
Presentació

Aquest llibre és el resultat de la reelaboració de la tesi doctoral que 
porta per títol: “Els factors d’elecció d’universitat: el cas de la demanda a 
Catalunya” 1. 

L’objectiu fonamental de la investigació, tal com es destaca en el 
títol de la tesi, és el de contribuir a millorar el coneixement dels factors que 
incideixen en els estudiants de batxillerat a l’hora elegir una determinada 
opció universitària. L’anàlisi d’aquests indicadors pot ser d’interès per 
a la comunitat acadèmica, especialment per a aquells membres que 
tenen responsabilitat en l’orientació de l’alumnat de batxillerat (tutors, 
orientadors, professors, etc.) i ha de contribuir a desenvolupar noves 
eines i models d’intervenció concordants amb el perfil i necessitats dels 
estudiants en el trànsit de l’ensenyament secundari a la universitat. 

Aquests indicadors són més rellevants si cap en un moment de gran 
canvi a la universitat amb la introducció del nou model d’ensenyament 
superior basat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), el qual crea 
un nou marc de referència en el procés d’elecció d’estudis i d’universitat. 
Això exigeix a les institucions d’educació, tant de secundària com 
superior un esforç addicional en els processos d’informació a aquest 
perfil d’alumnat. 

La realització d’aquesta investigació ha estat possible gràcies 
a l’aportació del Dr. Francisco J. Guillén Martínez, no només per 
la direcció de la tesi sinó també perquè ell va estar sempre disposat a 
respondre els meus interrogants, a més de posar a la meva disposició 
tots els seus mitjans, la seva gran experiència, així com una paciència 
admirable. Sense la seva inestimable col·laboració, aquest estudi no 
s’hauria pogut realitzar.  

Expressar també el meu reconeixement als professors, tutors 
i orientadors dels centres de batxillerat que van col·laborar en el 

1  La tesi fou defensada el 30 d’abril de 2009, a la Universitat Abat Oliba CEU, de Barcelona.
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subministrament de qüestionaris al seu alumnat de segon curs de 
batxillerat, als quals també agraeixo el seu ajut desinteressat. 

Vull agrair de forma especial el recolzament prestat per la UAO 
que m’ha fet possible la tasca investigadora, així com els recursos que ha 
posat a la meva disposició per dur-la a terme; també al seu professorat 
que m’ha ajudat de forma desinteressada en la recerca, a més d’aportar 
suggeriments i animar-me en la meva tasca; al Dr. Marc B. Escolà, per 
les seves fonamentades aportacions, consells i suggeriments; al Dr. Jordi 
Sauret per la seva col·laboració en el treball de camp; a la Dra. Amparo 
Acereda pels seus suggeriments, sempre precisos; al Dr. Jesús M. Prujà, 
Director de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, per la seva 
amable col·laboració en la recerca de la bibliografia imprescindible per 
l’elaboració d’aquesta tesi, així com per les seves observacions, sempre 
pertinents. Per acabar, agraeixo als meus companys i col·laboradors de la 
UAO els seus consells sobre l’elaboració formal de la tesi doctoral i el seu 
recolzament i estímul al llarg de tot el procés.   

Josep Lluís del Olmo Arriaga
Departament de Ciències Econòmiques i Socials 

Facultat de Ciències Socials 
Universitat Abat Oliba CEU



Introducció

Les investigacions relatives als problemes en l’accés als estudis 
universitaris arreu de l’Estat han estat nombroses i enfocades sobretot 
a conèixer les demandes d’estudis i/o carreres que efectua l’alumnat 
preuniversitari, així com avaluar aquestes demandes en relació a 
les seves característiques personals i estimar les probabilitats d’èxit, 
especialment durant els primers cursos de l’ensenyament superior. Tots 
semblen coincidir en que l’elecció d’estudis universitaris, essent un dels 
fets més significatius en la vida d’una persona, es realitza en condicions 
no idònies, com, per exemple, manca d’informació, absència de serveis 
d’orientació educativa, condicionants per ofertes d’estudis en el lloc de 
residència, limitacions dels centres o ‘númerus clausus’, etc. (De Miguel 
& et alii., 1994: 16) .

En canvi, la investigació sobre les opcions institucionals, àmpliament 
desenvolupada en altres contextos nacionals, és ben escassa a Catalunya i, 
en general, a la resta de l’estat. A altres països, especialment anglosaxons, 
com són els EE.UU.,2 el Regne Unit, Canadà o Austràlia, els estudis sobre 
l’elecció de l’establiment (tant d’educació superior com bàsica) s’han 
multiplicat a partir de la implementació, entre d’altres, de polítiques que 
tenen com a objectiu estimular la competència entre les institucions a 
través de mesures com el finançament de la demanda, l’avaluació dels 
resultats dels establiments i la provisió d’informació a les famílies.

Els canvis que es produeixen en el panorama universitari són 
força rellevants. D’una banda, l’oferta universitària s’ha incrementat 
considerablement en els darrers deu anys, havent-hi institucions a totes 

2  Als EE.UU., on existeixen més de 3.000 institucions d’educació superior, públiques i privades, 
l’aplicació del marketing és un requisit indispensable per diferenciar-se de la competència i 
aconseguir sobreviure en el mercat. En aquest país, les institucions universitàries són conscients de 
la necessitat de conèixer als consumidors i d’aplicar adequadament els instruments de marketing. 
Existeixen publicacions específi ques sobre aquest tema, com el Journal of Marketing for Higher 
Education, The Chronicle of Higher Education o College & University, així com congressos periòdics 
on s’exposen les principals investigacions sobre aquest tema, com el Symposium for the Marketing 
of Higher Education, que organitza anyalment la AMA (American Marketing Association).
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les demarcacions catalanes. Actualment existeixen a Catalunya dotze 
universitats, de les quals cinc són privades. 

Les universitats públiques han estat i segueixen essent un mercat de 
venedors, és a dir aquell en el qual hi ha més demandants que oferents, per 
la qual cosa aquestes tenen el poder. Per contra, les universitats privades 
es poden considerar un mercat de compradors on hi ha més oferents que 
demandants (Martínez, 2000: 119). En el primer cas, aquesta situació 
està canviant i les universitats públiques comencen a preocupar-se per 
millorar la seva qualitat de servei i orientar-se als consumidors.

La situació també ha canviat des del punt de vista de la demanda, ja 
que la taxa de natalitat a Catalunya ha estat una de les més baixes del món, 
cosa que explica que el nombre de naixements hagi descendit des de l’any 
1976 fins al 1995.3 Això implica una disminució en la població amb edat 
de cursar estudis universitaris, tot i que, fins ara, el nombre d’estudiants 
que es matriculen anualment no s’ha reduït, degut a que aquest efecte 
s’ha vist compensat amb un increment en la taxa d’escolaritat.

Aquesta evolució requereix que el conjunt d’universitats catalanes 
analitzin les opcions que prenen els seus futurs usuaris. No obstant, la 
manca de tradició comercial en la gestió universitària a Catalunya, degut 
sobretot a l’excés de demanda, planteja dubtes sobre la planificació 
estratègica de marketing en aquestes institucions. Encara que totes 
utilitzen la promoció com instrument per captar alumnes, es coneixen 
escasses investigacions sobre els factors d’elecció d’universitat.

Si les universitats es volen orientar al marketing, han d’entendre, en 
primer lloc, com defineixen les opcions els futurs estudiants universitaris. 
Per això, han d’explorar el procés de presa de decisions per identificar 
si les opcions de compra que prenen són racionals. En qualsevol cas, és 
indubtable que trien entre diferents opcions. 

Per examinar com els estudiants escullen una institució d’educació 
superior, és necessari comprendre què escullen i per què. A més, també 
pot afectar la seva decisió final la capacitat que tenen d’accedir a la recerca 
d’informació, assimilar el material i escollir entre alternatives similars.

No obstant, abans que els estudiants puguin escollir entre diferents 
alternatives, han de ser conscients que allò que trien està disponible. 

3  Institut d’Estadística de Catalunya (2007).
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A més, hi ha un procés de presa de decisions implícit a través del qual 
els consumidors poden arribar a escollir possibles resultats. Aquesta 
afirmació es basa en el supòsit que els futurs estudiants universitaris 
prenen opcions actives sobre els productes que eventualment decideixen 
comprar. Aleshores, es poden formular les següents preguntes: 

• Com escullen els futurs estudiants entre diferents alternatives? 

• Quina valoració fan de les alternatives que tenen al seu abast? 

• Com busquen la informació sobre les diferents alternatives?

• Quines són les influències en el seu comportament de recerca 
d’informació?  

• Com valoren la informació que obtenen en el procés de recerca 
d’informació?

• Quina capacitat tenen de prendre una decisió adequada sobre un 
producte tan complex com una institució d’educació superior?

Comprendre bé el fenomen de l’elecció d’establiment suposa, tal 
com assenyalen Bowe, Gewirtz & Ball (1994), determinar no tan sols el 
perquè sinó també el com de la decisió. Per a Veleda (2002: 91):

“Concentrar-se, a més de les raons de l’elecció, en la manera com 
aquesta es concreta, implica concebre-la com un procés, és a dir, com 
un fet diacrònic, complex, contradictori, que pot implicar aspectes tan 
diversos com l’accés a la informació, l’anticipació, la negociació familiar, 
el càlcul, la valoració, el dubte. Es pretén així reconstruir amb els actors 
el desenvolupament, les circumstàncies i el context de l’elecció” . 

En la mesura que l’anàlisi dels factors que influeixen en les 
decisions d’estudiar en una determinada universitat ens ajudi a predir 
i interpretar els canvis en les decisions individuals, podrem conèixer els 
canvis en la demanda agregada d’educació superior, en tant que suma de 
les demandes individuals, i oferir un marc per avaluar diferents polítiques 
de marketing i/o comunicació per part de l’oferta universitària.

És per això que detectar els criteris i la manera com la demanda 
escull la institució d’educació superior per cursar estudis universitaris 
pot ser de gran utilitat per analitzar i planificar les estratègies de les 
pròpies institucions universitàries.  
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L’anàlisi dels factors que influeixen en la demanda es fa indispensable, 
a més, si es tenen en compte qüestions com la desarticulació existent 
entre l’educació secundària i superior que impedeix l’acompanyament 
dels joves en el pas d’una a una altra etapa de formació i a una equitativa 
distribució de la informació, així com la progressiva proliferació de 
les institucions d’educació superior amb la consegüent diversificació 
i complexitat de l’oferta, la qual cosa dificulta la identificació de les 
possibilitats que ofereix el sistema als estudiants.

 Així mateix, la investigació en la matèria demostra que tant els 
criteris com el procés de l’elecció depenen dels recursos econòmics, 
culturals i socials de les famílies (Ball et alii.; Ball, 1993; Crozier, 1997). 
Partint d’aquesta idea, la present investigació pretén detectar els factors, 
condicionants, i les modalitats en la decisió de la demanda. Per això, 
s’estudiarà el trànsit dels estudiants a través del nivell educatiu previ a 
l’accés a la universitat, els sistemes d’accés per a convertir-se en demanda 
d’educació universitària i els motius que indueixen a l’elecció d’una 
determinada institució, excloent l’aspecte vocacional (decisió de la carrera 
a seguir). Aquesta elecció està parcialment condicionada per la limitació de 
l’oferta universitària i el propi sistema que regula l’accés a la universitat. 

Per tant, la decisió que pren l’aspirant no és una decisió totalment 
lliure, atès que es veu afectada per diversos condicionants: estudis de 
secundària cursats i les modalitats de batxillerat escollides; l’expedient 
de l’alumnat que juntament amb les proves d’accés (PAU), configuren 
una nota per a l’accés a les universitats públiques i que s’utilitza com a 
criteri d’ordenació de les demandes que rep cada titulació; la limitació de 
les places públiques i privades ofertades, etc.

L’estudi que es presenta a continuació pretén demostrar una 
hipòtesi general: en una decisió implicant com és l’elecció d’universitat, la 
presa de decisions de la demanda obeeix a criteris sovint irracionals, basats 
en percepcions, i per tant, l’estudiant és força impermeable als instruments 
de marketing que utilitza l’oferta per influir en la seva decisió. 

En un projecte de recerca d’aquestes característiques, els elements 
que s’incorporen al procés d’investigació permeten plantejar una hipòtesi 
complementària: Els estudiants no cerquen la informació necessària per 
valorar les diferents alternatives i, per tant, no disposen, en general, de la 
informació pertinent en el moment de la presa de decisions sobre l’elecció 
d’universitat. 
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Amb l’objecte de comprovar empíricament aquestes hipòtesis, 
es realitza una extensa revisió de la literatura sobre els factors d’elecció 
d’universitat de la demanda. En total, el treball està estructurat en tres 
parts. La primera és de caràcter introductori i en ella s’analitza l’objecte 
d’estudi a partir de la desagregació dels elements que conformen la 
recerca, a més d’aquesta introducció. En un segon terme, es realitza una 
revisió de la literatura sobre la presa de decisions, l’opció educativa, el 
procés de decisió i els factors d’elecció d’universitat, a més de la recerca 
d’informació d’institucions d’educació superior, tot presentant les teories 
que suporten aquests processos, així com les crítiques rebudes.

Completa la primera part la corresponent exposició metodològica 
emprada amb l’objecte de donar resposta als objectius plantejats. Així, 
s’exposa de forma crítica  l’enfocament de l’estudi empíric, constituït per 
una investigació quantitativa centrada en la demanda universitària, en la 
qual es recullen les opinions, expectatives i preferències dels estudiants 
sobre l’elecció d’universitat, mitjançant una enquesta personal. En 
particular, es posa especial atenció a la descripció del disseny de la 
investigació i del treball de camp.  

La segona part comprèn la investigació empírica sobre els factors 
de decisió de la demanda universitària, on es recullen els resultats de 
l’anàlisi quantitativa i la interpretació dels seus resultats en relació amb 
les hipòtesis d’investigació proposades. Això permet, d’una banda, 
identificar el perfil dels estudiants de la mostra, comprovar empíricament 
els canals d’informació que utilitzen, així com determinar els factors que 
els indueixen, motiven i condicionen a escollir un determinat centre 
d’ensenyament superior.  

La tercera part del treball exposa les conclusions extretes dels 
resultats obtinguts en la investigació. Es posa especial atenció a l’evidència 
empírica obtinguda en relació als factors que influeixen en l’elecció 
d’universitat. Més enllà de les conclusions de caire científic, es plantegen 
també les implicacions sobre l’oferta universitària dels resultats obtinguts, 
indicant la seva possible utilitat pel desenvolupament de les eines de 
comunicació i de marketing, en general, de les institucions universitàries 
a Catalunya. Finalment, s’apunten les principals limitacions de la 
investigació desenvolupada i es suggereixen futures línies d’investigació 
en aquest camp. 



La conceptualització de l’objecte d’estudi

Abans de desenvolupar les definicions conceptuals i metodològiques 
en què es fonamenta cadascuna de les parts d’aquest capítol, cal considerar 
prèviament la delimitació de la matèria objecte d’estudi.

Per demanda universitària a Catalunya s’entén la “quantitat de 
places en primer curs de cada titulació que desitjaria consumir el grup 
d’individus que reuneixen els requisits per optar a les places que sol·liciten 
si no existís una limitació d’accés” Cañabate (1998). Tal com s’observa 
en aquesta definició, resta implícitament admès que la manifestació 
d’aquesta demanda està condicionada per l’existència d’una oferta 
limitada que s’assigna al consum a través d’un sistema d’accés.  

Aquesta demanda es caracteritza segons l’etapa en la qual es 
localitzen els possibles aspirants a ingressar en l’educació superior. El 
sistema d’accés classifica els demandants de diferents procedències 
curriculars en vies d’accés (vegeu apartat 1.2.2.1.a.), cada una de les quals 
es sotmet a processos i requisits diferents per convertir-se en demanda 
universitària efectiva. Dins el sistema d’accés es contemplen altres fonts 
de demanda diferents de les directament procedents de l’ensenyament 
secundari. La via 0 és la que acull bàsicament els estudiants provinents 
del Batxillerat LOGSE, i aporta més del 50% del total d’efectius, el que 
representa la participació majoritària del total de demandants per vies 
d’accés. Per tant, pels objectius d’aquesta investigació, l’estudi empíric 
sobre els factors d’elecció de la demanda a Catalunya té en compte 
l’alumnat provinent d’aquesta via d’accés.

Es pot considerar que aquest perfil d’alumnat té tres estats de 
demanda: demanda potencial, constituïda pel total d’alumnes inscrits a 
segon curs de batxillerat; demanda prèvia, és a dir, aquells que expressen 
la seva decisió de continuar els estudis superiors i manifesten la institució 
i carrera preferida (constitueix l’etapa intermèdia entre la demanda 
potencial i la demanda real); demanda real, que comprèn el conjunt 
d’estudiants que sol·liciten la seva admissió a les diverses titulacions i 

1
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institucions d’educació superior. Aquest darrer grup constitueix el volum 
de demanda global que rep el conjunt de les universitats a Catalunya.

La demanda va adreçada a diferents productes, en tant que cada un 
dels estudis oferts per les universitats té la seva pròpia demanda. Per tant, 
el conjunt dels demandants es distribueixen entre els diferents productes-
estudis que s’ofereixen, de tal manera que cada centre d’ensenyament 
superior té la seva pròpia demanda generada per tots aquells estudiants 
que ho han sol·licitat (Cañabate, 1998).

La taula 1 presenta l’evolució de la demanda amb dos grups 
clarament diferenciats: d’una banda, els demandants de plaça a les 
universitats públiques, que són els qui acaparen clarament la majoria 
de sol·licituds, amb un 85,2% del total en 2006 i, de l’altre, els que 
volen accedir a alguna de les universitats privades, la participació dels 
quals només representa el 14,8%. Per tant, les dades quantitatives de la 
demanda són ben diferents, tal com es posa de manifest en aquesta taula. 
Tot i això, si bé s’observa una tendència creixent en ambdós grups, es pot 
constatar un cert major creixement en el nombre de demandants a les 
universitats privades front les universitats públiques, amb un creixement 
en el període analitzat del 6,4%. 

Taula 1 Distribució de la demanda per tipus d’universitat  

CURS 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 % (06-02)

U. públiques* 40.232 41.115 39.308 41.724 41.985 4,4%

U. privades 6.833 7.324 6.462 7.524 7.269 6,4%

Total 47.065 48.439 45.770 49.248 49.254 4,7%

Font: Consell Interuniversitari de Catalunya i elaboració pròpia.

D’altra banda, es fa palès que l’estudi es centra en el sistema 
universitari català, el qual està inserit dins un marc jurídic propi4 pel conjunt 
d’universitats establertes a Catalunya, d’acord a les competències que 

4  LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC, de 20 de febrer de 2003).
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corresponen a la Generalitat de Catalunya, reconegudes pels articles 15 i 9.7 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)5 en matèria d’ensenyament 
i de recerca. Aquest sistema universitari està integrat per les universitats 
publiques i privades que lliuren títols oficials a Catalunya.

 Això permet introduir factors de diferenciació entre els sistemes 
públic i privat, com són la preinscripció universitària en el cas de les 
universitats públiques i sistemes propis d’admissió d’estudiants en el 
de les privades, així com la diversitat de preu del producte (taxes de 
matrícula de les universitats privades considerablement més elevades 
respecte de les públiques en les diferents titulacions que ofereixen). 
Queda exclosa la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), donat que 
el seu caràcter no presencial li confereix unes característiques molt 
heterogènies en relació a la resta d’universitats, la qual cosa fa menys 
interessant el seu estudi conjunt.

D’altra banda, el conjunt de les universitats catalanes constitueix 
un districte obert.6 Aquest fet ha possibilitat la gestió conjunta del procés 
de preinscripció i d’assignació de places a les universitats públiques, 
delegada en el Consell Interuniversitari de Catalunya. En canvi, les 
universitats privades, excepte la Universitat de Vic (UVIC), que tot i ser una 
universitat privada participa del sistema de preinscripció universitària, 
gestionen separadament l’assignació de la seva oferta. 

5  LO 4/1979, de 18 de desembre, de l’EAC. L’article 15 afi rma que “És de competència plena de la 
Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, 
modalitats i especialitats, en l’àmbit de les seves competències (...)”.

6  La llibertat per escollir universitat pública és relativament recent a Espanya. Abans del curs 2001-
2002, els estudiants que volien cursar una titulació específi ca havien de sol·licitar, en primer lloc, 
l’admissió en el sistema universitari de la seva comunitat autònoma. Si la titulació no existia podien 
sol·licitar-la en una altra comunitat. És a partir d’aquest curs quan es va establir per primer cop el 
districte obert, que va obrir la possibilitat d’estudiar a la universitat pública escollida. No obstant, 
l’aplicació d’aquesta mesura ha estat gradual, essent en el curs 2003-2004 quan totes les places en 
primers cicles ofi cials es van ofertar a través del districte obert.
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1. Les Universitats

Segons el Glossari de l’espai europeu d’educació superior,7 la 
universitat és una “institució d’educació i de recerca formada per 
facultats, escoles, instituts i altres centres i serveis, on s’imparteixen els 
estudis superiors i s’atorguen els títols corresponents”. No obstant, en el 
marc històric contemporani, la separació entre els estudis universitaris 
tradicionals i els emergents estudis tècnics i professionals ha estat 
percebuda com una cosa lògica, atesa la diferent naturalesa d’ambdues 
esferes formatives, la qual cosa encara es manté actualment en països 
europeus com Espanya, Suècia i el Regne Unit, on existeix un sistema 
únic d’ensenyament superior, confiat a les universitats. Prova d’això, a 
Espanya, és que la primera gran norma que ordena l’educació, la Ley 
de Instrucción Pública de 1857, coneguda com la Ley MOYANO, per ser-ne 
aquest ministre el seu responsable, diferenciava entre les universitats 
i llurs facultats,8 per un costat, i per altre les escoles superiors, on es 
formaven els enginyers,9 i les escoles professionals de comerç, magisteri, 
veterinària, nàutica, aparelladors, agrimensors i mestres d’obres. 

Aquest sistema d’ensenyament superior posa de manifest l’escàs 
desenvolupament d’un sector de formació professional superior 
no universitari a diferents països dins l’àrea europea, com és el cas 
d’Espanya.

1.1. Institucions d’educació superior

Es tracta “d’organismes que ofereixen programes d’educació 
superior que l’autoritat competent d’un estat reconeix com a pertanyent 
al seu sistema d’educació superior”.10 Es pot observar que l’anomenat 
Espai Europeu no rep la qualificació d’universitari, sinó “d’educació 

7  UPC (2007). Servei de Llengües. Glossari de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

8  La relació taxonòmica de facultats prevista per la Llei MOYANO revela molt clarament la concepció 
decimonònica de l’àmbit “universitari”. Es van establir sis tipus de facultats universitàries: Ciències 
Exactes, Ciències Físiques i Naturals, Dret, Farmàcia i Medicina, Filosofi a i Lletres i Teologia (Prujà 
& Escolà: 2004: 18-19).

9  També foren incloses en aquesta categoria de centres superiors les escoles de Belles Arts, així com 
les de Diplomàtica i les de Notariat, si bé els avatars en la continuïtat d’aquestes últimes no els va 
permetre seguir el mateix camí que els seus col·legues.

10  UPC (2007). Servei de Llengües. Glossari de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
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superior”, donat que en ell s’hi integren tant universitats com centres 
que no són ni han estat mai institucions universitàries (majoritàriament 
d’ensenyaments tècnics). Com a exemple il·lustratiu d’aquesta 
separació, el Massachuset Institute of Tecnology (MIT) de Boston, 
considerat per molts un dels centres educatius amb més prestigi del 
món, no és “universitari”.

1.2. El sistema universitari espanyol

El sistema universitari espanyol el composen avui 77 universitats, 
(50 pùbliques i 27 privades), de les quals 47 són pùbliques presencials, 
23 privades tambè presencials, cinc universitats no presencials i dues 
universitats especials que només imparteixen programes especialitzats 
de postgrau, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
competencialment de l’Estat i la Internacional de Andalucía. 

La major part d’elles són de titularitat pública, per la qual cosa 
estan finançades en gran part per l’Estat, a través de l’administració 
central i de les Comunitats Autònomes, d’on provenen la major part dels 
seus ingressos. El cost de la matrícula és establert per l’administració 
corresponent. Així mateix, concedeixen títols universitaris oficials i 
homologats.   

Les universitats privades, no estan finançades per l’estat, sinó que 
majoritàriament ho estan pels mateixos estudiants que s’hi matriculen, 
a més d’altres possibles aportacions (donatius, investigació, etc.). 
La titularitat correspon a una persona física o jurídica de caràcter 
privat. Concedeixen títols amb la mateixa validesa que les universitats 
públiques, és a dir, universitaris, oficials i homologats, i es regeixen per 
les pròpies normes d’organització i funcionament. Fixen de manera 
independent el cost de la matrícula que, generalment, és més car que a 
la universitat pública. 

La major part d’universitats privades estan associades a l’Església 
Catòlica, la qual cosa no significa que l’ensenyament acadèmic que 
imparteixen estigui associat a la instrucció religiosa. A més de les 
titulacions oficials, aquestes universitats imparteixen títols eclesiàstics, 
alguns dels quals tenen la consideració de diplomatures i llicenciatures 
a tots els efectes. 


