sigui el 
finançament, les regulacions o els serveis de suport que ofereixin.  

• Els arguments a favor del xec escolar són: 

⋅ que afavoreix la llibertat d'elecció de les famílies, que generalment presenten alts nivells de 
satisfacció amb l’escola. 

⋅ que comporta una major eficiència en l’ús dels recursos gràcies a la competència del mercat.   

⋅ que faciliten la reducció de la burocràcia, posant en mans dels centres i de les famílies la presa de 
decisions sobre inversions i sobre la gestió dels centres.   

• Els arguments en contra de xec escolar són:  

⋅ que no garanteixen la equitat i que fomenten la segregació i l’estratificació dels alumnes per classe 
social.  

⋅ pel que fa a l’eficiència dels sistemes que han implantat aquestes mesures, l’evidència no permet 
demostrar que els alumnes escolaritzats sota sistemes de xecs millors rendiments escolars que a 
d’altres enfocaments escolars amb alumnes comparables.  
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Fitxa 7: Xecs escolars 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Dimensió Préstec o fons capitalitzable 

Tipologia Finançament amb recuperació de costos 

Mesura Crèdits educatius hipotecaris 

Nivell educatiu Educació obligatòria 

Educació post obligatòria 

Educació superior 

 

Descripció de la mesura 

Els crèdits educatius hipotecaris són préstecs destinats a cobrir les despeses derivades de la realit-
zació dels estudis, subjectes a retorn per part de l’estudiant. 

En funció del tipus de préstec poden cobrir diferents tipus de despesa (matricula o altres despeses 
associades a la realització dels estudis).  

Existeixen diferents tipologies de productes destinats a finançar l’educació. Les més habituals 
són: 

• Crèdits oficials: crèdits gestionats per institucions financeres i avalats pel govern. Funcionen amb les 
característiques habituals dels préstecs bancaris però al estar subvencionats per l’Estat permet als 
estudiants beneficiar-se de condicions més avantatjoses que les que proporciona el mercat.  

• Préstecs bancaris: préstecs concedits per les entitats bancàries, sotmesos a les condicions establertes 
per cada entitat financera (tipus d’interès, comissions, condicions de devolució, etc.)  

• Minicrèdits: préstecs per imports reduïts, concedits per empreses dedicades a proporcionar préstecs 
ràpids, fàcils d’obtenir i per als que no es requereixen gairebé requisits. La quantitat d’aquest tipus de 
préstecs no permet finançar la totalitat del cost dels estudis però si que poden servir per a despeses 
puntuals.  

 

Situació a Espanya 

La sol·licitud de préstecs per a la realització d’estudis ha estat, tradicionalment, una opció típica 
dels països anglosaxons. En canvi, a Espanya és un mecanisme de finançament de la formació rela-
tivament recent, vinculat al creixent encariment de l’educació, sobre tot en l’educació superior.  

Existeixen diferents modalitats de finançament, en funció de qui concedeixi el préstec i de les 
seves característiques. 

 
Crèdits oficials 

Els crèdits oficials permeten als estudiants accedir a préstecs en condicions més avantatjoses que 
les del mercat, doncs l’Estat respon en casos d’impagament i subvenciona una part dels interessos. 
La participació de l’Estat fa que no sigui necessari demanar cap tipus d’aval ni calgui demostrar un 
determinat nivell d’ingressos per poder accedir al préstec i les taxes d’interès són inferiors a les 
que demana el mercat. 

Tot i les manifestacions realitzades des del govern en diferents ocasions als mitjans de comunica-
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ció a favor d’aquest tipus de mesures actualment no existeix cap préstec oficial a nivell estatal 
per a la realització d’estudis. 

Al 2007 el govern socialista va introduir per primera vegada aquest mecanisme per finançar la rea-
lització d’estudis de postgrau, a través dels anomenats préstecs PRU (Préstamo Renta Universi-
dad)45. Es tractava de préstecs gestionats per les entitats bancàries i gestionats des de l’ICO. Es va-
ren realitzar quatre convocatòries, la darrera de les quals va tenir lloc durant el curs 2010-2011.  
Des de 2011 no s’ha obert cap nova convocatòria. 

L’enduriment de la crisi econòmica ha portat a que molts estudiants que es varen beneficiar 
d’aquest préstec no hagin pogut tornar les quantitats prestades. Aquesta situació es va veure 
agreujada degut a que les condicions del préstec varen variar substancialment entre convocatòries. 
En la primera convocatòria les condicions per a obtenir el préstec eren molt avantatjoses per als 
estudiants: l’interès era del 0%, els estudiants no havien de començar a retornar el préstec fins al 
cap de 5 anys, i només ho havien de fer quan el seu nivell d’ingressos arribés als 22.000€ i, en 
qualsevol cas, al cap de 15 anys es el deute prescrivia tant si s’havia retornat com si no. En les se-
güents convocatòries aquestes condicions es varen anar endurint. Els estudiants que varen dema-
nar el préstec durant el curs 2008-2009 i que un cop finalitzat el termini de carència no ingresses-
sin 22.000€ podien demanar un nou període de carència entre 3 i 5 anys, però després havien de 
retornar el deute independentment de quins fossin els seus ingressos. I a la convocatòria de 2011 
es va introduir un interès fix al voltant del 5,4% i es va reduir el termini del període de carència a 2 
anys. 

Els estudiants afectats denuncien que la informació que es se’ls va facilitar era enganyosa, i que el 
Banc Santander (que era la entitat intermediària d’aquests préstecs) publicitava les condicions de la 
convocatòria 2007-2008 i no es deixaven clars els canvis de condicions quan es signaven els con-
tractes. Amb el deteriorament de la situació econòmica i l’augment de la precarietat, que ha afectat 
sobre tot al segment més jove, molts dels qui varen demanar préstecs PRU per a finançar els seus 
estudis de postgrau estan actualment a l’atur, o realitzant feines precàries. A més, una de les clàu-
sules de la convocatòria estableix que si canvien el seu domicili fiscal a l’estranger se’ls pot dema-
nar la devolució íntegre del crèdit, la qual cosa complica l’opció d’emigrar a d’altres països.  

Al 2014 es va publicar una moratòria ampliant els períodes de carència entre dos i sis anys en fun-
ció de la durada dels estudis cursats. D’aquesta manera, els estudiants que no poden tornar el crè-
dit disposen de mes temps per pagar el seu deute. La plataforma d’afectats pel PRU considera, 
però, que aquesta mesura no és satisfactòria doncs l’únic que aconsegueix és diferir el problema. A 
més, denuncia que els costos de notaria per a la formalització de les ampliacions corren a càrrec 
dels afectats i que per als estudiants que varen obtenir el crèdit en la convocatòria 2010-2011 els 
interessos augmenten de manera proporcional a la ampliació dels terminis, incrementant-se el total 
del deute. Davant aquesta situació la solució proposada pels estudiants és l’equiparació de totes les 
convocatòries a la de 2007-2008 en el que fa referència a la condició de que el sol·licitant del prés-
tec assoleixi els 22.000 per a començar a pagar el deute.  

A nivell autonòmic també s’han fet alguns intents d’introduir la política de préstecs en el finança-
ment de la universitat. L’objectiu del govern valencià va posar en marxa aquesta mesura per oferir 
una iniciativa pública per que els alumnes procedents de famílies de classe mitja que no estiguin 
becats puguin finançar les seves despeses educatives. 

El setembre de 2014 la Generalitat valenciana va aprovar una línia de préstecs universitaris en con-
dicions preferents amb l’aval de l’Institut Valencià de Finances i gestionats per la Fundació de la 
Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors creada aquest mateix any per a facilitar i 

                                                        
45 https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-
estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html 

 

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html
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fomentar l’accés a la educació superior. Aquests préstecs, denominats préstec matrícula, estan 
adreçats a les famílies que no compleixen els requisits exigits per accedir a una beca i permeten 
aplaçar el pagament dels estudis superiors fins a cinc anys.  

L’interès màxim del préstec és d’un 5% anual, i es pot sol·licitar el total del cost de matrícula tant 
dels estudis de grau com dels de postgrau. El préstec permet un temps de carència equivalent a la 
durada dels estudis, de manera que mentre duren els estudis els estudiants han de pagar tan sols 
els interessos devengats i la resta del préstec a partir un cop finalitzats els seus estudis 46.  

Pel llançament del préstec el govern valencià va signar un conveni amb sis entitats financeres que 
fan d’intermediàries en la posta en marxa dels préstecs matrícula (BBVA, el Banco Sabadell, Bankia, 
Caixabank, Grupo Cooperativo Cajamar, Caja Rural y el Banco Cooperativo-Cajas Adheridas). Per 
garantir el retorn dels préstecs per part dels universitaris la Fundació fa un depòsit que serveix de 
garantia per les entitats bancàries del 4% del risc viu existent, i es garanteix fins al 85% de les des-
peses de matrícula objecte de finançament. Així, si hi ha incompliment en el pagament de les quo-
tes es requereix el pagament a l’alumne, i si aquest no pot retornar el préstec, el banc pot utilitzar 
la garantia. 

El govern valencià va calcular que hi havia 15.000 beneficiaris potencials d’aquesta nova línia 
d’avals, però, segons va publicar el diari El País47 en la primera convocatòria únicament es varen 
rebre 10 sol·licituds. No es disposa de dades oficials sobre la demanda d’aquests préstecs. 

 

Préstecs bancaris 

L’augment del cost dels estudis i l’absència de fórmules de finançament de la formació, han portat 
als Bancs a entrar en aquest segment oferint préstecs específics per a la realització d’estudis. Es 
tracta d’un mercat que ha crescut en els darrers anys, i que s’ha anat especialitzant a mesura que 
s’ha anat generant més demanda. No s’han pogut trobar dades desagregades per tipus de crèdit 
que permeti fer una estimació de l’evolució d’aquest tipus de préstecs. Tot i això, els anàlisis ban-
caris identifiquen clarament la necessitat de diversificar productes financers dissenyant nous pro-
ductes que donin resposta a necessitats específiques. Entre els productes amb major sortida desta-
quen els préstecs adreçats al segment jove i orientats al finançament dels estudis. 

Per altra banda els estudis sobre l’evolució del sistema de préstecs personals a Espanya mostren 
que amb la crisi econòmica aquest sector ha crescut notablement, sobre tot entre la població jove. 
Segons una enquesta realitzada el 2013 per la Direcció General de Salut i Consumidors de la Co-
missió Europea 48 un 29% dels joves de 18 a 35 anys havien sol·licitat un crèdit entre 2011 i 2013 i 
la previsió era que aquesta xifra augmentés fins al 36% en dos anys. Cal destacar que, segons 
aquesta enquesta, els finançament dels estudis era la segona causa adduïda pels joves per a 
sol·licitar un crèdit, amb un 31% de joves que demanaven un crèdit per aquest motiu. 

Existeixen diferents modalitats de préstec per donar resposta a les necessitats dels estudiants i 
les seves famílies amb variacions en funció de la quantitat finançada i la finalitat del préstec. 

Segons la informació continguda en les planes web dels principals bancs espanyols49 , la majoria de 
bancs tenen algun producte especialitzat per a la realització dels estudis. Les úniques excepcions 

                                                        
46 Més informació a la plana web de la Fundació http://ffes.es/prestamos-matriculas 

47 EL PAIS. El Consell fracasa en su política de préstamos para universitari-
oshttp://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/06/valencia/1428337233_171853.html 

48 Infografia amb els resultats de l’enquesta a: http://www.cec.consumo-
inc.es/adjuntos/documentos/378.pdf 

49 La informació continguda en aquest apartat es basa en l’estudi comparatiu de la 
informació publicada a les planes web de les següents entitats bancàries: BBVA, 
Banc Popular, Banc Sabadell, Banc Santander, Bankia, Bankinter, Catalunya Caixa, 
Caixabank, Grup Caixa d’Enginyers, Kutxabank i Unicaja.  

http://ffes.es/prestamos-matriculas
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/06/valencia/1428337233_171853.html
http://www.cec.consumo-inc.es/adjuntos/documentos/378.pdf
http://www.cec.consumo-inc.es/adjuntos/documentos/378.pdf
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que s’han trobat són Bankia i Bankinter, que no ofereixen cap producte específic per a aquest 
col.lectiu.  

En general, els productes vinculats a la realització dels estudis imposen interessos inferiors als que 
s’ofereixen per als préstecs personals. En els casos que s’ofereix un tipus d’interès fix aquest se 
situa entorn al 6% (entre els bancs analitzats, qui ofereix un tipus més baix és la Caixa d’Enginyers 
amb un 5,25% i el més alt correspon al Banc Sabadell que demana un 7%) o euríbor més un tipus 
del 3,5 o 4% en el cas dels Bancs que ofereixen productes amb interès variable. En canvi, en altres 
tipus de préstecs al consum poden arribar a demanar-se tipus d’interès fins a l’11%. De vegades, 
però, aquests préstecs estan sotmesos a un límit, com és el cas de Banc Santander on s’estableix 
que es tramitaran aquest tipus de préstecs fins l’esgotament dels fons (200.000.000€) o requerei-
xen la signatura prèvia d’un conveni entre l’entitat financera i el centre educatiu, com succeeix a 
Kutxabank.  

Un altre element a tenir en compte són les comissions. En alguns casos es tracta de préstecs 
exempts de comissions i així s’estableix de manera expressa, però en d’altres aquesta informació 
no està disponible o es fixen comissions d’apertura i de cancel·lació que poden arribar a encarir 
substancialment la quantitat real que finalment ha de tornar l’estudiant o la seva famílies a canvi 
del préstec. En la majoria dels casos, la comissió d’apertura se situa entorn a l’1% de la quantitat 
sol·licitada, però hi ha bancs que apliquen comissions del 2% o el 2,3% com succeeix al Santander i 
al BBVA. Un altre cas és el de la Caixa d’Enginyers, que proposa un préstec sense interessos a tor-
nar en 9 mesos, però que aplica una comissió d’apertura que pot arribar fins al 3,75% de l’import 
sol·licitat, la qual cosa significa que si l’estudiant demana un crèdit de 15.000€ haurà de pagar 
562,5 € en concepte de comissió d’apertura.  

Es tracta, per tant, de productes que faciliten als estudiants amb dificultats econòmiques i les seves 
famílies fer front al cost dels estudis però que, al mateix temps, impliquen un sobre cost, doncs els 
qui no poden assumir de cop la despesa i opten per aquestes opcions de finançament acabaran 
pagant un preu força més elevat per poder realitzar els seus estudis que els qui no tenen dificultats 
econòmiques. 

La majoria dels préstecs per estudis existents estan adreçats a finançar els estudis universitaris.  

Alguns bancs ofereixen préstecs diferenciats per a estudiants de grau i de postgrau, mentre que 
d’altres no estableixen diferències per nivell d’estudi. En general el tipus d’interès sol ser el mateix, 
tot i que en alguns casos, com Catalunya Caixa, el tipus aplicat als estudis de postgrau és inferior 
al que es demana per als estudis de grau. La principal diferència rau en la quantitat màxima que es 
pot sol·licitar, que en el cas dels estudis de grau oscil.la al voltant dels 7.000€ mentre que en els de 
postgrau sol ser superior, podent arribar fins als 60.000 € com és el cas del Préstamo Máster de 
Kutxabank. L’única entitat que es desmarca d’aquesta regla és el Banc Santander, que estableix un 
límit anual en la quantitat que es pot demanar i per tant, contràriament a la resta de bancs, el límit 
del crèdit és superior per als estudiants de grau (56.000€) que per als de postgrau (28.000€). 

També el termini màxim per la devolució del préstec que s’aplica als estudis de postgrau  sol ser 
superior al dels estudis de grau. Els terminis establerts varien sensiblement en funció dels bancs, 
podent anar dels 9 mesos que estableix el BBVA per la devolució del préstec en el cas dels estudis 
de grau als 10 anys que requereixen el Banc Popular, el Sabadell o el mateix BBVA als estudiants de 
postgrau. 

Una altra diferència habitual entre els préstecs per a estudis de Grau i de Postgrau és la carència (és 
a dir, la exempció temporal de pagament, que comporta la possibilitat de diferir el retorn de la 
quantitat prestada, total o parcialment).  No tots els bancs ofereixen aquesta possibilitat, i entre els 
que ho fan, els criteris són molt diversos. En alguns, com és el cas del Banc Sabadell, s’ofereixen 
les mateixes condicions de carència en tots els préstecs d’estudis, independentment de si són de 
grau o de postgrau. En canvi en d’altres, com és el cas del Banc Popular i Kutxabank, els estudis de 
grau tenen una carència superior que els de postgrau, o, pel contrari, la carència és major en el 
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postgrau, com succeeix al, BBVA. I també hi ha bancs, com Catalunya Caixa o Unicaja, on només hi 
ha carència en els estudis de postgrau. Els temps de carència també varien, i poden oscil·lar entre 
els 6 mesos a BBVA i els 5 anys a Banc Sabadell o la durada dels estudis a Kutxabank. Finalment, a 
la majoria dels bancs analitzats la carència es refereix al capital, de manera que durant el període 
d’exempció l’estudiant ha d’anar pagant els interessos del deute. Tan sols BBVA ofereix la opció de 
carència total, si bé el període de carència és molt més limitat que en la resta de bancs, de tal for-
ma que el deute no es fa efectiu fins als 6 mesos en el cas dels estudis de grau i 24 mesos en els 
de postgrau.   

Un altre producte habitual són els préstecs vinculats al cost de les matrícules universitàries. 
Són productes a curt termini que permeten a l’estudiant fraccionar el pagament de la matrícula i 
pagar-la en quotes mensuals, evitant el desemborsament de tota la quantitat en un sol pagament. 
En aquests productes, el termini de devolució del préstec oscil.la entre els 3 mesos i l’any, i les 
quantitats finançades estan vinculades se situen entre els 6.000 i els 9.000€. Únicament dos dels 
sis bancs que ofereixen aquest tipus de producte publiquen el tipus d’interès a la seva plana web, 
situat entorn a un 6%. A més, alguns bancs com el BBVA hi afegeixen una comissió d’apertura de 
l’1% sobre l’import sol·licitat.  

Alguns bancs també ofereixen productes més específics adreçats als estudiants universitaris. És el 
cas, per exemple, del Anticipo Beca d’Unicaja, que permet finançar l’import total de la beca fins a la 
seva percepció (no s’estableix el tipus d’interès ni les comissions aplicades). Altres entitats oferei-
xen préstecs vinculats a la realització d’estudis a l’estranger, com el Préstamo Erasmus de Kutxa-
bank o el préstec Blue erasmoo de BBVA dirigits a finançar les despeses associades a la participació 
en el programa Erasmus.  I d’altres aposten per préstecs vinculats al consum, com és el Préstamo 
Consumo del Santander, destinat a finançar les despeses de tecnologia i de mobilitat dels estudi-
ants. 

Tot i que la gran majoria dels préstecs estan adreçats al sector universitari, algunes entitats també 
ofereixen préstecs per a d’altres nivells educatius. Són productes adreçats a les famílies per fi-
nançar l’educació dels seus fills, per a la realització d’estudis post obligatoris o, fins i tot, per estu-
diar idiomes. Dins aquest sector es troba el Préstec Estudis i Cursos del Banc Sabadell, per finançar 
les despeses associades a qualsevol tipus d’estudis (carrera, escola, idiomes, etc.) i el Préstamo 
estudios de Kutxabank, que està obert no sols a estudis universitaris sinó també a estudis tècnics o 
professionals. Es tracta, però, d’una part molt petita del finançament, la qual cosa comporta que les 
necessitats de finançament vinculades a altres nivells d’estudi no tinguin resposta o es cobreixin 
mitjançant la sol·licitud de préstecs personals de caràcter genèric. 
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Taula resum dels productes bancaris adreçats al finançament d’estudis 

 
Banc La Caixa 

 
Caixa Enginyers Banco Popular  Banc Sabadell 

Producte Préstec Estu-
dia  

Préstec  
Estudia Curs a 
Curs 

Préstec Exprés 
Matrícula 

Préstec 
Grau/postgrau 
(modalitat 1) 

Préstec 
Grau/postgrau 
(modalitat 2) 

Préstec Post-
grau (modali-
tat 3) 

Préstamo 
matrícula 

Préstamo 
Máster 

Préstamo 
carrera 

Estudis i 
cursos 

Màster 

Estudis 
finançats 

Estudis uni-
versitaris 

Estudis uni-
versitaris 

Estudis uni-
versitaris 

Estudis uni-
versitaris 

Estudis uni-
versitaris 

Postgrau Estudis uni-
versitaris 

Grau Postgrau Qualsevol 
tipus d'estudis  

Postgrau 

Import 
màxim 

Matrícula  Matrícula i 
despeses 
associades 

Matrícula i  
despeses 
associades 

15.000 € grau 
50.000 € 
postgrau 

15.000 € grau i 
50.000 € 
postgrau 

50.000 € 6.000 € Matrícula i 
despeses 
associades 

Cost dels 
estudis 

15.000€ 45.000€ 
 

Termini 10 anys  
Grau, 8 anys 
postgrau 
 

6 anys 3, 6 o 10 
mesos 

9 mesos 7 anys 7 anys 12 mesos 10 anys 5 anys 10 anys 10 anys 

Tipus 
d'interès 

No especificat No especificat No especificat Sense interès 5,25% Euribor + 4,25 6% 6% 6% 7% 7% 

Comissió 
apertura 

No especificat No especificat No especificat 3,75% (mínim 
50€) 

 1% (mínim 
50€) 

 1% (mínim 
50€) 

1% 1% 1% 1,50 % (mínim 
50€) 

1,50 % (mínim 
50€) 
 

Comissió 
cancel·lació 

No especificat No especificat No especificat Sense comis-
sió de can-
cel·lació 

Sense comis-
sió de can-
cel·lació 

Sense comis-
sió de can-
cel·lació 

0,5% - 1%  0,5% - 1%  0,5% - 1%  0,5% - 1%  0,5% - 1%  

Carència 5 anys grau, 3 
anys màster 

          10 mesos 2 anys 5 anys 5 anys 

Altres 
informaci-
ons 

 Cada any es 
demana la 
quantitat que 
es necessita. 
El capital 
s'amortitza 
per poder-ne 
disposar un 
altre cop el 
curs següent 

  Bonificació 
d'un 1% per la 
contractació 
d'una assegu-
rança de vida 

Bonificació 
d'un 1% per la 
contractació 
d'una assegu-
rança de vida 

Bonificació 
d'un 1% per la 
contractació 
d'una assegu-
rança de vida 

  Interès revisa-
ble anualment 

Interès revisa-
ble anualment 

Si el cost de la 
matrícula és  
inferior a 
15.000 €, es 
poden finan-
çar altres 
despeses 
relacionades 
amb els estu-
dis 

Si el de la 
matrícula és 
inferior a 
45.000 €, es 
poden finan-
çar altres 
despeses 
relacionades 
amb els estu-
dis 

https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/prestamoestudia_ca.html
https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/prestamoestudia_ca.html
https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/crediestudios_ca.html
https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/crediestudios_ca.html
https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/crediestudios_ca.html
https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/prestamoexpresmatricula_ca.html
https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/prestamoexpresmatricula_ca.html
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=c0d64e97-47d5-49d9-a140-e3bbc205b787&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=c0d64e97-47d5-49d9-a140-e3bbc205b787&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=c0d64e97-47d5-49d9-a140-e3bbc205b787&idcat=54955
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-para-estudios-y-cursos/1191332201462/ca/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-para-estudios-y-cursos/1191332201462/ca/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-Master/1191332203141/ca/
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Banc Catalunya Caixa 

  
Kutxabank  BBVA 

  
  

Santander 
  
  

Producte Matrícula Màster Préstamo matrícula Préstamo 
estudios 

Préstamo       
erasmus 

Préstamo Máster Préstamo total 
carrera 

Préstamo post-
grado 

Préstamo con-
sumo 

Estudis finançats Grau Postgrau Centres conveniats 
amb kutxabank 

Estudis univer-
sitaris, tècnics 
o professionals 

Erasmus Postgrau Grau Postgrau Necessitats de 
tecnologia i 
mobilitat  
 

Import màxim 7.000 € 30.000 € 9.000 € 60.000 € 6.000 € 60.000 € 56.000 € (14.000 
€/any) 

28.000 € (14.000 
€/any) 

30.000 € (14.000 
€/any) 

Termini 1 any 5 anys 1 any 10 anys 3 anys 8 anys 2 a 8 anys 2 a 8 anys 2 a 8 anys 

Tipus d'interès 6,60% 
 

5,2 No especificat No especificat No especificat No especificat Euribor + 3,5% Euribor + 3,5% Euribor + 3,5% 

Comissió apertu-
ra 

Sense comissió 
apertura 
 

Sense comissió 
apertura 

No especificat No especificat No especificat No especificat 2% 2% 2% 

Comissió can-
cel·lació 

Sense comissió de 
cancel·lació 

Sense comissió de 
cancel·lació 

No especificat No especificat No especificat No especificat No especificat No especificat No especificat 

Carència   2 anys   Durada dels 
estudis 

1 any 2 anys      

Altres informaci-
ons 

            Revisió trimestral     Revisió trimestral     Revisió trimestral     

 

 

  

https://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Particulares/Producto+Prestamo+Master?utm_medium=Public&utm_source=PGprestecs&utm_campaign=CreditEstudis
https://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Particulares/Producto+Prestamo+Master?utm_medium=Public&utm_source=PGprestecs&utm_campaign=CreditEstudis
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/cursos_financiacion_y__becas/prestamo_para_estudios_0/generico
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/cursos_financiacion_y__becas/prestamo_para_estudios_0/generico
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/cursos_financiacion_y__becas/prestamo_para_estudios_0/generico
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/cursos_financiacion_y__becas/prestamo_para_estudios_0/generico
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/cursos_financiacion_y__becas/prestamo_para_estudios_0/generico
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/cursos_financiacion_y__becas/prestamo_para_estudios_0/generico
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
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Banc BBVA     Unicaja  

Producte Préstamo personal Matrícula blue Master blue Blue erasmoo  Préstamo matrícula Anticipo beca Préstamo máster 

Estudis finançats Diferents finalitats, 
entre elles el finança-
ment dels estudis 
 

Estudis universitaris Postgrau Erasmus  Estudis universitaris Estudis universitaris Postgrau 

Import màxim 75.000 €      Cost de la matrícula 100% de l'import de la 
beca 

18.000 € 

Termini 2 a 10 anys 9 mesos 10 anys 3 a 9 mesos  9 mesos Fins a la percepció de 
la beca 

5 anys 

Tipus d'interès 7,50% No especificat No especificat No especificat  No especificat No especificat No especificat 

Comissió apertura 2,30% No especificat No especificat No especificat  No especificat No especificat No especificat 

Comissió cancel·lació 0,5% - 1%  No especificat No especificat No especificat  No especificat No especificat No especificat 

Carència   6 mesos (capital i 
interessos) 

6 mesos (capital i 
interessos) 

6 mesos (capital i 
interessos) 

 
 
 

   1 any 

Altres informacions                

https://www.bbva.es/estaticos/mult/condiciones-prestamo.pdf
http://www.bluebbva.com/productos-blue/prestamos/
http://www.bluebbva.com/productos-blue/prestamos/
http://www.bluebbva.com/productos-blue/prestamos/
https://www.unicajabanco.es/PortalServlet?pag=1235996133033.1254150753691&M1=particulares-prestamos&M2=prestamos-personales&M3=prest-matricula
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Minicrèdits 

Els minicrèdits són una fórmula de finançament inspirada en els microcrèdits, que varen sorgir en 
els països en vies de desenvolupament per donar resposta a les necessitats de persones amb pocs 
recursos econòmics i dificultats d’accés al préstec. L’objectiu d’aquests préstecs, de quantitats molt 
reduïdes, és ajudar a aquestes persones a sortir de la situació de pobresa, empoderant-les i facili-
tant-les les eines per que poguessin auto ocupar-se. El sistema de microfinances es va iniciar amb 
la creació del banc Grameen, fundat a Bangladesh al 1983.  Aquesta fórmula s’ha anat consolidant i 
implantant-se també als països desenvolupats com a eina per a facilitar l’accés dels col·lectius amb 
dificultats d’inserció laboral al mercat de treball.  

Paral·lelament, l’eclosió d’internet com a canal de distribució ha portat a l’aparició d’un tipus de 
productes nous basats en la fórmula dels microcrèdits. Es tracta de crèdits per petites quantitats o 
minicrèdits, que es concedeixen de manera ràpida i fàcil, sense necessitat de complir requisits pre-
vis. En aquests productes, el procés de sol·licitud i de concessió del crèdit és molt més ràpid i sen-
zill que en el cas d’altres préstecs personals. La seva facilitat de tramitació i la rapidesa amb què es 
gestionen permeten que el sol·licitant pugui aconseguir la quantitat demanada de manera pràcti-
cament immediata (algunes plataformes web de concessió de minicrèdits marquen en 10 minuts el 
temps necessari per a obtenir els diners50). Aquestes característiques els converteixen en un pro-
ducte financer especialment atractiu per a persones amb dificultats per accedir altres tipus de crè-
dits bancaris i que necessiten donar resposta a necessitats immediates. 

Per la seva quantitat, els minicrèdits no permeten sufragar tot el cost dels estudis universitaris o de 
postgrau, però es poden utilitzar per a fer front a despreses puntuals de manutenció, lloguer, equi-
pament informàtic o per pagar formació complementària com ara cursos d’idiomes.   

Les quantitats subjectes a minicrèdits són limitades –al voltant dels 500€- i el terminis de devolu-
ció són també curts – normalment al voltant d’un mes -. Els minicrèdits no cobren interessos sinó 
que apliquen honoraris de gestió, però, en qualsevol cas són elevats i estan molt per sobre del 
tipus d’interès les entitats tradicionals, arribant a representar, en algunes plataformes, fins al 38% 
de la quantitat prestada. En cas de no poder-se tornar els diners es pot sol·licitar una pròrroga però 
sol tenir un cost i encarir el préstec sol·licitat, doncs les condicions de retorn del préstec solen ser 
molt exigents. 

Per regla general, la primera vegada que se sol·licita un minicrèdit la quantitat concedida se situa 
entorn als 200€, però es permeten quantitats més elevades a les persones que ja han sol·licitat un 
préstec i l’han tornat dins el termini establert, podent-se arribar fins als 600€.  El curt temps 
d’amortització i les elevades comissions en cas d’incompliment fan que el deute no s’allargui més 
enllà del previst i, un cop reintegrat, es pugui sol·licitar un altre, la qual cosa converteix aquest 
tipus de finançament en un producte recurrent per a persones amb dificultats financeres. 

La majoria de les entitats encarregades de la concessió i formalització d’aquests tipus de crèdits 
són empreses prestatàries, que operen per internet, dedicant-se exclusivament a la concessió de 
préstecs reduïts i a curt termini. Es tracta majoritàriament d’empreses internacionals com Wonga, 
Cashper o Vivus que ja operen a mercats més consolidats com Regne Unit i que recentment s’han 
establert a Espanya. 

Algunes entitats bancàries s’han afegit també al sector dels microcrèdits. Entre elles, la que més 

                                                        
50 Casper.es. Préstamos en 10 minutos https://www.cashper.es/prestamos-en-diez-
minutos 

 

https://www.cashper.es/prestamos-en-diez-minutos
https://www.cashper.es/prestamos-en-diez-minutos
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recursos hi destina és La Caixa, que opera a través del Microbank, creat l’any 2007. El Microbank 
esta adreçat a persones amb ingressos inferiors a 18.000€ anuals o a unitats familiars amb ingres-
sos conjunts inferiors a 36.000 € anuals, i,  entre les seves línies d’actuació està la dels microcrè-
dits familiars51, que permet finançar, entre d’altres, les despeses familiars vinculades a l’educació. 

Experiències internacionals 

Tot i que l’ús de préstecs com a sistema de finançament és poc freqüent i relativament recent al 
nostre país, en d’altres països del nostre entorn esta molt estès.  

Els préstecs són molt habituals en els països anglosaxons, on el cost de la matricula és elevat i els 
estudiants acostumen a desplaçar-se arreu del país per realitzar els seus estudis. Les beques ser-
veixen per poder sufragar una part d’aquesta despesa i, per la resta, existeixen diverses fórmules 
de préstec adreçades a estudiants. 

Els primers préstecs per estudis varen néixer als EE.UU als anys 50 quan un grup d’executius de 
Boston va adonar-se que el preu de les universitats de prestigi (Harvard, Yale, Princeton) estava pu-
jant sense control i que no podrien enviar als seus fills a la Universitat. Per donar resposta a aques-
ta situació varen decidir muntar una campanya per aconseguir fons, però en adonar-se que mai no 
arribarien a obtenir suficients diners per pagar beques per a tots els estudiants que les necessita-
ven varen decidir, enlloc de donar beques, crear un fons per donar préstecs als estudiants. Partien 
de la base que els estudiants tornarien els préstecs quan haguessin acabat la carrera i el fons 
s’aniria mantenint, de manera que seria possible finançar els estudis de molta més gent. 

Però aquest sistema es va anar complicant. Després de negociacions polítiques i pactes diversos, el 
Govern va assumir el programa de crèdits als estudis. Actualment, el programa d’ajuts a la formació 
als EE.UU és extremadament complicat, amb quatre programes que funcionen en paral·lel, susten-
tats per sistemes financers molt complexes i problemàtics.  

Segons dades del National Center for Education Statistics52, entre els anys acadèmics 2007-2008 i 
2012-2013, el percentatge d’estudiants que rebien algun tipus d’ajut financer va augmentar del 80 
al 85%. I al curs 2012-2013 el percentatge d’estudiants que havien subscrit algun tipus de préstecs 
era del 64% en el nivell de grau i del 55% en el nivell de postgrau. L’import mig dels préstecs subs-
crits pels estudiants de grau era de 7.713 $ i pels estudiants de postgrau de 6.680 $.   

Al llarg dels anys els costos universitaris han anat pujant significativament. El creixement del deute 
estudiantil ha estat paral·lel a la retirada de les subvencions públiques de la matrícula universitària i 
a l’enduriment de les condicions dels préstecs. Al mateix temps, el mercat de treball s’ha estancat i 
molts graduats universitaris no han pogut accedir a llocs de treball suficientment ben pagats que 
els permetin retornar els imports que varen sol·licitar per realitzar els seus estudis. Davant aquesta 
situació els estudiants tenen dificultats per tornar els diners que han demanat prestats, les famílies 
demanen més diners que els que poden tornar, el Govern no és capaç de finançar tota aquesta des-
pesa i els bancs necessiten recuperar els diners prestats. Tot això ha portat a una situació molt 
complicada, comparable a la bombolla del deute immobiliari espanyol, en què el deute estudiantil 
ha passat a primera plana de l’agenda política americana. 

                                                        
51 Més informació a la web de Microbank: 
https://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar_es
.html 

52 National Center for Education Statistics. Grants and Loan Aid to Undergraduate 
Students http://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cuc.asp 

 

https://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar_es.html
https://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar_es.html
http://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cuc.asp
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Al Regne Unit els préstecs també han estat, tradicionalment, un mecanisme habitual de finança-
ment dels estudis superiors. El sistema de finançament va canviar radicalment l’any 2012 amb una 
reforma del sistema de finançament basat en la fórmula del Préstec Renda que ha incrementat con-
siderablement el pes dels préstecs (veure fitxa Préstec Renda). 

També els estudiants d’altres països europeus utilitzen els préstecs com a fórmula de finança-
ment. Segons un estudi realitzat per la Comissió Europea 53 sobre els sistemes de finançament uti-
litzats pels estudiants europeus, els governs de 17 dels 28 països de la UE ofereixen o avalen prés-
tecs d’estudis. El funcionament dels programes de préstecs i el percentatge d’estudiants que s’hi 
acullen varia substancialment en funció de cada país. 

A Alemanya existeix un sistema integrat de préstecs i beques,  regulat per la llei federal 
“Bundesausbildungsförderungsgesetz" i popularment conegut per la seva abreviatura BAföG. Es 
tracta de finançament públic als estudiants, en funció del nivell de renda, que pot arribar fins als 
650€ al mes. La meitat d’aquest import s’atorga en concepte de beca, i l’altre meitat en concepte 
de préstec i ha de ser retornat sense interès quan els graduats accedeixen al mercat de treball i 
assoleixen un determinat nivell de renda. Aquest sistema es va implantar al 1971 per tal 
d’assegurar que qualsevol persona que volgués realitzar estudis superiors pogués accedir-hi, inde-
pendentment del seu nivell de renda, i ha anat evolucionant des de llavors. Segons dades de 
l’associació nacional d’estudiants alemanys (Deutsche Studentenwerk) un 24% dels estudiants reben 
finançament a través del BAfoG per la realització dels seus estudis 

A França, l’any 2008 el Ministeri d’Educació Superior i Recerca va iniciar un nou programa de prés-
tecs adreçats a estudiants menors de 28 anys. Ofereix préstecs fins a 15.000 € i estan garantits per 
l’Estat. Menys del 0,1% dels estudiants utilitzen aquest sistema.   

A Portugal també hi ha un sistema especial per a estudiants universitaris amb condicions prefe-
rents, garantits pel govern.  Al curs 2011-12 s’hi varen acollir un 3,7% dels estudiants.  

També als països nòrdics els estudiants acudeixen als bancs per finançar els seus estudis.  

A Suècia, on la universitat és gratuïta, el 85% dels estudiants s’endeuten per realitzar els seus estu-
dis. Els préstecs els serveixen per finançar les despeses associades a manutenció (lloguer, dinar, 
menjar, transport, material, etc.). Els estudiants suecs poden demanar fins a 9.700 corones (uns 
1.000 €) mensuals, durant els nou mesos anuals que dura el curs escolar.   

A Dinamarca els estudiants poden obtenir fins a gairebé 400€ mensuals a un 4% d’interès, i no els 
han de començar a retornar fins un any després de graduar-se i tenen 15 anys per retornar l’import 
prestat. Es calcula que al voltant de la meitat dels estudiants utilitzen aquests préstecs estatals.  

Els estudiants noruecs també tenen dret a rebre préstecs del Fons Estatal de Préstecs per l’Estudi 
(NSELF). L’import és de poc més de 1.000€ mensuals, durant 10 mesos. Inicialment es tracta d’un 
préstec, però el 40% de l’import es pot convertir en una beca en el cas dels estudiants que estudien 
lluny del domicili familiar i aproven tots els exàmens. Qualsevol estudiant pot demanar aquest ajut, 
però les quantitats varien en funció del nivell d’ingressos.  

A Finlàndia, els estudiants que obtenen un préstec i es graduen en el temps establert obtenen de-
duccions fiscals.    

 
                                                        
53 National Student Fee and Support Systems 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_and_support.p
df 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bundesausbildungsf%C3%B6rderungsgesetz
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_and_support.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_and_support.pdf
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Valoració 

El debat sobre els préstecs genera posicions oposades, amb arguments a favor i en contra de que 
els estudiants hagin de demanar préstecs per finançar els seus estudis. 

L’experiència d’EE.UU i del Regne Unit, on molts estudiants s’han trobat amb què, un cop finalitzats 
els estudis, no han pogut accedir a llocs de treball que els garantissin els ingressos necessaris per 
subsistir – i encara menys retornar el préstec – s’utilitza com a principal argument contra aquest 
tipus de sistema de finançament.  

Tot i això, l’anàlisi dels sistemes de finançament de la formació mostra que es tracta d’un sistema 
utilitzat en molts països, sota fórmules i mecanismes molt variats. Probablement la solució no rau 
ni en un extrem ni en l’altre sinó en un sistema mixt de beques i préstecs, que es complementin 
entre ells.   

Arguments a favor   

• Els qui defenen aquest sistema de finançament argumenten que permet a l’Estat finançar l’accés a 
l’educació superior per a tothom a un cost molt menor que les beques. El capital invertit en donar suport 
als estudiants per que puguin pagar els seus estudis es va recuperant paulatinament i el finançament es 
limita a l’aval dels préstecs que no es retornin i, en cas que no es cobrin interessos o que aquests siguin 
inferiors als que estableix el mercat, als interessos deixats de percebre pel capital invertit.  

• També a favor d’aplicar sistemes de préstecs s’argumenta que permet, a més, que els graduats retornin a 
l’Estat els diners que ha invertit en ells, de manera que la educació superior la paguin únicament aquells 
que se’n beneficien.  

Arguments en contra   

• En contra del sistema de préstecs es troba el fet que l’endebtament que es genera per tal de poder 
realitzar estudis superiors comporta una pressió molt gran per als estudiants. En una situació laboral 
incerta, en què el futur laboral no esta garantit i amb altes taxes d’atur i de precarietat sobre tot entre la 
població més jove als estudiants els manca la seguretat i confiança necessàries respecte a la seva 
capacitat de retornar el que han demanat. 

• Però no només això, doncs el temps per retornar el deute es pot allargar fins a 20 o 30 anys, amb la qual 
cosa es corre el risc d’un sobre-endeutament excessiu de tota una generació.  Amb els anys, a les quotes 
de devolució del préstec d’estudis s’hauran d’anar afegint altres com les derivades de la compra de 
l’habitatge, el cotxe o l’educació dels seus propis fills, podent generar una situació insostenible en la que 
els ingressos obtinguts mai siguin suficients per pagar les despeses.  

• Finalment, també s’argumenta que aquest tipus de mesura acostuma a dissuadir als grups socials més 
vulnerables i amb aversió al risc, dificultant l’accés d’aquells qui més suport necessiten.  

Idees clau 

• A diferència del que succeeix en altres països, la utilització de sistemes de préstecs per al finançament 
dels estudis a Espanya és recent i molt limitada a determinats productes i segments. 

• Arran de la crisi econòmica i de l’encariment del cost dels estudis universitaris, els bancs han entrat 
recentment en el mercat dels préstecs per estudis. La majoria dels principals bancs espanyols ofereixen 
productes especialitzats per a la realització dels estudis.   

• Els productes bancaris existents imposen interessos inferiors als requerits per als préstecs personals, 
situant-se al voltant d’un tipus fix del 6%. A aquesta quantitat s’han d’afegir les comissions, que són 
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variables en funció de cada producte financer, i que poden arribar a encarir substancialment la quantitat 
real que l’estudiant ha de tornar. Es tracta, per tant, de productes que faciliten als estudiants amb 
dificultats econòmiques i les seves famílies fer front al cost dels estudis però que, al mateix temps, 
impliquen un sobre cost, doncs els qui no poden assumir de cop la despesa i opten per aquestes opcions 
de finançament acabaran pagant un preu més elevat per als seus estudis que els qui no tenen dificultats 
econòmiques. 

• La majoria dels préstecs per estudis existents estan adreçats a finançar els estudis universitaris, existint 
algunes diferències entre les condicions que s’estableixen per als estudis de grau i els de postgrau, tant 
pel que fa a la quantitat màxima que es pot sol.licitar com pel temps de devolució del préstec i la 
possibilitat de carència (és a dir, la exempció temporal de pagament, que comporta la possibilitat de diferir 
el retorn de la quantitat prestada, total o parcialment).    

• Algunes entitats també ofereixen préstecs per a d’altres nivells educatius, adreçats a les famílies per 
pagar despeses associades a l’educació obligatòria, a la realització d’estudis post obligatoris o per 
finançar altres formacions com ara l’estudi d’idiomes estrangers.   

• Pel que fa a crèdits oficials gestionats per l’Estat per finançar l’accés als estudis les úniques mesures 
aplicades varen estar els Prestamos Renda Universidad (PRU) que varen estar actius entre 2007 i 2001 i 
els préstecs matrícula, llançats per la Generalitat Valenciana per finançar l’accés de les classes mitjanes 
als estudis universitaris.  

• El PRU va estar molt controvertit perquè molts dels estudiants que els varen demanar no han aconseguit 
inserir-se satisfactòriament al mercat laboral i no tenen capacitat per retornar els diners sol·licitats. Els 
estudiants afectats denuncien un canvi en les condicions del préstec que resulta molt perjudicial per als 
estudiants que hi varen accedir a les darreres convocatòries i una política informativa poc transparent per 
part del govern i de les entitats bancàries responsables de la gestió dels préstecs.   

• Pel que fa al préstec matrícula de la Generalitat Valenciana, segons dades publicades als mitjans de 
comunicació, la demanda va ser molt inferior a la esperada, doncs tan sols va ser sol·licitat per una 
desena d’estudiants. 

• Una mesura alternativa per al finançament de les despeses associades a la formació són els minicrèdits. 
Crèdits ràpids i per petites quantitats que es retornen en terminis molt curts de temps i que permeten fer 
front a despeses puntuals o sobrevingudes. Al tractar-se de quantitats petites no permeten sufragar tot el 
cost dels estudis però si per despeses associades com la manutenció, el material i equipament o la 
formació complementària.  

• Es tracta d’una fórmula en creixement, que utilitzen cada cop més persones joves per la seva agilitat i 
facilitat d’obtenció, però que tenen un sobre cost molt elevat que pot arribar a representar el 38% de la 
quantitat sol·licitada. A més, les condicions de retorn són molt exigents i les penalitzacions per 
impagament molt dures.  

• A nivell internacional és en els països anglosaxons on es fa més us d’aquest tipus de fórmules de 
finançament. Als EE.UU els préstecs són una via clàssica de finançament dels estudiants que data dels 
anys 50. El sistema ha anat evolucionant fent-se cada cop més complex. L’augment exorbitant de les 
taxes combinat amb les dificultats d’inserció laboral dels graduats universitaris ha portat a una crisi del 
deute estudiantil, comparable a la bombolla del deute immobiliari espanyol.  

• Al Regne Unit es va canviar el sistema de finançament l’any 2012, introduint paràmetres que vinculen el 
retorn dels préstecs a la futura renda dels graduats universitaris i que ha anat paral·lel a un augment molt 
substancial de les taxes de matrícula universitària.  

• A nivell europeu, 17 dels 28 països de la UE utilitzen els préstecs com a fórmula de finançament. El 
funcionament i l’abast d’aquests sistemes és molt variat, i ajuden a complementar els ajuts atorgats a 
través de beques.  
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• Destaca el cas del BAföG d’Alemanya, on els estudiants poden rebre fins a 650€ mensuals dels quals el 
50% és en concepte de beca i l’altre 50% en concepte de préstec, retornable un cop s’hagin graduat i 
obtinguin un determinat nivell de renda.  

• El debat sobre els préstecs genera posicions oposades, amb arguments a favor i en contra de que els 
estudiants hagin de demanar préstecs per finançar els seus estudis. Probablement la solució no rau ni en 
un extrem ni en l’altre sinó en un sistema mixt de beques i préstecs, que es complementin entre ells.   

 

 

Més informació 

 

Planes web dels bancs que ofereixen préstecs a estudiants: 

⋅ La Caixa: https://portal.lacaixa.es/prestamoshipotecas/prestamoestudia_ca.html 

⋅ Caixa d’Enginyers: https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-
b994-c273e217abc2&idcat=54955 

⋅ BBVA: http://www.bluebbva.com/productos-blue/prestamos/ 

⋅ Banco Popular: http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-
estudios 

⋅ Banc de Sabadell: https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-para-estudios-y-
cursos/1191332201462/es/ 

⋅ Catalunya Caixa: 
https://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Particulares/Producto+Prestamo+Master?utm_medium=PGCredit
Estudis_mesinfo&utm_campaign=CreditEstudis&utm_source=Public 

⋅ Kutxabank: https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/prestamo_para_estudios 

⋅ Santander: https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-
de-financiacion-bei-universidades 

⋅ Microbank: 
https://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar_es.html 

 
Ministerio de Educación. Sede electrónica. Préstamos para realizar estudios de posgrado de máster 
universitario o de doctorado. 

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master/prestamo-
renta-universidad.html 

 

Blog de la Plataforma Afectados Préstamo Renta Universidad ICO 

https://afectadosprestamorenta.wordpress.com/ 

 

Plana web de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al foment dels Estudis Superiors 
http://ffes.es/prestamos-matriculas 

https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/producto?uuid=e8a4c782-bdcd-4d21-b994-c273e217abc2&idcat=54955
http://www.bluebbva.com/productos-blue/prestamos/
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
http://www.bancopopular.es/personas/obtener-financiacion/prestamos/financiacion-de-estudios
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-para-estudios-y-cursos/1191332201462/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Credito-para-estudios-y-cursos/1191332201462/es/
https://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Particulares/Producto+Prestamo+Master?utm_medium=PGCreditEstudis_mesinfo&utm_campaign=CreditEstudis&utm_source=Public
https://www.catalunyacaixa.com/Portal/es/Particulares/Producto+Prestamo+Master?utm_medium=PGCreditEstudis_mesinfo&utm_campaign=CreditEstudis&utm_source=Public
https://portal.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/jovenes/prestamo_para_estudios
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
https://www.bancosantander.es/es/particulares/tu-financiacion/tus-ilusiones-y-proyectos/linea-de-financiacion-bei-universidades
https://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos/microcreditopersonalyfamiliar_es.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html
https://afectadosprestamorenta.wordpress.com/
http://ffes.es/prestamos-matriculas


 
AlterBeques. Recull de l’exploració dels models existents de beques 

i ajudes a l’estudi  

 

 
75 (79) 

 

Document de treball  

 

Fitxa 8: Préstec renda 

Mesures alternatives de finançament de la formació 

Dimensió Préstec o fons capitalitzable 

Tipologia Finançament amb recuperació de costos 

Mesura Préstec renda 

Nivell  Educació superior 

 

Descripció de la mesura 

El préstec renda constitueix una segona modalitat de crèdit on la devolució es produeix un cop 
inserit l’estudiant al mercat de treball en funció de quin sigui el seu nivell de renda i ingressos.  

Dins aquesta modalitat existeixen variacions importants pel que fa a les condicions de devolució 
podent-se distingir, a grans trets, dos tipus de mesures: 

• Carència vinculada al nivell de renda: préstecs en els que s’estableix com a condició que l’estudiant 
assoleixi un determinat nivell de renda per tal de que es compleixi l’obligació de retornar el préstec 

• Retorn vinculat al nivell de renda: préstecs en els que l’import a retornar depèn del nivell d’ingressos de 
l’estudiant, de manera que aquells estudiants que aconsegueixin un nivell d’ingressos superiors paguin 
quantitats substancialment per sobre al préstec concedit i els que no, retornin quantitats més reduïdes i, 
fins i tot, per sota de la quantitat sol·licitada 

Situació a Espanya 

A diferència del que succeeix als països anglosaxons, entre els estudiants espanyols no existeix 
una tradició consolidada de demanar préstecs per estudis, tot i que recentment s’han anat introdu-
int aquestes fórmules de finançament per donar resposta a l’encariment dels estudis superiors.  

Actualment no existeix cap tipus de préstec vinculat a la renda futura de l’estudiant. No obstant, 
durant el període 2007-2011 el govern va llançar una modalitat de crèdits oficials per finançar els 
estudis oficials, els anomenats préstecs PRU (Préstamo Renta Universidad)54 on el retorn de la 
quantitat prestada es vinculava als ingressos obtinguts per l’estudiant un cop es gradués. 

Es tractava de préstecs gestionats per les entitats bancàries i gestionat des de l’ICO. Es varen realit-
zar quatre convocatòries, la darrera de les quals va tenir lloc durant el curs 2010-2011.  Des de 
2011 no s’ha llançat cap nova convocatòria. 

En el seu plantejament inicial es tractava d’un préstec renda amb una carència condicionada al ni-
vell d’ingressos obtinguts pels estudiants un cop es graduessin. Així, tal i com es va publicar en la 
primera convocatòria, els estudiants que no obtinguessin uns ingressos superiors a 22.000€ no 
estaven obligats a tornar el préstec. Aquesta condició, però, es va anar endurint en les següents 
convocatòries, convertint-se en un crèdit educatiu hipotecari, doncs a partir de la segona convoca-
tòria els estudiants que un cop finalitzat el termini de carència no ingressessin 22.000€ podien 

                                                        
54 https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-
estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html 

 

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/master/prestamo-renta-universidad.html
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demanar un nou període de carència entre 3 i 5 anys, però després havien de retornar el deute in-
dependentment de quins fossin els seus ingressos.   

El deteriorament de la situació econòmica i les dificultats d’inserció dels graduats universitaris han 
portat a que molts dels qui varen demanar el préstec PRU no estiguin en condicions de retornar-lo. 
Els afectats han constituït una plataforma i demanen que s’equipari totes les convocatòries a la de 
2007-2008 en el que fa referència a la condició de que el sol·licitant del préstec assoleixi els 
22.000 per a començar a pagar el deute.  

Experiències internacionals 

A nivell internacional existeixen algunes experiències en què s’ha implantat la fórmula del préstec 
renda.  

Al Regne Unit al 2012 es va introduir un nou sistema de finançament de la formació superior basat 
en la fórmula del préstec renda.  

Des de 1998 les universitats britàniques cobrien els costos de matrícula a través de taxes de matrí-
cula que pagaven els estudiants i beques pagades directament pel govern. Els estudiants proce-
dents de famílies amb baixos nivells d’ingressos disposaven de beques gestionades a traves del 
National Scolarship Programme (NSP). A més, es proporcionaven préstecs sense interès adreçats a 
cobrir els costos de matrícula (fee loans) i els costos de manutenció (maintenance loans). 

Aquest sistema es va reformar al 2012 amb una reducció substancial del finançament directe del 
govern a les Universitats i amb la modificació de les condicions dels préstecs.  

Pel que fa al sistema de finançament directe de les universitats, abans del 2012 les universitats 
rebien entre 2.325 £ i 13.335 £ per estudiant, depenent de l’àmbit d’estudi (els estudis amb major 
finançament eren els de medicina, odontologia i veterinària). Amb la reforma del sistema només les 
facultats que imparteixen estudis clínics, ciència basada en laboratori, enginyeria o tecnologia re-
ben algun tipus de finançament, la qual cosa representa, aproximadament, un de quatre estudiants 
universitaris. 

Per compensar a les universitats per aquesta reducció en el finançament públic es va augmentar 
significativament el límit aplicable a les taxes de matrícula, passant de 3.375 £ a 9.000 £ anuals.  

Aquest increment en la matrícula, per la seva banda, ha implicat també una major necessitat finan-
cera per als estudiants, que han d’assumir majors costos per poder accedir a la universitat. El nou 
sistema permet als estudiants demanar un préstec que cobreixi el cost de matrícula i les seves des-
peses de manteniment, que no han de retornar fins que hagin trobat un lloc de treball i  guanyin 
més de 21.000 £ l’any. Per altra banda, prèviament a la reforma els préstecs eren a interès 0 men-
tre que a partir de 2012 estan subjecte a un interès que pot arribar fins al 3% anual.  

Segons un estudi realitzat per l’Institute for Fiscal Studies55 el nou sistema de finançament implica, 
per als estudiants britànics, que el deute que assumeixen per anar a la Universitat pràcticament es 
dobla respecte a etapes anteriors, podent arribar a superar les 40.000 £ . Amb aquest sistema, a 
partir d’un determinat nivell de renda, els graduats hauran de retornar a l’Estat al voltant del 9% 
dels seus ingressos. Per altra banda s’estén el període dins el qual s’ha de retornar el deute, arri-
bant fins als 30 anys. Al vincular el retorn del préstec als ingressos, es calcula que als 20 i 30 anys 

                                                        
55 CRAWFORD, C. JIN W. Payback time? Student debt and loan repayments: what will 
the 2012 reforms mean for graduates? IFS Report R93  
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els graduats universitaris pagaran menys que abans, però continuaran pagant després dels 30 anys 
i la majoria no amortitzaran tot el deute fins que tinguin 50 anys. Això voldrà dir, per a molts pro-
fessionals, que hauran de pagar entre 1.700£ i 2.500£ anuals en el període en que els seus fills 
estiguin a l’escola i en que la pressió dels costos familiars i d’hipoteca es major. Al mateix temps, 
es molt probable que, segons les estimacions realitzades per l’IFS, tres quartes parts dels graduats 
no arribaran a cobrir el seu deute per no arribar als ingressos mínims en que aquest pagament es 
pugui exigir.  

Una altra experiència en què s’ha aplicat la fórmula del Préstec Renda és la de Lumni, una iniciativa 
de “Human Capital Financing” fundada per colombians fa nou anys.  

El Human Capital – proposat originalment per Adam Smith i defensat per economistes com Milton 
Friedman o Robert Merton – és un producte financer que consisteix en proporcionar fons per mitjà 
d’un acord basat en l’equitat. En aquest tipus de producte, l’inversor rep una part del futur salari de 
la persona que rep l’ajut durant un període de temps fixat. 

En el cas de Lumni, els estudiants reben la quantitat que necessiten per realitzar els seus estudis, i 
es comprometen a pagar un percentatge del seu sou (al voltant del 15%) durant un període limitat 
de temps (al voltant dels 9 anys). D’aquesta manera, el retorn del préstec estarà condicionat al ni-
vell d’ingressos futurs de l’estudiant, de tal manera que els estudiants que obtinguin nivells alts 
d’ingressos tornaran quantitats molt superiors a la quantitat sol·licitada i els que no, tornaran 
quantitats més reduïdes. D’aquesta manera, els inversors garantitzen una rendibilitat suficient dels 
fons, doncs els estudiants que més diners guanyen cobreixen les pèrdues dels qui cobren salaris 
baixos. 

Valoració 

Arguments a favor   

• El risc assumit pels estudiants que demanen un préstec és controlat, doncs la obligació de retornar el 
préstec està condicionada a la seva situació econòmica: si en finalitzar els estudis aconsegueixen inserir-
se laboralment i disposen d’un salari que els permeti fer front a les seves despeses personals, hauran de 
tornar el préstec, però si estan en situació d’atur o si estan en situació precària no hauran de patir la 
pressió addicional derivada de la obligació de retornar els diners sol·licitats.  

Arguments en contra   

• Depenent de com es dissenyi el préstec i de les condicions que es plantegin, la càrrega suportada pels 
estudiants que troben un lloc de treball pot ser molt alta i si els ingressos de l’estudiant són elevats pot 
haver de retornar una quantitat molt superior al cost real dels seus estudis.  

• Per tal de garantir que els sol·licitants del préstec gaudeixen d’una situació que els permeti retornar els 
diners sol·licitats sol ser necessari ampliar considerablement el termini de devolució del préstec. Això porta 
a que les devolucions del préstec coincideixin amb la època en què la pressió dels costos familiars és més 
elevada, sobre-endeutant a un grup de població que, a més de pagar la hipoteca i els costos familiars, 
encara estarà tornant el préstec per estudis.  

• En una situació econòmica desfavorable una part important dels graduats no aconsegueixen el llindar 
d’ingressos establert per que hagin de tornar el préstec. Segons algunes estimacions, el volum de 
graduats que no podran tornar els diners sol·licitats, o que només podran tornar una part és tan elevat que 
l’Estat no arribarà mai a recuperar tots els diners invertits.  
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Idees clau 

• Actualment no existeix cap tipus de préstec vinculats a la renda futura de l’estudiant. No obstant, durant el 
període 2007-2011 el govern va llançar una modalitat de crèdits oficials per finançar els estudis oficials, 
els anomenats préstecs PRU (Préstamo Renta Universidad) .  

• En la primera convocatòria es seguia la fórmula del préstec renda i el retorn de la quantitat prestada es 
vinculava als ingressos obtinguts per l’estudiant un cop es gradués. En subseqüents convocatòries 
aquesta possibilitat es va eliminar convertint-se en un crèdit educatiu hipotecari.  

• Al Regne Unit existeix sistema de finançament de la formació superior basat en la fórmula del préstec 
renda des de 2012.  

• Segons un estudi realitzat per l’Institute for Fiscal Studies aquest sistema de finançament implica que, a 
partir d’un determinat nivell de renda els estudiants hauran de retornar una quantitat molt superior a la 
sol·licitada.  Tot i això, els diners retornats per aquest grup d’estudiants no arribarà a compensar les 
quantitats no retornades per part dels estudiants que no arribin a assolir el llindar de renda mínim per a 
retorn del préstec. 

• A més, per a molts professionals, les obligacions de retornar el préstec educatiu coincidirà amb el període 
en que els seus fills estiguin a l’escola i en que la pressió dels costos familiars i d’hipoteca es major.   

• Una altra experiència en què s’ha aplicat la fórmula del Préstec Renda és la de Lumni, una iniciativa 
privada que gestiona fons d’inversió que inverteixen en la educació d’alumnes que, per la seva banda, es 
comprometen a pagar un tant per cent dels seus ingressos posteriorment a la seva graduació.  

• Aquest tipus de mesures eviten la pressió addicional d’haver de retornar el préstec sol·licitat en cas que el 
graduat no aconsegueixi inserir-se al mercat laboral o ho faci de manera precària. Tot i això, hi ha dubtes 
sobre l’equitat de la mesura, que posa un pes molt elevat en els graduats que aconsegueixen salaris 
elevats, i sobre el retorn real de la inversió realitzada.  

 

 

Més informació 

 

CRAWFORD, C. JIN W. Payback time? Student debt and loan repayments: what will the 2012 reforms 
mean for graduates? IFS Report R93 

Http://www.ifs.org.uk/publications/7165  

 

PALACIOS, M. Human Capital Contracts. “Equity-like” Instruments for Financing 

Higher Education. Policy Analysis. No. 462. December 16, 2002 

Http://www.lumni.net/about/palacios.pdf 

 

New York Times. Instead of Student Loans, Investing in Futures 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/05/30/instead-of-student-loans-investing-in-futures/?_r=2 

 

 

http://www.ifs.org.uk/publications/7165
http://www.lumni.net/about/palacios.pdf
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Mapa de les entitats que donen beques  
En aquest mapa podreu visualitzar les entitats privades que donen beques. 

Per la realització d’aquest mapa s’han consultat les planes web de les principals entitats bancàries i 
caixes d’estalvi espanyola, les 75 fundacions més importants d’Espanya, les Universitats públiques i 
privades catalanes i les principals entitats del tercer sector.  

Per a cada entitat s’ha recollit la següent informació: 

Model 

Objectiu 
Quin és l’objectiu general del programa? Lluitar contra l’abandonament? Promou-
re l’excel·lència? Garantir l’igualtat d’oportunitats? 

Target 

Qui és el públic objectiu?  

o   Quina edat?  

o   Quin perfil? Han d’acreditar uns coneixements? Presentar un projecte? Estar 
en situació d’exclusió social? 

o   Quina etapa formativa? 

La nostra entitat es relaciona directament amb els beneficiaris? O amb interme-
diaris? Com es sol·licita la beca? 

Condicionants 

Què ha de fer el beneficiari per a mantenir o tenir la beca? Aprovar? Treure bones 
notes? Marxar a l’estranger? Assolir un nivell educatiu determinat (Tesi doctoral, 
per exemple)? 

Quin paper tenen els intermediaris (si n’hi ha)? 

Modalitat Beca? Ajut? Crèdit? 

Finalitat 

Què pagarem? Matrícula? Beca-salari? Material? Variable? (En cas que sigui varia-
ble, qui ho decideix?) 

L’import serà en funció del que volem pagar 

Quina durada té la beca? S’ha de renovar? 

La informació resultant s’ha recollit en un document excel, on es pot trobar tota la informació de 
les beques identificades, i un mapa mental on es pot visualitzar de manera gràfica els objectius i 
destinataris de les beques que atorga cada una de les entitats identificades. 

Relació d’entitats que donen beques 

Podeu accedir al document excel amb la descripció de totes les beques identificades, seguint 
aquest enllaç a l’apartat Documents de Treball del blog d’alterbeques. 

Mapa mental 

Podeu accedir al mapa mental d’entitats que atorguen beques a través d’aquest link 

https://www.mindomo.com/mindmap/claudiavallvexarxaconsultorscom-987c4b5ed5b84ce196306a471d723863  

http://www.alterbeques.cat/?page_id=212
https://www.mindomo.com/mindmap/claudiavallvexarxaconsultorscom-987c4b5ed5b84ce196306a471d723863
https://www.mindomo.com/mindmap/claudiavallvexarxaconsultorscom-987c4b5ed5b84ce196306a471d723863
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