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Sra. Esther Morales, subdirectora general de Planificació Econòmica Universitària
Sra. Agnese Muñoz, representant del col·lectiu de doctorands
Sr. Josep Ribas, director general d’Universitats
                                                                               
Desenvolupament de la reunió:
 
Els representants de la Generalitat de Catalunya i de les Universitats Públiques de Catalunya 
demanen conformitat dels representants del Col·lectiu de Doctorands amb l’acta de l’anterior 
reunió. Els representants dels Doctorands manifesten que l’acta reflecteix el que es va tractar 
en la reunió.
 
Els representants dels Doctorands sol·liciten que reculli acta de les reunions que s’estan 
efectuant una persona objectiva que no intervingui en la reunió. Els representants polítics 
responen a això amb la possibilitat de demanar la presència d’un tècnic administratiu per 
realitzar aquesta tasca a les properes reunions.
  
Es repassen les propostes d’acord per comprovar si el Col·lectiu de Doctorands les accepta 
o no. Totes les propostes són acceptades amb la puntualització de que cap d’elles satisfà la 
demanda principal dels Doctorands, consistent en l’eliminació de les taxes de matrícula de 
400€.
  

1. Aplicar als doctorands que van iniciar un programa de doctorat no adaptat a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, i que posteriorment s’han adaptat, la taxa de matrícula 
establerta en el punt 3 de l’Annex 1 del Decret 98/2010, de 20 de juliol, pel qual es 
fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a 
la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2010-2011, per a matrícula de doctorat 
no adaptat a l’EEES; independentment de si posteriorment el seu programa s’ha 
adaptat o no,atesa la voluntat de què el preu complert del grau de doctor sigui similar, 
independentment de la seva estructura.



 
Els representants dels doctorands mostren el seu vist-i-plau.
 
2. Desglossar el preu de la matrícula de doctorat de manera que la lectura i defensa de 
la tesi s’aboni en un únic pagament el curs acadèmic en què es porti a terme aquest 
acte. Aquest desglòs serà efectiu a partir del curs 2011-2012.
 
Els representants dels doctorands mostren el seu vist-i-plau.

  
3. Establir els mètodes de seguiment necessaris, i correcció, si s’escau, per tal que les 
universitats puguin vetllar pel compliment de la tasca tutorial, de seguiment i d’avaluació 
continuada que han d’efectuar els directors de tesi i les comissions de seguiment de les 
universitats.
 
Els representants dels doctorands mostren el seu vist-i-plau.
 
Els representants del Govern i les Universitats exposen el fet que aquest compromís 
recau exclusivament en la competència acadèmica de la Universitat, però que aquesta 
compta sempre amb l’opinió dels estudiants que estàn representats als diferents òrgans 
de govern universitaris. Per tant concreten que s’implementarà des de l’autonomia de 
cada universitat, podent resultar en diferents mecanismes en cada cas.
 
4. Demanar a les universitats públiques catalanes que apliquin i comuniquin als 
beneficiaris una ampliació dels terminis de matrícula de doctorat per al curs 2010-2011, 
així com un diferiment en el pagament de la mateixa per tal de poder minorar l’impacte 
de l’augment de la matrícula en relació als salaris percebuts pels doctorands.

  
Els representants del Govern concreten que la totalitat de la matrícula s’haurà d’haver 
fet efectiva abans del canvi d’exercici comptable de les universitats per tal de no causar 
problemes pressupostaris. Argumenten que els reglaments interns no permeten fer 
matrícules per l’any acadèmic en curs amb posterioritat al 31 de desembre. Així que si 
es fracciona el pagament de la matrícula serà en els dos mesos restants, novembre i 
desembre.
 
Els representants dels doctorands puntualitzen que els terminis de matrícula tal i com 
s’estableixen a les universitats han estat molt més laxes i en anys anteriors ha estat 
possible matricular-se al curs acadèmic més enllà del 31 de desembre. Respecte a 
aquesta realitat els representants del govern expressen la seva sorpresa i insisteixen 
que no és possible tenint en compte els terminis que s’estableixen des del govern.
 
5. Estudiar la viabilitat jurídica de la petició dels doctorands relativa a derogar, congelar 
o eximir el compliment del Decret 98/2010 en l’article 4.6 de l’annex 1, i en el cas que 
sigui possible, traslladar a l’Hble. Sr. Josep Huguet, Conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, aquesta petició.



  
La Direcció General d’Universitats exposa els resultats de la consulta jurídica efectuada 
respecte a la possibilitat de suspendre el decret. S’informa als representants dels 
Doctorands que no és possible que el mateix òrgan que ha emès el decret el suspengui 
i que això només és possible que s’efectuï mitjançant la intervenció d’un òrgan judicial a 
través d’un recurs contenciós administratiu.
 
La DGU també exposa que la única via per la qual ells poden intervenir per aturar la 
vigència del decret és emetre un nou decret que modifiqui el decret anterior. Aquest 
procediment és llarg i pot durar com a mínim dos mesos, ja que la proposta de decret ha 
de ser acceptada en el Consell Interuniversitari de Catalunya.

  
Els doctorands sol·liciten que es dugui a terme aquest últim procediment, ja que és 
voluntat del col·lectiu de doctorands que representen la modificació del decret de preus 
que estableix un preu de matrícula de doctorat de 400 euros. També deixen constància 
de la possibilitat de que disposen d’iniciar un recurs contenciós administratiu tot i que 
pugui ser un procés llarg.

  
Es discuteix sobre la impossibilitat d’eliminar i deixar sense efecte un decret, els 
representants dels Doctorands clarifiquen que el que es demana és modificar l’efecte 
del decret mitjançant el procediment més adient i sense prejudici del dret a la seguretat 
jurídica, com per exemple demanant un nou decret que modifiqui l’anterior.

  
Com a part del debat anterior, la representació del Govern i de les Universitats explica 
breument el complex i llarg procés d’elaboració d’un decret com el de preus, que ha de 
passar per diferents comissions i avaluacions que han d’informar positivament. Davant 
aquesta exposició, la representació dels Doctorands sol·licita consultar i, si és possible, 
que es facin públics els informes d’impacte pressupostari i d’impacte social i econòmic 
que es van haver d’elaborar com a part del procés de preparació del decret vigent.

  
Els representants dels Doctorands demanen a les altres representacions en la comissió 
la consideració que els mereix la demanda de modificar el decret per tal d’establir uns 
preus menors, més semblants als d’anys anteriors i als d’altres Comunitats Autònomes. 
Els representants del Govern argumenten que tot pot ser considerat alhora que 
expressen que la voluntat del Govern ja va quedar recollida en el decret que fixa les 
taxes de 400 euros.

  
6. Mantenir aquesta comissió de treball per abordar la qualitat i el funcionament dels 
programes de doctorat a les universitats catalanes, explorant totes les problemàtiques 
que s’hagin pogut detectar fins al moment (algunes d’elles ja han estat exposades pels 
doctorands en el decurs de la reunió) i aquelles que puguin aparèixer durant el procés 
d’anàlisi de la situació.
 
Els representants dels doctorands es mostren d’acord i recalquen que hi ha qüestions 



també molt importants per tractar com l’existència de beques il·legals que no 
compleixen l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) de 2006 o la 
retallada del 5% en els salaris.

  
Es reprèn el debat, amb repetició d’alguns arguments de la reunió anterior i inclusió d’alguns 
punts nous.
 
La representació dels Doctorands sol·licita que sigui inclosa en la comissió de treball una 
representació dels centres de recerca, on un significatiu col·lectiu investigador extern a la 
universitat dirigeix tesis de doctorands matriculats en les universitat catalanes. Preferentment 
aquesta representació hauria de constar de directors de centres de recerca. Es llegeix la carta 
de disconformitat de la directora de l’IIB del CSIC com a mostra de suport institucional i de la 
posició d’aquesta part significativa del sistema de recerca.
  
Punts de vista de les parts representades respecte l’augment de matrícula de doctorat:
  
DGU i Universitats:
 

1.  El nou règim de preus de matrícula de doctorat és conseqüència de l’adaptació a 
l’EEES, i s’efectua la reestructuració de preus enguany en el doctorat després que 
s’hagi efectuat anteriorment en els altres estudis (grau i màster). Tenint en compte el 
còmput global del preu d’un doctorat no adaptat a l’EEES i un doctorat adaptat, aquest 
últim s’ha abaratit considerablement respecte l’altre.

2.   La fase de màster està inclosa en la fase formativa de doctorat.
3.  Els darrers tres anys els programes de doctorat ja estaven adaptats a l’EEES però 

s’havia decidit mantenir el mateix preu que pels no adaptats. El canvi d’enguany és una 
adaptació dels preus als costos reals, una correcció del desequilibri de preus que hi ha 
hagut durant els darrers tres anys.

4.   Els preus establerts per la fase de màster pel decret són fixats des del Govern de l’Estat 
i no cobreixen els costos reals d’aquesta fase.

5. Es pretén continuar cobrant el mateix pel mateix servei que es donava abans de 
l’adaptació al EEES, entenent el servei com tot el que els doctorands reben i tot el que 
possibilita la seva activitat entre la finalització de la llicenciatura o grau i la obtenció del 
títol de doctor.

6.  El cost per a les Universitats de possibilitar les activitats d’un doctorand que 
desenvolupa la seva tesi en un departament és molt similar al d’un doctorand que ho fa 
en un institut de recerca extern.

7.  Encara no ha estat possible determinar el cost que la realització de les activitats d’un 
doctorand suposa a les universitats, però el càlcul estarà disponible per a la propera 
reunió de la comissió de treball.

8.  Els doctorands només cobreixen al voltant d’un 15% dels preus reals que s’aplicarien si 
la societat no subvencionés amb recursos públics els serveis que reben.

  
Representants dels doctorands:



 
1. Els estudis de màster són independents dels estudis de doctorat i així ho reflecteixen els 

requisits establerts per les universitats per accedir a un programa de doctorat (és 
requisit previ haver superat 60 crèdits de màster). D’altra banda les beques predoctorals 
FPU i FPI no inclouen la fase de màster i deixen constància de la independència entre 
aquestes dues etapes que porten a titulacions diferenciades (Títol de Màster i Títol de 
Doctor/a).

2. Els preus de matrícula de doctorat no s’han establert dintre dels límits que dicta la 
Conferència General de Política Universitària, ja que el dictamen deixa un buit legal en 
no fixar límits per als preus en la fase doctoral. En absència de límits s’hauria d’haver 
seguit la pauta de la legislació més propera, en aquest cas els preus dels altres estudis 
universitaris. Totes les altres Comunitats Autònomes i els anteriors decrets emesos per 
la Generalitat sí han legislat en aquest sentit, i per tot això enguany s’està produint un 
greuge comparatiu respecte als altres estudis i les altres Comunitats Autònomes.

3.   L’abaratiment del preu total dels serveis obtinguts des de la finalització de la 
llicenciatura o grau fins a la obtenció del títol de doctor no s’ajusta a la realitat. Ha 
estat calculat prenent els preus màxims potencials dels estudis no adaptats a l’EEES, 
que no reflecteixen el cas general perquè s’han aplicat amb molt poca freqüència. 
Si s’haguessin calculat prenent una estadística dels preus realment abonats pels 
doctorands la conclusió seria una altra.

4.  Els doctorands que desenvolupen les seves tesis fora dels departaments universitaris, 
especialment en centres de recerca, suposen un cost molt inferior en infraestructures, 
utilitats i serveis per a  la Universitat ja que reben aquests recursos dels seus centres, 
havent de pagar en canvi a la Universitat.

5.  Considerant només la fase de recerca, els preus a satisfer anualment pels doctorands 
s’han encarit innegablement. Aquest encariment no guarda proporcionalitat amb 
un hipotètic increment de costos i una hipotètica millora de serveis en l’adaptació a 
l’EEES. Més aviat sembla que subvenciona l’abaratiment de la fase de màster fixat pel 
Govern d’Espanya i té com a objectiu real mantenir o incrementar el nivell d’ingrés de 
les Universitats en una època de crisi que requereix un augment de l’eficiència en les 
prestacions de serveis i no pas un manteniment artificial dels ingressos.

6.   La societat necessita en aquest temps de crisi un especial augment en l’eficiència 
de la gestió de recursos públics i com a pagadora voluntària de prop del 85% dels 
preus reals, segons els representats del Govern i les Universitats, dels serveis que 
les Universitats donen als doctorands té més motius que aquests per requerir que es 
mantinguin tan baixos com sigui possible.

  
Respostes i compromisos:
 

● Els representants del Govern i les Universitats reconeixen l’existència d’un greuge 
comparatiu enguany entre Catalunya i les altres CCAA pel què fa als preus de les 
matrícules de doctorat.

● Els representants del Govern i les Universitats es comprometen a consultar amb el 
Consell Interuniversitari de Catalunya la voluntat del col·lectiu de doctorands que s’iniciï 



un procés modificador del decret vigent que fixa les taxes.
● Els representants del Govern i les Universitats es comprometen aportar exemples del 

cost que suposa un doctorand a la universitat, tenint en compte les diferents tipologies 
(doctorands correponents a diferents àrees científiques suposen costos diferents). En 
aquest sentit els representants dels Doctorands sol·liciten que es tingui en compte la 
tipologia de doctorand que realitza la tesis doctoral en centres de recerca externs a la 
universitat.

● Els representants dels Doctorands es comprometen a compartir les seves actes de les 
reunions amb els representants del Govern i de les Universitats.

 
Ens emplacem a una nova reunió en no menys de dues setmanes i no més de quatre 
setmanes.


