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Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aprova elevar al Consell Social per a 
la seva aprovació els preus dels màsters oficials de la URV per al curs 2007-
2008.

ANTECEDENTS

1. El Reial Decret 56/2005 de 21 de gener (BOE de 25 de gener de 2005), modificat pel Reial Decret 
1509/2005 (BOE de 20 de desembre de 2005), regula els estudis oficials de postgrau.

2. Per al curs 2007/2008, la resolució de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, que recull l’acord de 4 de juny pres a la Conferencia General de Política Universitaria, és 
d’aplicar un increment màxim del 2.4%.

3. D’acord amb el punt 3 de l’annex del decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya, de 
.../2007, de juliol de 2007 correspon als consell socials determinar els nivells, en funció de la 
tipologia dels programes, que permetin fixar el preu de crèdit de cada màster dintre de l’interval 
situat entre els 15.36 euros i els 28.67 euros. 

4. Excepcionalment, les comunitats autònomes podran modificar el límit superior fins al 30% del 
cost dels estudis.

5. Els rectors de les universitats públiques catalanes varen acordar per al curs 2006-2007 proposar el 
preu dels estudis de postgrau en la banda alta de la forquilla, establerta pel Consejo de Universi-
dades i la Generalitat de Catalunya, és a dir, entre 22 i 28 € per crèdit.

6. Durant el curs 2006-2007, el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili va establir 9 nivells, 
segons la tipologia amb preus de 15 (1), 16 (2), 17 (2,5), 18 (3), 20 (4), 22 (5), 24 (6), 26 (7) i 28 (8) 
euros per crèdit, respectivament. Els màsters es van classificar en els nivells 5, 6, 7 i 8. El Màster 
Erasmus Mundus en Quaternari i Evolució Humana es va classificar en el nivell 2.5 d’acord amb 
el seu consorci.

7. Per al curs 2007/2008, la majoria d’universitats catalanes ha establert classificar els màsters en dos 
nivells segons la seva tipologia. 

ACORD:

1. El Consell de Govern de la URV en sessió de 12 de juliol de 2007 acorda elevar al Consell Social 
la següent proposta d’actuació pel que fa a la fixació dels preus dels màsters oficials per al curs 
2007-2008 segons les dades de l’annex I, que identifica cada màster amb el nivell proposat. 

2. Es proposa classificar els màsters en que participa la URV en 2 nivells, aplicant l’increment màxim 
del 2,4%, establert, amb preus de 24,58 € i 28,67 €, respectivament. 

3. En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats públiques ca-
talanes, s’aplicarà un preu comú en un dels dos nivells.

4. En el cas de màsters interuniversitaris amb participació d’universitats de fora de Catalunya, cada 
universitat aplicarà a aquelles assignatures que imparteixi, els preus establerts pels seus òrgans de 
govern.

5. En el cas de màsters Erasmus Mundus, es contempla la possibilitat que els estudiants i les estudi-
antes abonin en concepte de matrícula la quantitat que acordi el Consorci Interuniversitari corres-
ponent, que pot estar fora dels dos nivells anteriors. S’utilitzen els nivells 1 i 4.

6. La distribució de màsters per nivells s’especifica a l’annex I.

Annex I. Distribució de màsters per nivells d’experimentalitat. En parèntesi la Universitat coordinadora 
en el cas d’interuniversitaris.

Màsters de nivell 1: 

Arqueologia del quaternari i evolució humana (Erasmus Mundus 18 €/crèdit)

Màsters de nivell 2: 24,58 €/crèdit

Antropologia mèdica i salut internacional (*1) 

Antropologia urbana (*1) 
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Arqueologia clàssica (URV)

Ciència cognitiva i llenguatge (UB)

Direcció estratègica de l’empresa 

Dret de l’empresa i la contractació (*1) 

Dret ambiental (*1) 

Ensenyament de llengües estrangeres 

Estudis de dones gènere i ciutadania (UB)

Estudis culturals mediterranis (*1)

Estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalana (07-08)

Formació de professionals de la formació (Alumnes que no cursen el Erasmus Mundus)

Migracions i Mediació Social (URV)

Organització industrial 

Psicologia de l’educació -MIPE- (UB)

Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement (URV)

Translation and intercultural studies 

Màsters de nivell 3: 28,67 €/crèdit

Avaluació i mesura de la conducta 

Catàlisi     

Ciència i enginyeria de materials  

Ciències de la infermeria 

Direcció i planificació de turisme (UdG) (*2)

Enginyeria ambiental  

Enginyeria electrònica

Enginyeria informàtica i de la seguretat (*2)

Enginyeria química i de processos 

Enologia

Intel·ligència artificial (UPC) 

Nanociència i nanotecnologia (UB)  

Neurociències (UB)

Nutrició i metabolisme (URV)   

Polímers i biopolímers (UPC)

Química a la indústria

Química Teòrica i Computacional (URV)

Salut mental: investigació en psiquiatria, neurotoxicologia i psicofarmacologia (URV)

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (URV)

Màsters de nivell 4: 40 €/crèdit

Formació de professionals de la formació (Erasmus Mundus) (*3)

 

(*1) eren nivell 5 (22 €) al 2006-07

(*2) eren nivell 7 (26 € ) al 2006-07

(*3) Aquest màster es matricula a la Universidad de Granada 


