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Aquest informe correspon a l’encàrrec fet al Departament de Dret Públic per la comissió 

de treball, constituïda a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant acord del seu claustre, 

de 24 de maig de 2012, que ha de coordinar i impulsar l’elaboració d’un estudi en 

relació amb la presumpta vulneració de l’autonomia universitària, reconeguda 

constitucionalment, per part de les disposicions següents:  

- Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2012 

- Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics 

- Reial decret llei 14/2012, de 20 de abril, de mesures urgents de racionalització 

de la despesa pública en l’àmbit educatiu. 
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1. Introducció: l’autonomia universitària en la Constitució de 1978 

La Constitució espanyola de 1978, en el seu article 27.10, estableix: 

“Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley 

establezca.” 

Aquest reconeixement, però, és dependent de la determinació del concepte jurídic 

d’autonomia, la qual difícilment pot assolir-se de forma completa. Segons la doctrina, 

tan rellevant és el poder i la funció que un subjecte o òrgan pot exercir en virtut de 

l’autonomia que té, com les delimitacions que ex ante s’estableixen per a l’exercici de 

l’esmentada autonomia.1 I l’autonomia universitària, que descansa sobre la base de 

l’existència d’uns organismes representatius d’uns interessos peculiars,2 no n’és una 

excepció.  

Pel que fa a la jurisprudència, el Tribunal Constitucional (TC) s’ha pronunciat diverses 

vegades sobre el que s’ha d’entendre sobre l’autonomia en general i sobre l’article 27.10  

de la Constitució de 1978 (CE) en particular.  

Així, en la Sentència del Tribunal Constitucional (STC) 4/1981, de 2 de febrer, el TC va 

considerar que ‘autonomia’ és un concepte que es contraposa a sobirania, i per tant, 

“ante todo resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado”3. 

L’autonomia és, doncs, un poder funcional, delimitat prèviament per qui té el poder en 

el sentit més ampli del terme. Autonomia no vol dir independència. Aquesta segona 

caracterització està reservada per la CE a uns àmbits molt determinats com són el poder 

judicial (art. 117.1), el Tribunal Constitucional (art. 159.5) i el Tribunal de Comptes 

(art. 136.3). 

Altrament, la ubicació de l’article 27.10 sobre l’autonomia de les universitats en el 

capítol II, secc. 1a de la CE  (“De los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas”) atorga a l’autonomia universitària unes característiques singulars i 

                                                           
1 Vegeu l’anàlisi doctrinal d’Eva PONS PARERA, L'Autonomia universitària (Barcelona, 2001), p. 110 i 
ss. 
2 Tomás Ramón FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, La autonomía universitaria: su ámbito y sus límites 
(Madrid, 1982),  p. 35, en referencia a un “cierto poder de autonormación –y por extensión, de 
autogobierno- que existe y se reconoce por y para la mejor satisfacción de un círculo específico y 
concreto de necesidades peculiares que la justifican en razón de su misma singularidad y que al propio 
tiempo contribuyen a precisar sus concretos límites”. També Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO 
BAQUER, A vueltas con la Universidad (Madrid, 1990). Anteriorment el mateix autor havia tractat el 
tema a Autonomía y autogobierno de la Universidad y otros temas (Zaragoza, 1980). 
3 STC 4/1981, de 2 de febrer, FJ 3 (BOE 24 febrer 1981). 
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diferenciadores respecte a les denominades “administracions independents”4.  Així, ben 

aviat el TC considerà l’autonomia universitària, en relació amb la llibertat acadèmica, 

com un dret fonamental:5 

“La ubicación de la autonomía universitaria entre los derechos fundamentales es 

una realidad de la que es preciso partir para determinar su concepto y el alcance 

que le atribuye la Constitución. Es cierto que no todo lo regulado en los arts. 14 a 

29 constituyen derechos fundamentales y que en el propio art. 27 hay apartados —

el 8 por ejemplo— que no responden a tal concepto. Pero allí donde, dentro de la 

Sección 1ª., se reconozca un derecho, y no hay duda que la autonomía de las 

Universidades lo es, su configuración como fundamental es precisamente el 

presupuesto de su ubicación.” 

 

1.1. L’autonomia universitària interpretada pel TC 

L’autonomia universitària ha estat objecte d’atenció per part del TC des de diferents 

perspectives. Així, s’ha considerat que l’autonomia de les universitats es relaciona amb 

el pluralisme de les idees i opcions dels seus membres, que adopten de forma 

democràtica les seves decisions.6 Per altra banda, s’ha considerat que l’autonomia de les 

universitats és un instrument eficaç i adient pel compliment del servei públic que té 

encomanada la Universitat.7 

                                                           
4 A. BETANCOR RODRÍGUEZ, Las administraciones independientes (Madrid, 1994). 
5 STC 26/1987, de 27 de febrer, FJ 4, a), tercer paràgraf (BOE 24 març 1987). I més endavant (paràgraf 
6): “Como dice la propia Ley de Reforma Universitaria en su preámbulo y en su articulado (art. 2.1, no 
impugnado) y es opinión común entre los estudiosos del tema, la autonomía universitaria tiene como 
justificación asegurar el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza y de 
investigación. Más exactamente, la autonomía es la dimensión institucional de la libertad académica que 
garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra.” 
6 STC 130/1991, de 6 de juny, FJ 3 (BOE 7 juliol 1991), que en relació a l’adopció del símbols 
representatius de la Universitat de València establí que “En efecto, atendiendo a la jurisprudencia de este 
Tribunal (SSTC 26/1987, 55/1989, 106/1990), es patente que si bien la autonomía universitaria se 
concibe como un derecho de estricta configuración legal, la Universidad —una vez delimitado 
legalmente el ámbito de su autonomía— posee en principio plena capacidad de decisión en aquellos 
aspectos que no son objeto de regulación específica en la Ley.” (el destacat és nostre). 
7 STC 217/1992, d’1 de desembre, FJ 3 (BOE 23 desembre 1992): “es claro que los poderes públicos y, 
en el caso concreto, las Universidades, en uso de la autonomía que se les reconoce, pueden organizar la 
prestación de ese servicio y, en particular, el modo de controlar el aprovechamiento de los estudiantes de 
la forma que juzguen más adecuada”. 
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Però més enllà de la relació de l’autonomia universitària amb la llibertat de càtedra, la 

llibertat d’investigació etc.8, el TC ha deixat ben clar el següent: 

“ reconocida la autonomía de las Universidades «en los términos que la Ley 

establezca» (art. 27.10 de la C.E.), lo importante es que mediante esa amplia 

remisión, el legislador no rebase o desconozca la autonomía universitaria 

mediante limitaciones o sometimientos que la conviertan en una proclamación 

teórica, sino que respete «el contenido esencial» que como derecho fundamental 

preserva el artículo 53.1 de la Constitución”9. 

Considera el TC que a la Llei orgànica de reforma universitària es va establir per part de 

legislador una concreció d’aquest “contenido esencial” de l’autonomia universitària, 

especialment a l’article 3.2:10 

“En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades 

comprende:  

a. La elaboración de los Estatutos y demás normas de funcionamiento interno.  

b. La elección, designación y remoción de los órganos de gobierno y 

administración.  

c. La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración 

de sus bienes.  

d. El establecimiento y modificación de sus plantillas.  

e. La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de 

administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que ha 

de desarrollar sus actividades.  

f. La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación.  

g. La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la 

investigación y la docencia.  

h. La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los 

estudiantes.  

                                                           
8 Una relació discutible doctrinalment i jurisprudencial. Vegeu, en relació amb això, el vot particular del 
magistrat Díez Picazo a la STC 26/1987, de 27 de febrer, afirmant, en síntesi, que encara que no fos 
reconeguda l’autonomia universitària a la CE, la llibertat de càtedra continuaria sent un dret fonamental 
reconegut genèricament per l’article 20 de la CE. Sobre aquest debat, vegeu Eva PONS PARERA, op. 
cit., p. 142 i ss. 
9 STC 26/1987, de 27 de febrer, FJ 4, a), primer paràgraf (BOE 24 març 1987). 
10 Llei orgànica, 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària (BOE 1 de setembre 1983). 
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i. La expedición de títulos y diplomas.  

j. El establecimiento de relaciones con otras instituciones académicas, culturales 

o científicas, españolas o extranjeras.  

k. Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las 

funciones señaladas en el artículo 1. º de la presente ley”. 

D’aquesta forma, el TC considerà que: 

“Hay, pues, un «contenido esencial» de la autonomía universitaria que está 

formado por todos los elementos necesarios para el aseguramiento de la libertad 

académica. En el art. 3.2 de la LRU se enumeran las potestades que comprende y 

que, en términos generales, coinciden con las habitualmente asignadas a la 

autonomía universitaria.”11 

Val a dir que la legislació estatal posterior (LOU, de  Llei  orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats —BOE 24 de desembre de 2001—, modificada per la 

LOMLOU, Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril —BOE 13 d’abril de 2007—), no ha 

variat substancialment aquesta concepció de l’autonomia universitària i la seva 

delimitació legal. Així, l’article 2 estableix: 

“Artículo 2. Autonomía universitaria.  

1. Las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus 

funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas.  

Las Universidades privadas tendrán personalidad jurídica propia, adoptando 

alguna de las formas admitidas en Derecho.  

Su objeto social exclusivo será la educación superior mediante la realización de 

las funciones a las que se refiere el apartado 2 del artículo 1.  

2. En los términos de la presente Ley, la autonomía de las Universidades 

comprende:  

a) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades privadas, de 

sus propias normas de organización y funcionamiento, así como de las demás 

normas de régimen interno.  

b) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de 

gobierno y representación.  

                                                           
11 STC 26/1987, de 27 de febrer, FJ 4, a), setè paràgraf (BOE 24 març 1987). Sobre les interpretacions, 
dispars, de la doctrina sobre aquesta sentència, vegeu E. PONS PARERA, op. cit., p. 167 i ss. 
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c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la 

investigación y de la docencia.  

d) La elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y de 

enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida. 

e) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de 

administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que 

han de desarrollar sus actividades.  

f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los 

estudiantes.  

g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional y de sus diplomas y títulos propios.  

h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración 

de sus bienes.  

i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.  

j) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y 

desarrollo de sus fines institucionales.  

k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las 

funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 1.” 

A partir de la STC 26/1987 (que precisament resolia un recurs d’inconstitucionalitat 

contra la LRU), queda establert que la configuració i delimitació de l’autonomia 

universitària correspon al legislador, ja que aquell precepte és “de estricta configuración 

legal”12. Aquesta nova perspectiva que obrí el TC permet considerar, segons Eva Pons, 

que si bé inicialment les universitats gaudeixen constitucionalment d’unes potestats 

“d’autodisposició” sobre determinades matèries, el legislador pot intervenir o incidir 

sobre aquesta delimitació si ho considera oportú.13 

Efectivament, sentències posteriors del TC van perfilar encara més la qüestió. Per 

exemple, la STC 187/1991, establí:14 

“La Constitución ha reconocido la autonomía de la Universidad, pero lo ha hecho 

«en los términos que la Ley establezca», lo que significa que es un derecho de 

                                                           
12 STC 130/1991, de 6 de juny, FJ 3 (BOE 7 juliol 1991). 
13 E. PONS PARERA, op. cit., p. 168. 
14 STC 187/1991, de 3 d’octubre,  FJ 3, segon paràgraf (BOE 5 novembre 1991). 
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estricta configuración legal o —lo que es igual— que por imperativo de la norma 

constitucional corresponde al legislador precisar y desarrollar esa autonomía, 

determinando y reconociendo a las Universidades las facultades precisas que 

aseguren la libertad académica, esto es, el espacio de libertad intelectual sin el 

cual no es posible la plena efectividad de la función esencial y consustancial a la 

institución universitaria, consistente, según el art. 1.2 a) de la L.R.U. en la 

creación, desarrollo y transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 

cultura (SSTC 26/1987, 55/1989 y 106/1990). Esa concreción de la autonomía 

universitaria, que el legislador no puede desconocer introduciendo limitaciones o 

sometimientos a las Universidades que convierta su autonomía en una simple 

proclamación teórica, se ha materializado con la aprobación de la L.R.U. que, 

básicamente, en su art. 3 ha precisado el conjunto de facultades que dotan de 

contenido a la autonomía universitaria. Hay, pues, un contenido esencial de la 

autonomía universitaria que coincide, en términos generales, con las potestades 

enumeradas en el art. 3.2 de la L.R.U.”  (la negreta és nostra). 

 

1.2. La gestió econòmica  i financera de les universitats 

Un dels aspectes més destacats de l’autonomia universitària és el relacionat amb la 

capacitat de gestió econòmica i financera. Tant a l’antiga LRU (art. 54) com a la LOU 

(art. 81-82) el tema és objecte d’atenció per part del legislador. Més enllà de l’anàlisi 

detallada del seu contingut,15 convé tenir en compte el que disposa l’article 81.4 de la 

LOU: 

“La estructura del presupuesto de las Universidades, su sistema contable, y los 

documentos que comprenden sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, 

a las normas que con carácter general se establezcan para el sector público. En 

este marco, a los efectos de la normalización contable, las Comunidades 

Autónomas podrán establecer un plan de contabilidad para las Universidades de 

su competencia”. 

La referència “sus cuentas anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que 

con carácter general se establezcan para el sector público” ens indica la voluntat del 

legislador de limitar aquesta teòrica capacitat autònoma de les universitats en matèria de 

gestió econòmica i financera: aquestes “normas que con carácter general”, quines són? 

                                                           
15 Eva PONS PARERA, op. cit., p. 271 i ss. 
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Doncs les dictades per l’Estat (especialment la Llei general pressupostària) i per les 

comunitats autònomes (les lleis de pressupostos).  

I per completar aquesta delimitació, la LOU estableix (art. 81.4, par. 2) que “Al estado 

de gastos corrientes, se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de 

todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes de la 

misma. Los costes del personal docente e investigador, así como de administración y 

servicios, deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma.”16 És a dir, que les 

universitats necessiten l’autorització (prèvia?) de la comunitat autònoma per a la fixació 

dels seus costos de personal (acadèmic i PAS), la qual cosa condiciona el contingut del 

seus pressupostos.  

Tot plegat porta a la conclusió que l’autonomia universitària reconeguda 

constitucionalment es troba limitada i delimitada legalment per la capacitat atorgada 

constitucionalment al legislador per incidir en l’àmbit de funcionament universitari, 

especialment en el relatiu a la gestió econòmica i financera. I, per si havia cap dubte, la 

mateixa LOU estableix en el seu article 82: 

“Las Comunidades Autónomas establecerán las normas y procedimientos para el 

desarrollo y ejecución del presupuesto de las Universidades, así como para el 

control de las inversiones, gastos e ingresos de aquéllas, mediante las 

correspondientes técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los Consejos 

Sociales. Será legislación supletoria en esta materia la normativa que, con 

carácter general, sea de aplicación al sector público.” 

 

2. L’afectació eventual a l’autonomia universitària per part de les normes objecte 

d’aquest informe 

2.1. La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2012 

La primera de les normes sobre les quals s’ha demanat opinió en relació amb una 

vulneració eventual de l’autonomia universitària reconeguda i protegida 

constitucionalment, és la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat 

                                                           
16 Aquesta norma ha estat modificada pel Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, al qual ens hem de referir més endavant. 



 10

de Catalunya per al 2012.17 L’esmentada llei fa referència a les universitats públiques 

catalanes en diferents punts, que anirem analitzant seguidament. En primer lloc, cal 

esmentar l’article 16, que estableix el següent: 

“1. Les universitats públiques han d’elaborar, aprovar i executar llurs pressupostos 

en una situació d’equilibri pressupostari, tant en conjunt com respecte dels 

ingressos i les despeses no financers. Aquest precepte també és aplicable a les 

entitats dependents de les universitats públiques que han estat classificades dins el 

sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del SEC 95. 

2. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un romanent 

de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupostària 

que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat, amb 

la finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari, en el 

termini que estableixi el departament competent en matèria d’universitats. Aquest 

pla d’estabilització pressupostària ha d’ésser aprovat pel Consell Social i s’ha de 

presentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos 

mesos a comptar de l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi 

produït el romanent genèric negatiu”. 

En relació amb aquest article, cal tenir en compte dues consideracions.  

(i) D’una banda, cal recordar que el contingut de l’autonomia universitària ve delimitat, 

d’acord amb la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional, per allò que 

determina el legislador orgànic —salvant allò que forma part del seu contingut 

essencial. En relació amb l’obligació d’elaborar els seus pressupostos en una situació 

d’equilibri pressupostari, que imposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012, 

cal recordar que l’art.icle 81.4 LOU estableix que  “[l]a estructura del presupuesto de 

las Universidades, su sistema contable, y los documentos que comprenden sus cuentas 

anuales deberán adaptarse, en todo caso, a las normas que con carácter general se 

establezcan para el sector público”, la qual cosa ve complementada pel que estableix 

l’article 82 LOU, a saber, que “[l]as Comunidades Autónomas establecerán las normas 

y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las Universidades, 

así como para el control de las inversiones, gastos e ingresos de aquéllas, mediante las 

correspondientes técnicas de auditoría, bajo la supervisión de los Consejos Sociales. 

Será legislación supletoria en esta materia la normativa que, con carácter general, sea 

                                                           
17 DOGC (27 de febrer de 2002). 
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de aplicación al sector público”. En conseqüència, no sembla que aquesta norma 

constitueixi una violació de l’autonomia universitària, en la mesura que s’ajusta a les 

previsions del marc legislatiu, fora de les consideracions que farem més endavant en 

relació amb aquest mateix marc legislatiu. 

(ii ) D’altra banda, cal tenir en compte la Reforma constitucional de 27 de setembre de 

2011, d’acord amb la qual es fa una nova redacció de l’article 135 de la Constitució.18 

En particular, l’apartat primer del nou article 135 CE estableix: “Todas las 

Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad 

presupuestaria”. L’apartat sisè del mateix article, per la seva banda, estableix el 

següent: “Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y 

dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que 

procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y 

decisiones presupuestarias”. Per tant, l’article en qüestió no només s’ajusta al marc 

constitucional de l’autonomia universitària, sinó que compleix de manera estricta amb el 

que estableix la Carta Magna en matèria pressupostària. Cal notar, en tot cas, la 

importància d’aquest reforma constitucional en la fonamentació de les mesures que 

s’analitzen en aquest informe. 

Per un altre costat, l’article 24 de la Llei de pressupostos diu el següent: 

“Les disposicions incloses en aquest títol s’apliquen a tot el personal al servei de: 

a) L’Administració de la Generalitat. 

b) El Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català 

d’Assistència i Serveis Socials. 

c) Les entitats autònomes de caràcter administratiu. 

d) Les entitats autònomes de caràcter comercial o financer. 

e) Les entitats de dret públic. 

f) Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat. 

g) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat. 

h) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat. 

i) Les universitats públiques”. 

                                                           
18 BOE (27 de setembre de 2012). 
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En relació amb això, cal recordar que l’article 81.4 LOMLOU estableix que “[l]os 

costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios, 

deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma” —aquest incís no ha estat 

objecte de modificació pel Decret llei 14/2012, ni per la LOMLOU; forma part, per tant, 

del contingut original de la LOU. Una vegada més, cal tenir en compte el que ha dit el 

Tribunal Constitucional en relació amb la delimitació de l’autonomia universitària per 

part del legislador orgànic, de manera que la disposició precitada delimita l’àmbit 

d’autonomia de les universitats públiques en relació amb les despeses de personal, que 

han d’ajustar-se a allò que estableixi la comunitat autònoma corresponent.  

En tot cas, és cert que cal notar que els articles que ens ocupen no formen part de la 

reserva de Llei orgànica, d’acord amb les previsions de la mateixa LOU (disposició 

final quarta), però això no té una significació especial des del punt de vista de 

l’argumentació que aquí es desplega. En aquest sentit, acceptant la legitimitat del marc 

definit pel legislador —una altra cosa és que això no s’accepti; a això ens hi referirem 

més endavant—, l’aplicació de les normes relatives a les despeses de personal a les 

universitats públiques no seria contrària amb l’autonomia universitària, en la mesura 

que respon a una previsió legislativa que està cridada justament a definir-ne l’abast 

d’acord amb la jurisprudència constitucional.  

Aquesta consideració es projecta inevitablement sobre els articles del capítol primer del 

títol III de la Llei de pressupostos, això és, articles 25, 26, 27, 28 (que no s’aplica a les 

universitats públiques en relació amb el que disposa el seu apartat tercer), 29 (que estén 

el seu àmbit d’aplicació explícitament a les universitats públiques en el seu apartat 

cinquè), 30, 31, 32, 33 (que es refereix a la integració dels “els beneficis econòmics no 

salarials del personal de les universitats públiques” en els fons socials de les 

universitats, “en les modalitats d’ajuts que abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei 

siguin equivalents al Fons d’acció social aplicable al personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat”, als efectes de la no-concessió d’ajuts durant el 

present exercici pressupostari), i 34 (que autoritza el Govern “a adoptar mesures 

excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per a l’exercici del 2012 

que poden afectar, preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les 

retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de 

complement específic o equivalent”, tot estenent l’àmbit de l’autorització al “personal 

de les universitats públiques”). 



 13

Així mateix, cal considerar coberts, des del punt de vista del respecte a l’autonomia 

universitària, els preceptes del capítol segon del mateix títol, a saber: articles 35 (que 

preveu una excepció en relació a la congelació de la plantilla del sector públic en relació 

amb “les despeses de personal ni a la contractació resultant de programes de foment 

competitius o d’altres recursos externs, en l’àmbit d’universitats i recerca”, la qual cosa 

significa un tractament més favorable per a la universitat en el conjunt de la despesa 

pública en aquest punt en concret), 36, 37 i 38. Finalment, en el marc jurídic definit per 

la LOU, cal entendre, així mateix, cobertes les disposicions addicionals setzena i 

dissetena. 

En qualsevol cas, tot plegat reposa en la comprensió de la doctrina del Tribunal 

Constitucional sobre l’autonomia universitària i la incidència que hi tenen les decisions 

del legislador. Així, tot i atribuir-li la consideració de dret fonamental, l’Alt Tribunal en 

subratlla les limitacions que pot introduir-hi el legislador. D’acord amb la seva doctrina, 

la protecció constitucional atribuïda a l’autonomia universitària “no excluye las 

limitaciones que al mismo imponen otros derechos fundamentales (como es el de 

igualdad de acceso al estudió, a la docencia y a la investigación) o la existencia de un 

Sistema Universitario nacional que exige instancias coordinadoras; ni tampoco las 

limitaciones propias del Servicio público que desempeña y que pone de relieve el 

legislador en las primeras palabras del art. 1 de la L.R.U.”, la qual cosa, en tot cas, 

s’entén dintre del respecte al seu contingut essencial (STC 26/1987, de 27 de febrer, FJ 

4, apartat A). 

Cal que els articles 81 i 82, que són els pertinents per pronunciar-se en relació amb les 

disposicions sobre les quals s’ha fet la consulta, pertanyen a la redacció original de la 

LOU, llevat de les reformes introduïdes pel Reial decret llei 14/2012, de 20 de abril, de 

mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, a les quals 

ens referirem més endavant. En el seu moment, es va presentar un recurs 

d’inconstitucionalitat contra la LOU per part de diputats pertanyents al Grup 

Parlamentari Socialista, que no ha estat resolt encara. Per tant, el Tribunal 

Constitucional no s’ha pronunciat en relació amb una violació eventual de l’autonomia 

universitària per aquests preceptes en concret, ni se li ha demanat que ho fes fins ara —

és a dir, no hi ha previsió que hi hagi pronunciament—, la qual cosa, malgrat la doctrina 

consolidada prèviament en la jurisprudència constitucional, podria obrir una possibilitat 
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d’impugnació en relació amb una vulneració del contingut essencial del dret fonamental 

reconegut en l’article 27.10 CE.  

Sigui com sigui, aquesta escletxa resta oberta només en la mesura que s’entengui que 

els articles en qüestió, que constitueixen, en darrera instància, el suport normatiu per a 

les mesures contingudes en la Llei de pressupostos que són l’objecte d’aquesta consulta, 

constitueixen un impediment per a “la libertad de enseñanza, estudió e investigación”, 

la protecció de la qual constitueix “la razón de ser de la autonomía Universitaria, la 

cuál requiere, cualquiera que sea el Modelo organizativo que se adopte, que la libertad 

de Ciencia sea garantizada tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la 

institución, entendida está cómo la correspondiente a cada Universidad en particular y 

no al conjunto de las mismas, según resulta del tenor literal del art. 27.10 y del art. 3.1 

de la L.R.U.” (STC 26/1987, de 27 de febrer, FJ 4; aquesta és una doctrina consolidada 

en la jurisprudència constitucional com posa de manifest la STC 47/2005, 3 de març de 

2005, FJ 5, que així mateix recorda la funció de paràmetre de constitucionalitat que juga 

la Llei orgànica vigent). 

Per això, per valorar una eventual impugnació del marc jurídic establert en els articles 

81 i 82 LOU, cal recordar que, segons el Tribunal Constitucional, “[l]a autonomía 

universitaria —cubierta por la garantía institucional establecida en el art. 27.10 CE, de 

carácter instrumental respecto de derechos fundamentales de terceros (los titulares de 

las diversas vertientes de la libertad académica)— garantiza, pues, el ejercicio libre de 

injerencias externas de las funciones que se encomiendan a la universidad. Y esta 

concepción instrumental es importante para determinar el contenido de la autonomía 

universitaria. Al menos de forma negativa puede afirmarse que las medidas que de 

ninguna manera puedan afectar a los derechos fundamentales que se protegen por la 

autonomía universitaria, tampoco pueden afectar a ésta” (STC 47/2005, 3 de març de 

2005, FJ 6, la negreta és nostra). És més, d’acord amb el mateix Tribunal 

Constitucional, l’autonomia de les universitats “no está más que al servicio de la 

libertad académica en el ejercicio de la docencia e investigación, que necesariamente 

tiene que desarrollarse en el marco de las efectivas disponibilidades personales y 

materiales con que pueda contar cada Universidad” (STC 106/1990, de 6 de juny, FJ 

7, la negreta és nostra).  

Tot plegat, per tant, fa concloure que les possibilitats d’un eventual pronunciament 

d’inconstitucionalitat en relació amb els articles 81 i 82 LOU són força limitades. En 
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qualsevol cas, caldria partir d’una argumentació que mostrés que els esmentats articles 

constitueixen un impediment per al “ejercicio libre de injerencias externas de las 

funciones que se encomiendan a la universidad”. És, però, una via certament difícil. 

Alternativament, es podria considerar que les mesures incloses en la Llei de 

pressupostos a les quals ja ens hem referit són formalment constitucionals —la 

Generalitat pot intervenir en la determinació dels recursos de les universitats públiques 

catalanes i l’ús que se’n fan, d’acord amb els art. 81 i 82 LOU—, però, en canvi, el seu 

contingut material és, novament, un impediment per al “ejercicio libre de injerencias 

externas de las funciones que se encomiendan a la universidad”. En aquest cas, caldria 

justificar cas per cas que, efectivament, es produeix aquest impediment, la qual cosa 

constituiria una vulneració del contingut essencial per haver fet un ús materialment 

il· legítim d’unes possibilitats d’intervenció compatibles amb el marc constitucional i 

definides en la Llei orgànica. Segons la nostra opinió, això només sembla plausible —i, 

tot i així, de manera molt limitada— en el cas de l’article 35. 

 

2.2. La Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 

creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics 

El marc jurídic utilitzat en l’apartat anterior, configurat pels articles 81 i 82 LOU en la 

mesura que s’entenguin (aquests mateixos) com a compatibles amb el contingut 

essencial de l’autonomia universitària protegida constitucionalment (vegeu les 

consideracions fetes més amunt), és el pertinent també en el cas de la Llei 5/2012, del 

20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost 

sobre les estades en establiments turístics en allò que afecta les universitats públiques19.  

En aquest sentit, per discutir la constitucionalitat de les mesures contingudes en aquesta 

Llei en relació amb l’autonomia universitària, ens reiterem en el fet que, o bé els articles 

81 i 82 LOU són, en si mateixos, inconstitucionals i, per tant, la mateixa intervenció per 

part del legislador autonòmic ho és —ja hem dit que això és certament difícil de 

justificar—, o bé les disposicions concretes contingudes en la Llei ho són per constituir 

un impediment per al “ejercicio libre de injerencias externas de las funciones que se 

encomiendan a la universidad”. 

                                                           
19 DOGC (23 de març de 2002). 
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D’una banda, caldria referir-se a l’article 91 de la Llei d’acompanyament. Més enllà de 

les consideracions que poden fer-se sobre la possible vulneració de la seguretat jurídica 

(art. 9.3 CE) en relació amb la modificació de normes substantives sectorials a través 

d’una figura com la de la llei d’acompanyament —o les lleis òmnibus o paraigua, per al 

cas—,20 caldria demanar-se si, efectivament, les mesures contingudes en la llei que ens 

ocupa vulneren el marc constitucional de l’autonomia universitària tal com l’ha 

configurat el Tribunal Constitucional en la seva jurisprudència, això és si constitueixen 

un impediment per a l’exercici de les funcions assignades a la universitat. 

En aquest sentit, els apartats 1 i 2 de l’article comentat no sembla que presentin massa 

dificultats. Tampoc no les presenten, aparentment, la modificació de l’article 156 a què 

es refereix l’apartat 3, ni la de l’article 157, a l’apartat 4. Finalment, en el mateix sentit, 

tampoc no s’observen problemes de constitucionalitat, sempre en el sentit delimitat més 

amunt, en relació amb l’apartat cinquè —de fet, totes aquestes disposicions es 

relacionarien amb altres apartats de la LOU dels que aquí hem considerat. 

Més substància té la disposició addicional sisena, que estableix el següent: 

“1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei se suspenen els acords i pactes 

sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a 

completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del 

règim de previsió social aplicable. El que estableix aquest apartat s’aplica sens 

perjudici del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 

26/2009, del 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010. 

Esdevenen inaplicables, amb els mateixos efectes, les condicions regulades pels 

convenis col· lectius amb relació a la millora directa de les prestacions a què fa 

referència el paràgraf anterior. Els òrgans de negociació de l’àmbit respectiu poden 

acordar, com a màxim i en concepte de millora directa, la percepció de la totalitat 

de retribucions durant els tres primers mesos en què el treballador romangui en 

situació d’incapacitat temporal. 

2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei se suspenen els acords i pactes 

sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis 

prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances. 

                                                           
20 El Tribunal Constitucional s’ha pronunciat recentment en relació amb aquesta qüestió, concretament a 
les STC 136/2011, de 13 de setembre, i 176/2011, d’11 de novembre. 
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Esdevenen inaplicables, amb els mateixos efectes, les condicions regulades pels 

convenis col· lectius que estableixen sistemes de premis vinculats als anys de 

serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl·lic o en el 

gaudiment de dies addicionals de vacances o de lliure disposició sempre que, en 

aquest darrer cas, superin els dies addicionals a què fa referència l’article 48.2 de la 

Llei de l’Estat 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

3. El que estableix aquesta disposició s’aplica als acords, pactes i convenis 

col·lectius que, reconeixent les millores i els sistemes de premis a què fan 

referència els apartats 1 i 2, són aplicables al personal funcionari, estatutari i 

laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, 

l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, les 

entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, les entitats de 

dret públic, els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, les 

fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i les universitats 

públiques catalanes, incloses llurs entitats dependents classificades dins el sector 

d’Administració pública d’acord amb els criteris del sistema europeu de comptes 

(SEC). 

4. Són nuls de ple dret els acords, els pactes o les clàusules dels convenis 

col·lectius que se subscriguin en matèria de millores directes de la prestació 

econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de premis per vinculació o 

antiguitat que contravinguin el que estableix aquesta disposició”. 

En aquest cas, caldria mostrar si les previsions contingudes als apartats 1 i 2, en relació 

a la seva extensió a les universitats públiques a l’apartat 3, són incompatibles amb 

l’autonomia universitària tal com ha estat definida pel Tribunal Constitucional. No 

sembla fàcil fer-ho. En tot cas, com diem en relació amb el Decret llei 14/2012 

seguidament, s’hauria d’articular una comprensió de l’autonomia universitària diferent 

de la que, fins al moment, ha defensat al Tribunal Constitucional, la qual cosa implica 

unes possibilitats d’èxit processal molt reduïdes, si és que n’hi ha cap. Deixem de 

banda, ja que no és objecte d’aquest informe, les consideracions que es puguin fer sobre 

una vulneració eventual del dret a la negociació col·lectiva reconegut a l’article 37.1 

CE.21 

                                                           
21 De tota manera, cal tenir en compte que el Consell de Garanties Estatutàries (Dictamen 4/2012, de 6 de 
març. Mesures fiscals i financeres i creació de l'impost sobre estades en establiments turístics) es va 
pronunciar en relació amb diversos preceptes del projecte de llei sotmès a votació al Parlament que, 
finalment, esdevindria la normativa aquí analitzada. En aquest dictamen, va tenir ocasió de pronunciar-se 
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D’altra banda, la disposició addicional dotzena estableix el següent: 

“1. Sens perjudici del compliment de les normes bàsiques estatals, les mesures de 

contenció de la despesa per a reduir el dèficit públic en matèria de personal, 

adoptades per la necessitat de restablir l’equilibri pressupostari i restaurar les 

finances de la Generalitat i del seu sector públic, establertes pels articles 96.3, 97 i 

per la disposició addicional sisena, són aplicables al personal docent i investigador 

i al personal d’administració i serveis. El que estableixen els apartats 1 i 2 de 

l’article 96 i la disposició transitòria sisena és aplicable al personal d’administració 

i serveis funcionari. 

2. La jornada ordinària de treball del personal d’administració i serveis de les 

universitats públiques de Catalunya ha de tenir una mitjana setmanal no inferior a 

trenta-set hores i mitja. Aquesta mitjana setmanal s’entén sens perjudici de la 

jornada continuada en períodes de vacances i de les jornades especials que les 

universitats estableixin reglamentàriament. 

3. Els òrgans de govern i direcció que tenen atribuïdes funcions en aquest àmbit 

material, en el marc d’autonomia de cada universitat, han de complir el que 

estableixen els apartats 1 i 2. Les mesures que aquesta llei estableix per a les 

universitats són aplicables a les entitats que en depenen sobre les quals tinguin el 

control majoritari, sempre que hagin estat classificades dins del sector 

Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del sistema 

europeu de comptes (SEC 95). Els rectors i els consells socials de les universitats, 

en l’àmbit de llurs competències respectives, han de vetllar pel compliment de les 

dites mesures. A aquests efectes és aplicable el que estableix la disposició 

addicional catorzena”. 

Tot i tenir una clara incidència en les facultats d’autoorganització de les universitats, el 

contingut constitucional de l’autonomia universitària, en la interpretació que n’ha fet el 

Tribunal Constitucional, és clarament més limitat que el de l’autonomia, per exemple, 

de les comunitats autònomes. En aquest sentit, l’Alt Tribunal ha considerat que  

                                                                                                                                                                          

en relació amb la disposició addicional sisena i, tot i que no va fer cap referència a l’autonomia 
universitària reconeguda a l’article 27.10 CE —la qual cosa és coherent amb la concepció d’autonomia 
universitària que ha consagrat el Tribunal Constitucional en la seva jurisprudència i que la fa poc 
pertinent en el supòsit que ens ocupa—, sí que va referir-se a l’article 37.1 CE, per recordar que el 
Tribunal Constitucional ha considerat que “del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta 
intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de 
una norma sobrevenida” (STC 210/1990, de 20 de desembre, FJ 2 i 3), la qual cosa el du a concloure que 
l’esmentada disposició addicional és compatible amb la Constitució i amb l’Estatut. 



 19

“ la autonomía universitaria no incluye el derecho de las Universidades a contar 

con unos u otros concretos centros, imposibilitando o condicionando así las 

decisiones que al Estado o a las Comunidades Autónomas corresponde adoptar en 

orden a la determinación y organización del sistema universitario en su conjunto y 

en cada caso singularizado, pues dicha autonomía se proyecta internamente, y ello 

aun con ciertos límites, en la autoorganización de los medios de que dispongan las 

Universidades para cumplir y desarrollar las funciones que, al servicio de la 

sociedad, les han sido asignadas o, dicho en otros términos, la autonomía de las 

Universidades no atribuye a éstas una especie de ‘patrimonio intelectual’, 

resultante del número de centros, profesores y alumnos que, en un momento 

determinado, puedan formar parte de las mismas, ya que su autonomía no está 

más que al servicio de la libertad académica en el ejercicio de la docencia e 

investigación, que necesariamente tiene que desarrollarse en el marco de las 

efectivas disponibilidades personales y materiales con que pueda contar cada 

Universidad, marco éste que, en última instancia, viene determinado por la 

pertinentes decisiones que, en ejercicio de las competencias en materia de 

enseñanzas universitarias, corresponde adoptar al Estado o, en su caso, a las 

Comunidades Autónomas” (STC 106/1990, de 6 de juny, FJ 7, la negreta és 

nostra).  

Per aquest motiu, cal repetir el que s’ha dit en relació amb la disposició addicional 

sisena, a saber, que, d’acord amb la comprensió de l’autonomia universitària que ha 

mantingut el Tribunal Constitucional, difícilment es pot considerar que la norma 

esmentada en constitueix una vulneració.22 En el mateix sentit, cal valorar la disposició 

addicional vint-i-quatrena. Així doncs, caldria construir una interpretació alternativa a la 

defensada pel Tribunal Constitucional en relació amb el contingut constitucional de 

l’autonomia universitària per discutir aquests preceptes, amb les conseqüents dificultats 

d’ordre processal que es podrien plantejar.  

Finalment, en relació amb la disposició addicional vintena, cal tenir en compte el que 

hem dit en relació amb l’article 16 de la Llei de pressupostos, en la mesura que, 

efectivament, es tracta d’una disposició adreçada a fer efectiva la previsió de la llei 

esmentada i, per tant, amb la mateixa ratio des del punt de vista de la seva justificació 

—o manca d’ella, si fos el cas— que aquella. 

                                                           
22 El Consell de Garanties Estatutàries també s’ha pronunciat en el seu Dictamen 4/2012 en relació amb 
aquest precepte, però sense referir-se a una eventual vulneració de l’autonomia universitària. En tot cas, el 
l’ha considerat compatible amb la Constitució i l’Estatut. 
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2.3. El Reial decret llei 14/2012, de 20 de abril, de mesures urgents de racionalització 

de la despesa pública en l’àmbit educatiu 

Finalment, resta pronunciar-nos en relació amb el Decret llei 14/2012, el qual, en relació 

amb les normes anteriors, té la particularitat que incideix directament en el marc 

legislatiu de l’autonomia universitària, ja que en l’àmbit universitari suposa una 

modificació de la LOU.23 En qualsevol cas, el que caldrà considerar aquí és si les 

previsions del Decret llei constitueixen un impediment per al “el ejercicio libre de 

injerencias externas de las funciones que se encomiendan a la universidad”. Ens 

referirem a cadascuna de les modificacions de la LOU de manera individualitzada. En 

tot cas, no ens pronunciarem en relació amb el compliment dels requisits establerts a 

l’article 86.1 CE en relació amb l’ús de la figura del decret llei, ja que no són objecte de 

l’informe en els termes en què ha estat formulat l’encàrrec. 

En primer lloc, s’afegeix un paràgraf a l’article 7 LOU, que diu el següent: “El 

Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del 

Consejo de Universidades, determinará con carácter general los requisitos básicos 

para la creación y, en su caso, mantenimiento de estos centros y estructuras”. Segons el 

nostre criteri, establir un marc jurídic d’aquesta naturalesa no és en si una violació de 

l’autonomia universitària tal com l’ha entès el Tribunal Constitucional, tot i que això no 

és obstacle per considerar que decisions concretes emparades en aquesta nova redacció 

puguin ser-ho. En qualsevol cas, es podria considerar la possibilitat que la forta 

intervenció de l’Administració de l’Estat —i, eventualment, de l’autonòmica— en 

l’oferta de titulacions, l’organització interna i la política de contractació de les 

universitats sigui una violació de l’autonomia universitària, però aquest no ha estat, fins 

ara, el punt de vista del Tribunal Constitucional, d’acord amb el qual, com ja hem dit, 

l’autonomia universitària “no excluye las limitaciones que al mismo imponen otros 

derechos fundamentales (como es el de igualdad de acceso al estudió, a la docencia y a 

la investigacion) o la existencia de un Sistema Universitario nacional que exige 

instancias coordinadoras; ni tampoco las limitaciones propias del Servicio público que 

desempeña y que pone de relieve el legislador en las primeras palabras del art. 1 de la 

L.R.U.” 

                                                           
23 BOE (21 d’abril de 2012). 
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El canvi del règim jurídic previst en l’apartat segon de l’article 8 LOU no sembla molt 

rellevant, així com tampoc la modificació de l’article 30bis, introduït recentment en el 

text de la Llei, a través de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 

innovació.24 Així doncs, continuarem per la nova redacció de l’article 68, que estableix 

el següent: 

“1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones 

preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo 

parcial. La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de 

trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83. 

La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito 

necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno que, en ningún 

caso, podrán ejercerse simultáneamente. 

2. Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las 

Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad 

docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 

24 créditos ECTS. 

No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en 

función de la actividad investigadora reconocida de conformidad con el Real 

Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado 

universitario, y que haya dado lugar a la percepción del complemento de 

productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo, y atendiendo a las siguientes 

reglas: 

a) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para 

impartir en cada curso un total de 16 créditos ECTS quien se encuentre en alguna 

de las siguientes situaciones: 

– Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de Escuelas 

Universitarias o Catedráticos de Escuela Universitaria con tres o más 

evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los 

últimos seis años. 

– Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas 

consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años. 

– En todo caso, cuando se hayan superado favorablemente cinco evaluaciones. 

                                                           
24 BOE (2 de juny de 2011). 
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b) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para 

impartir en cada curso un total de 32 créditos ECTS, quien se encuentre en alguna 

de las siguientes situaciones: 

– Que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de actividad 

investigadora o que haya obtenido una evaluación negativa de dicho período. 

– Que hayan transcurrido más de seis años desde la última evaluación positiva. 

3. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas y del Consejo de 

Universidades, regulará las bases del régimen general de dedicación del personal 

docente e investigador funcionario”. 

En aquest cas, es podria repetir l’argumentació desplegada en relació amb la 

modificació de l’article 7, això és, sembla que cabria dintre de la comprensió 

mantinguda fins ara pel Tribunal Constitucional de la intervenció del legislador en 

l’autonomia universitària, la qual cosa vol dir que una eventual impugnació hauria de 

discutir la mateixa jurisprudència constitucional, la qual cosa comprometria, òbviament, 

el seu èxit. 

Pel que fa a l’apartat 2 de l’article 81, amb la redacció donada pel Decret llei 14/2012, 

estableix el següent: 

“2. El presupuesto será público, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad 

de sus ingresos y gastos. Para garantizar un mejor cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las 

universidades deberán cumplir con las obligaciones siguientes: 

a) Aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá 

rebasarse. 

b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al 

cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros”. 

En aquest cas, ha de considerar-se, novament, la nova redacció de l’article 135 CE, que 

consagra el principi d’estabilitat pressupostària, del qual sembla que poden extraure’s 

obligacions per a tots els poders públics, incloent-hi les universitats públiques, sense 

que es pugui considerar que hi ha una violació de l’autonomia universitària. En aquest 

cas, fins i tot una comprensió de l’autonomia universitària més densa i àmplia que la 

que ha mantingut el Tribunal Constitucional no seria prou per fonamentar un retret 

eventual d’inconstitucionalitat, en la mesura que, clarament, hi ha un bé jurídic 
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constitucional que fonamenta de manera directa la mesura considerada i que integraria 

una interpretació sistemàtica de l’article 27.10 CE. 

La nova redacció de l’epígraf b) de l’apartat 3 del mateix article 81 estableix: 

“b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás 

derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la 

obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los 

precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los 

límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que 

estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes 

términos: 

1.º Enseñanzas de Grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 

por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de 

los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes 

en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a 

partir de la cuarta matrícula. 

2.º Enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades 

profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 

100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 

por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de 

los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los 

costes a partir de la cuarta matrícula. 

3.º Enseñanzas de Máster no comprendidas en el número anterior: los precios 

públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera 

matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la 

segunda matrícula. 

Los precios públicos podrán cubrir hasta el 100 por 100 de los costes de las 

enseñanzas universitarias de Grado y Máster cuando se trate de estudiantes 

extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes, 

excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquéllos a 

quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de 

reciprocidad. 

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y previo 

informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de 

Universidades, podrá adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y 
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aplicación de este sistema, así como modificar excepcionalmente las horquillas 

establecidas atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado 

de experimentalidad y el porcentaje del coste cubierto por los precios públicos de 

los últimos cursos académicos”. 

En aquest cas, caldria repetir el que ja s’ha dit en relació amb l’article 7 i l’article 68. 

Pel que fa a la nova redacció del paràgraf cinquè del mateix article 81, que, per cert, 

hem utilitzat com a paràmetre de constitucionalitat primari en l’anàlisi de la normativa 

autonòmica objecte d’aquest informe, la introducció de les referències a la legislació 

bàsica estatal, que podrien ser discutits, des del punt de vista autonòmic, en el sentit de 

si constitueixen mesures que van més enllà de la competència reconeguda a les 

institucions centrals de l’Estat a l’article 149.1.18 CE, el cert és que no representen una 

limitació a l’autonomia universitària major que la que ja suposava la redacció anterior 

d’aquest precepte. Com ja hem dit més amunt, caldria argumentar que els esmentats 

articles constitueixen un impediment per al “ejercicio libre de injerencias externas de 

las funciones que se encomiendan a la universidad”, la qual cosa no és pas fàcil. 

Pel que a la nova redacció del paràgraf cinquè de l’article 81, conflueixen 

l’argumentació anterior i el que hem dit en relació amb l’apartat segon —tenint en 

compte la nova redacció de l’article 135 CE. Una vulneració eventual de l’autonomia 

universitària per aquest precepte és força improbable, atès aquest marc d’interpretació. 

Finalment, en relació amb l’article 7 del Decret llei analitzat, no sembla que puguin fer-

se objeccions significatives des del punt de vista d’una pretesa vulneració de 

l’autonomia universitària, atès que determina unes regles per al finançament públic de 

les matrícules, que, òbviament, correspon adoptar (una altra cosa és el seu contingut) a 

qui les atorga. 

 

3. Qüestions processals 

Cal notar que les normes amb rang de llei, com totes les que ocupen aquest informe, 

només són susceptibles de ser impugnades mitjançant el recurs d’inconstitucionalitat 

(art. 161.1.a CE) i la qüestió d’inconstitucionalitat (art. 163 CE). En el primer cas, 

només el poden interposar el president del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta 

diputats, cinquanta senadores, els òrgans col· legiats executius de les comunitats 

autònomes i, si escau, llurs assemblees legislatives. Això implica que caldria convèncer 
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algun dels subjectes legitimats per fer-ho. D’altra banda, la interposició s’ha de fer en 

un termini màxim de tres mesos des de la publicació de la norma, la qual cosa exclou ja 

la possibilitat de fer-ho per a la Llei de pressupostos i la Llei d’acompanyament, mentre 

que en el cas del Decret llei venç el dia 21 de juliol. 

Alternativament, hi hauria la possibilitat que un jutge presentés una qüestió 

d’inconstitucionalitat. Per fer això, seria necessari que hagués d’aplicar una de les tres 

normes objecte d’aquest informe en un procés que conegués i que la decisió en 

depengués (art. 163 CE). Això només podria ser activat per la institució en el supòsit 

següent: que incomplís alguna de les normes controvertides; que aquest incompliment 

fos impugnat davant dels tribunals ordinaris, i que l’òrgan jurisdiccional presentés la 

qüestió, la qual cosa depèn exclusivament de la seva voluntat.25 En aquest sentit, és 

evident que, a l’hora de convèncer l’òrgan jurisdiccional de la seva presentació, els 

retrets d’inconstitucionalitat han de ser consistents, la qual cosa dificulta les possibilitats 

d’aquells que es basen en una interpretació alternativa a la sostinguda pel Tribunal 

Constitucional. 

 

 

 

Tarragona, 27 de juny de 2012 

 

                                                           
25 La jurisprudència constitucional ha insistit en la discrecionalitat dels jutges i tribunals ordinaris a l’hora 
de presentar la qüestió de constitucionalitat. Vegeu M. del Carmen BLASCO SOTO, La sentencia en la 
cuestión de inconstitucionalidad (Barcelona, 1995), pp. 100 i 101; Francisco CAAMAÑO 

DOMÍNGUEZ, Ángel J. GÓMEZ MONTORO, Manuel MEDINA GUERRERO, Juan Luis REQUEJO 

PAGÉS, Jurisdicción y procesos constitucionales (Madrid, 1997), pp. 56 i 57; Manuel MEDINA 

GUERRERO, “Artículo 35”, Juan Luis REQUEJO PAGÉS, Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (Madrid, 2001), p. 517. 


