
 

 

RESOLUCIÓ CONTRA LA LOSU 

Coordinadora Nacional 

Barcelona, 23 de febrer de 2023 

El passat 22 de desembre de 2022 es va aprovar al Congrés dels Diputats la Ley 

Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una llei impulsada des del Ministeri 

d’Universitats i davant la imminent aprovació al Senat veiem com l’escenari que planteja 

la LOSU és del tot desfavorable per  la classe treballadora. Després de més de 20 anys  

d’aplicació de la LOU (antiga llei del sistema universitari del Govern d’Aznar), tant les 

estudiants com el professorat reclamaven una nova legislació per eliminar les 

problemàtiques que s’han instaurat en els últims anys i per les quals la LOSU no té 

solucions. La LOSU no s’ha negocitat amb el suport dels sindicats, i per això, veiem com 

no es tenen en compte els interessos de la classe treballadora. 

El servei que ofereix la Universitat pública: educació, formació i investigació per a la 

societat, està en perill. Milers d’estudiants de classe treballadora es quedaran sense 

accés a l’educació superior universitària per causes econòmiques. Actualment, els preus 

de les matrícules universitàries són desorbitats i el sistema de beques és insuficient. 

La Universitat no pot posar els interessos de les empreses per sobre dels de les 

estudiants. Multinacionals, empreses, fundacions privades i entitats bancàries aprofiten 

el sistema de pràctiques per tenir mà d’obra gratuïta. Així doncs, totes les pràctiques 

han de ser remunerades, ja que la Universitat no pot avalar la precarització i explotació 

laboral de les seves estudiants. 

La qualitat de les condicions laborals del professorat universitari és un dels elements 

clau per a la qualitat de l’educació. No podem gaudir d’una educació de qualitat si el 

50% del professorat té el seu lloc de feina en condicions de precarietat. La solució a 

aquesta problemàtica tampoc la contempla la LOSU, és més, el professorat associat pot 

arribar a perdre part de la seva plantilla amb l’aprovació de la LOSU. I és que la LOSU 

estableix que s’augmenti el pressupost en l’1% del PIB en un termini de 10 anys, tot i 

que la mitjana europea està en 1,22% i, per tant, és del tot insuficient. 

La Universitat ha de ser una institució garant de la democràcia, i com a tal assegurar 

que les estudiants i treballadores de la comunitat universitària puguin prendre decisions 

de manera autònoma mitjançant uns mecanismes i processos democràtics interns i 



 

transparents. No podem permetre que figures com el Consell Social prenguin les 

decisions a la Universitat, ja que això, és del tot incompatible amb la democràcia i el 

servei a la ciutadania que ha de dur a terme.  

Per això exigim: 

● La no aprovació al Senat de la LOSU, la comunitat universitària necessitem 

una nova llei, redactada, expressada i consensuada amb les persones 

representants de professorat, estudiants i pels sindicats.  

● L’augment del pressupost per a les universitats públiques catalanes sense 

deixar que la manca estructural d’inversió repercuteix negativament les alumnes, 

a través de l’elevat preu de les matrícules que les fan inaccessibles a les 

estudiants de classe treballadora i en la precarització de les treballadores. 

● L’eliminació de la precarietat laboral en la Universitat, la no explotació de 

persones doctorandes, del personal associat i la regulació de la relació laboral de 

les estudiants. 

● La regulació democràtica de les universitats públiques catalanes i sigui una 

institució, exemple per a tota la societat. 

 

 


