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Taula 1. Oferta de titulacions 

 2000-2001 2004-2005 ∆ 
Humanitats 57 67 18% 
Ciències Socials 94 111 18% 
Ciències Experimentals 23 26 13% 
Ciències de la Salut 20 22 10% 
Tècnica 98 101 3% 

Total 292 327 12% 

Oferta de titulacions de les universitats públiques, títols homologats en centres integrats 

Font: Comissionat per a Universitats i Recerca 
 

Taula 2. Oferta, demanda i matrícula 

Humanitats Ciències Socials Ciències Experimentals 

 
2000-
2001 

2004-
2005 ∆ 2000-

2001 
2004-
2005 ∆ 2000-

2001 
2004-
2005 ∆ 

Oferta 4.931 3.541 –28,2% 13.380 12.748 –4,7% 3.076 2.753 –10,5% 
Demanda 3.910 3.246 –17,0% 17.576 16.648 –5,3% 3.058 2.379 –22,2% 
Matrícula 3.249 2.770 –14,7% 11.777 11.975 1,7% 2.420 2.132 –11,9% 
Demanda/oferta 79% 92%  131% 131%  99% 86%  
Matrícula/oferta 66% 78%  88% 94%  79% 77%  
  Ciències de la Salut Tècnica Total 

  2000-
2001 

2004-
2005 ∆ 2000-

2001 
2004-
2005 ∆ 2000-

2001 
2004-
2005 ∆ 

Oferta 2.255 2.337 3,6% 7.216 7.478 3,6% 30.858 28.857 –6,5% 
Demanda 4.391 4.206 –4,2% 9.240 8.250 –10,7% 38.175 34.729 –9,0% 
Matrícula 2.165 2.157 –0,4% 6.689 6.449 –3,6% 26.300 25.483 –3,1% 
Demanda/oferta 195% 180%  128% 110%   124% 120%   
Matrícula/oferta 96% 92%   93% 86%   85% 88%   

Oferta: oferta de places que fa la titulació. Aquesta oferta recull també el nombre de places corresponents al districte 
únic. 

Demanda: nombre de sol·licituds per accedir a una titulació a Catalunya, en primera opció, considerant totes les vies 
d’accés.  

Matrícula: nombre de sol·licituds formulades en primera opció, considerant centre i estudi, que han estat admeses i 
han formalitzat la matrícula.  

Font: Comissionat per a Universitats i Recerca 
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Taula 3. Quadre resum per àrees 

Humanitats 

L’oferta de places és del 12% i ha disminuït el 28% durant el quinquenni.  

La demanda és del 9% i ha disminuït el 17%.  

La relació demanda/oferta és del 92%, més ajustada que fa cinc anys, quan era del 79%. Les 
mesures de reducció de l’oferta estan ajustant la D/O. 

La matrícula és de l’11% i ha disminuït el 15%. Al principi del quinquenni la matrícula total no 
cobria l’oferta, però en el darrer curs sí. 

Ciències 
Socials 

L’oferta és del 44% i ha disminuït el 5%. 

La demanda és del 48% i ha disminuït el 5%. 

La relació demanda/oferta continua estable: més demanda que oferta (el 131%). Encara seria 
viable incrementar l’oferta. 

La matrícula en primera opció representa el 47% i s’ha incrementat el 2%, malgrat la reducció 
de l’oferta de places i la disminució del 5% de la demanda. La matrícula total supera l’oferta en 
tot el període analitzat. 

Ciències 
Experimentals 

Representa el 10% de l’oferta de places i ha disminuït el 10%, però lluny del 28% 
d’Humanitats. 

La demanda és del 7% i ha disminuït el 22%. 

En la relació demanda/oferta, l’oferta és superior (el 86%), un desajust que és més gran que a 
l’inici del quinquenni, on la relació era propera a 100 (el 92%). Les mesures de reducció de 
l’oferta no han estat suficients. Convé al país una reducció més gran de places en aquesta 
àrea? 

La matrícula en primera opció és del 8% i ha disminuït el 12%. És l’única àrea on la matrícula 
total no cobreix les places: l’indicador M/O presenta una evolució negativa durant el 
quinquenni. 

Ciències de la 
Salut 

L’oferta és del 8% i s’ha incrementat el 4% (l’única àrea que ho ha fet, juntament amb l’àrea 
Tècnica). 

La demanda és del 12%, per sobre d’Humanitats i Ciències Experimentals, que tenen més 
oferta. 

La relació demanda/oferta és del 180, el desajust més gran pel que fa a l’excés de demanda, 
tot i que una mica menor que la del curs 2000-2001 (195). És, clarament, l’àrea amb més 
potencial de creixement.  

La matrícula és del 9% i s’ha mantingut pràcticament igual. La matrícula total és similar a 
l’oferta existent, la qual cosa, pel que sembla, indica que pràcticament no hi ha trasllats. 

Tècnica 

L’oferta representa el 26% del sistema i s’ha incrementat el 4%, com en el cas de Ciències de 
la Salut. 

La demanda és del 24% i ha disminuït l’11%. 

La relació D/O és del 110%, mentre que la del curs 2000-2001 era del 128%. La creació de 
noves places, juntament amb una certa disminució de la demanda, fa que sembli que l’àrea ha 
arribat al límit del seu creixement. 

La matrícula representa el 25% i ha disminuït el 4%. 

 


