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Comunicat de Premsa: 
 
Associació d’Afectats pel Canvi de Denominació en les Titulacions 
d’Enginyeria d’Edificació. 
 
 
 
Donat l’actual ressò sobre les irregularitats, certes males pràctiques i actuacions 
fora de control de part del sistema universitari que en els darrers mesos apareixen 
a premsa, volem exposar el cas que afecta encara a 3.000 egressats per unes 
titulacions que determinades universitats públiques no lliuren als seus 
estudiants després d’haver-les abonat, una qüestió mal gestionada que no fa 
més que perjudicar i aprofundir en la greu crisi i desprestigi al que està sotmesa 
part de la universitat pública i el sistema universitari en general. 
 
Per situar-nos en el temps, hem de partir del moment en el què als estudiants 
egressats pel grau en enginyeria de l'edificació entre els anys 2009 i 2013 a 
set universitats, se’ls va pretendre lliurar una titulació que no es corresponia 
amb els estudis que van superar, sinó a una denominació eufemística buscada 
amb urgència pels responsables acadèmics i d’aquesta manera defugir una 
prohibició judicial que mai hauria d’haver prosperat i de la qual tots els estudiants 
n’eren aliens. 
 
Amb anterioritat a la implantació d'aquestes noves titulacions, la Unió Europea ja 
feia temps que instava als seus estats membre per adaptar els seus sistemes 
educatius a l'Espai Europeu d'Educació Superior sota les directrius del tractat de 
Bolonya, les universitats espanyoles van finalitzar el seu compromís l’any 2009. En 
aquest llarg procés d’adaptació, resulta clau la publicació al novembre de 2004 per 
part de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
de l’anomenat “El libro blanco del titulo de grado en ingeniería de edificación”, un 
estudi detallat dels plans d’estudi que permetien l’exercici de la professió 
d’arquitecte tècnic i les seves equivalències en els estats de la unió. L’informe 
conclou amb la proposta de designar les noves titulacions conduents fins aquells 
moments a la professió dels arquitectes tècnics, com a graduats en enginyeria de 
l'edificació per equivalència amb els building engineers europeus, així a partir 
d'aquest moment passarien a denominar-se de forma legalment vinculada en 
exclusiva i reservada com a enginyers en edificació, conservant les seves 
atribucions i modificant els plans d'estudi per adaptar-los a les directives europees, 
segons establia la Orden Ministerial aprovada pel Consejo de Ministros núm. 
ECI / 3855/2007 de 27 de desembre.  
 
Cada Comunitat Autònoma va desplegar les corresponents ordres i decrets per 
impartir aquestes titulacions al seu territori, en particular mencionarem l’ordre 
ECO/44/2011 de 14 de març de 2011, de la Generalitat de Catalunya “per la qual 
s’implanta el grau en enginyeria d’edificació en determinades universitats”, la orden 
de 28 de junio de 2010, del Gobierno de Aragón “por la que se autoriza la 
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implantación y puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias de 
grado” i el decret 181/2010 de 29 d’octubre de 2010, de la Generalitat Valenciana 
“pel qual s’autoritza la implantació d’ensenyaments universitaris oficials de grau en 
la Universitat d’Alacant”.  
 
En un moment de crisi aguda al sector de la construcció, els qui ja eren 
arquitectes tècnics a Espanya i veien com el treball escassejava, Europa se'ls 
presentava com una nova oportunitat laboral i per això van ser gairebé 
empesos pels seus respectius col·legis professionals i universitats, per 
adaptar les seves titulacions al nou marc d'estudis i poder ampliar així el seu horitzó 
laboral en diferents països de la unió. En el cas d'estudiants que es trobaven encara 
cursant la carrera, les universitats els van oferir l'oportunitat de finalitzar-los amb els 
antics plans d'estudi com a arquitectes tècnics, o bé cursar un any més i completar-
los com a graduats en enginyeria de l'edificació, opció que va ser l'escollida en la 
majoria dels casos. 
 
Els plans d'estudi que van implantar les universitats, van comptar amb tots 
els requisits legals, amb el suport i la garantia dels col·legis professionals, 
verificats pel Consell d'Universitats, amb l'aval de Aneca, dels governs de les 
respectives Comunitats Autònomes  i del Ministeri d'Educació, fet que els va portar 
a creure que l’oferta educativa gaudia de la solidesa habitual que en aquell 
moment disposava el sistema universitari.  
 
Les primeres matrícules es van efectuar el curs 2009-2010 sense avisar als seus 
alumnes que la denominació sota el nom de graduat en enginyeria de l'edificació i 
per tant, la titulació oficial compromesa, es trobava sub iúdice i podia canviar. 
Desconeixien plenament com a alumnes, que el col·lectiu professional dels 
enginyers industrials va denunciar la titulació, perquè pressuposadament trobaven 
que la denominació "enginyer" usurpava un prestigi del que el seu col·lectiu es veu 
a si mateix com a garant d’integritat i autenticitat, al·legant que ells també 
posseeixen atribucions en matèria d'edificació industrial (una anomalia que la Ley 
de Ordenación de la Edificación no resol del tot bé) pel que denunciaven que la 
nova titulació causava confusió. Com sigui que aquest contenciós, a parer dels 
afectats, consideren que no hauria d'haver prosperat perquè envaeix de ple 
la sagrada autonomia universitària i interfereix directament en tot el procés 
de garanties que es va donar, va anar escalant de tribunal en tribunal fins a 
arribar al Tribunal Suprem, i aquest va dictar la Sentència núm. 1409/2010 de 
9 de març que ha resultat ser un mur administratiu infranquejable, surrealista 
i absurd, més encara com consta en el vot particular que emet el president de la 
sala primera del Tribunal Constitucional a la sentència núm. 183/2011 de 21 de 
novembre, per la que l'alt tribunal desestima el recurs d'empara al Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España, però que no obstant això deixa clar que no 
comparteix el vot dels seus companys al manifestar que en aquest cas el 
Suprem confon en el seu raonament el títol de graduat en enginyeria de 
l'edificació, amb la professió regulada d'arquitecte tècnic per a la qual aquest 
títol habilita, arribant a la conclusió no raonable que aquesta denominació 
indueix a confusió i modifica la denominació d'una professió regulada, de 
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manera que no pot afirmar-se que estiguem davant d'una decisió fundada el justícia 
capaç de satisfer el dret a la tutela judicial efectiva que garanteix l'art. 24.1 CE. 
 
 
D’acord amb la normativa reguladora vigent, per tal que una universitat pugui 
implantar una titulació universitària, començar a impartir els estudis i expedir el 
corresponent títol oficial un cop finalitzats els crèdits ECTS que estableix el pla 
d’estudis, ha de seguir legalment un procediment administratiu establert que 
comporta els següents passos:  
 

1- Elaboració del pla d’estudis per part de cada universitat, aprovat pel Consell 
de Govern i pel Consell Social de la mateixa.  
 

2- Verificació per part del Consejo de Universidades. El procediment de 
verificació comporta entre altres tràmits la emissió d’un informe d’avaluació 
positiu i preceptiu per part de ANECA o el corresponent òrgan d’avaluació 
de la Comunitat Autònoma, i a la vista d’aquest informe, l’emissió de la 
resolució de verificació per part del Consejo de Universidades, que serà 
comunicat al Ministeri d’Educació, a la Comunitat Autònoma i a la Universitat. 
 

3- Autorització de la implantació de la titulació per part de cada Comunitat 
Autònoma. Aquesta autorització es divideix en dos tràmits, la comprovació 
de l’expedient per part de la Direcció General d’Universitats i l’emissió de 
l’informe preceptiu per part del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
Finalment cal aprovar l’Ordre que autoritza la implantació del estudis al 
territori que emet el departament competent en matèria d’universitats i la 
seva publicació al diari oficial de la Comunitat Autònoma. 
 

4- Acord del Consell de Ministres pel que s’estableix el caràcter oficial del títol 
i la seva inscripció en el RUCT (Registro de Universidades Centros y Títulos). 
Aquest acord s’ha de publicar al BOE. 
 

5- Inscripció de la titulació en el RUCT, depenent del Ministerio de Educación, 
Cultura i Deporte. 
 

6- Publicació del pla d’estudis al BOE i als diaris oficials de les Comunitats 
Autònomes. 
 

7- Autorització de l’inici de la impartició de la titulació per part del departament 
competent en matèria d’universitats a cada Comunitat Autònoma. 

 
Fins a la fermesa d'aquestes sentències, podríem dir que la titulació d'enginyeria 
d'edificació seguia viva, les universitats que van culminar amb normalitat 
aquest  procés d'oficialitat dels estudis, van emetre les titulacions als seus 
alumnes. L’entrada en vigor de la polèmica sentència del Suprem, suposa la mort 
de l'enginyeria d'edificació a Espanya a partir d’aquell moment, una oportunitat més 
perduda per normalitzar la nostra professió a Europa. Però, què va passar amb 
aquelles universitats que en no haver completat tot el procés necessari per 
culminar l'oficialitat dels estudis amb la inscripció en el RUCT i la seva 
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publicació al BOE, no disposaven de les garanties necessàries per impartir 
aquests estudis? No haurien d’haver d'acceptar mai matriculacions sota aquesta 
denominació i encara menys, haver lliurat els resguards oficials d'emissió 
d'aquestes titulacions. 
 
Aquestes universitats a les quals ens referim són set, cinc d'elles catalanes: UPC 
Universitat Politècnica de Catalunya, URL Universitat Ramon Llull, UPF 
Universitat Pompeu Fabra, UdLl Universitat de Lleida, UdG Universitat de 
Girona, també la UniZar Universidad de Zaragoza i la UA Universitat d'Alacant, que 
per alguna raó van retardar la tramitació d'inscripcions en el RUCT fins a entrar en 
conflicte amb la sentència del Suprem. 
 
Sorgeixen massa preguntes sense resposta, com ara per exemple el perquè de 
l'aprovació dels plans d'estudi amb retard per part del Ministeri amb la sentència del 
Suprem ja en vigor, però amb la posterior negativa per efectuar la inscripció en el 
RUCT a principis de 2012, quan es va negar a practicar-les i va suggerir un canvi 
de denominació a les universitats afectades, que als efectes pràctics suposaria 
la retroactivitat per a tots aquells alumnes que ja posseïen el certificat final 
de notes i el resguard d'abonament del títol oficial, és a dir, va generar una 
situació d’irregularitat administrativa que van solucionar amb un pegat, adduint que 
no es produïa cap retroactivitat perquè les universitats no van culminar el procés 
legalment establert, però que de facto, els efectes eren els mateixos donat que la 
universitat no els podia lliurar als alumnes ja egressats amb anterioritat, i per això 
es van afanyar a tornar a repetir tot aquest llarg procés d'aprovació de nous plans 
d'estudi i noves titulacions en un temps record de pocs mesos, un procés que dura 
anys, i tot això sense el nostre coneixement ni consentiment.  
 
Per si aquesta anomalia no fos poca, en aquest nou procés de noves titulacions, 
aquestes universitats van optar pels noms que millor els va semblar, dispars 
entre si i amb els quals els afectats mai no s’han sentit identificats com ja han 
fet saber als seus rectors un cop en van tenir coneixement, unes 
denominacions que es van decidir de forma unilateral i improvisada per esquivar la 
sentència del Suprem i evitar la paraula “enginyer”. 
 
Una d’aquestes titulacions és la de grau en ciències i tecnologia de l'edificació, 
que resulta sens dubte una denominació més confusa que la original, per als 
qui en algun moment hagin de provar les seves atribucions o relacionar la 
seva titulació en el si de la Unió Europea, cosa que afecta des del professional 
més humil fins a tot un honorable conseller de l’actual govern de la Generalitat de 
Catalunya. La majoria dels afectats en disconformitat amb aquestes 
titulacions i com a mesura de repulsa, encara no les han recollit i ara corren el 
risc que les universitats destrueixin els títols oficials, amb la conseqüent despesa 
econòmica que els comportaria tornar a expedir-ne de nous. 
 
El conflicte resulta encara més discriminatori, caòtic i injustificat perquè 
mentre uns alumnes es veuen impedits per obtenir el títol universitari que van 
superar, a la resta d'universitats no afectades els alumnes sí que van obtenir 
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aquesta titulació cursant el mateix pla d'estudis i al mateix temps, és més, per 
a major confusió i despropòsit, existeixen quatre universitats espanyoles a 
les que a dia d'avui encara es pot obtenir oficialment i de forma totalment legal 
la titulació anul·lada de graduat en enginyeria de l'edificació, ja que van prescriure 
els terminis del recurs que van plantejar els enginyers industrials i són irrecurribles 
administrativament, per això aquestes universitats segueixen expedint una titulació 
que segons el Suprem no s'ajusta a dret. Aquestes universitats son la UCAM 
Universidad Católica San Antonio de Murcia, UEM Universidad Europea de Madrid, 
UPCT Universidad Politécnica de Cartagena, ULL Universidad Politécnica la 
Laguna de Tenerife. 
 
En conclusió, tota la comunitat educativa hauria de saber que qualsevol 
estudiant universitari que pretengui obtenir un títol universitari a Espanya, 
corre el risc que no se li garanteixi la seva obtenció, atès que hi ha nombrosos 
factors totalment condicionants i aliens al seu control, que no tenen res a 
veure amb el coneixement adquirit, l'aprovació d'assignatures i crèdits o 
l'esforç que li suposi superar el pla d'estudis que la universitat li imposi. 
 
La qüestió de fons no rau sobre el futur de l’enginyeria de l’edificació, ja queda clar 
que amb la intervenció del Tribunal Suprem sobre tot aquest procés, s’ha perjudicat 
la autonomia universitària de ple, sinó sobre els efectes de la retroactivitat i com 
perjudica aquesta a un col·lectiu amb 3.000 afectats.  
 
Fins a l'any 2017 no van decidir organitzar-se i constituir-se legalment en una 
associació independent, atès que diversos col·legis professionals i alumnes 
afectats a títol personal, van interposar recursos en via administrativa contra les 
universitats, que s'han anat resolent desfavorablement en aquests últims mesos, 
donat que la sentència del Suprem suposa un mur administratiu insuperable. Per 
això han recorregut en via amistosa al Defensor del Pueblo, per proposar-li 
una solució que podria ser administrativament correcta i legalment 
respectuosa i de la que esperen una resposta concloent favorable que pugui 
tancar aquest conflicte, o bé en cas que no existeixi aquesta voluntat política per 
esmenar les possibles irregularitats succeïdes, no descarten altre tipus d’accions. 
 
Val a dir que sorprèn l'arbitrarietat del Tribunal Suprem ja que en la sentència 
esmentada anteriorment, núm. 1409/2010 de 9 de març de 2010, entén que la 
titulació de graduat en enginyeria de l'edificació no s'ajusta a llei “porque induce a 
confusión, pues la percepción social mayoritaria distingue entre un arquitecto 
y un ingeniero” i per aquesta raó convé la seva anul·lació, i no obstant això el 
mateix tribunal en sentència 892/2015, de 3 de març de 2015, entén pel mateix 
criteri que anul·la una denominació, que ara resulta plenament vàlida una de 
les titulacions amb la que els afectats no s’identifiquen, la de graduat en 
ciències i tecnologia de l'edificació, i considera que no vulnera la disposició 
addicional dinovena de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats que estableix que les 
titulacions que habiliten per a l’exercici d’una professió regulada, hauran de tenir 
una denominació semblant per a la professió a la qual habiliten, cosa que resulta 
incomprensible amb aquesta denominació inventada. De fet, les universitats que 
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van optar per aquesta denominació, només van emetre títols oficials durant 
dos cursos acadèmics, perquè els va disminuir dràsticament el nombre de 
matriculacions de nous alumnes al no reconèixer-la com l'equivalent a enginyeria 
de l'edificació o arquitectura tècnica i no resultar escollida a les preinscripcions 
universitàries. Actualment i amb l'excusa de la unificació de denominacions, totes 
les universitats ara ja emeten la mateixa titulació com a graduat en arquitectura 
tècnica, és a dir, tornen al punt de partida anterior a l'any 2009.  
 
Però això suposa un nou perjudici per a qui les universitats afectades els 
pretenien lliurar la titulació de graduat en ciències i tecnologia de l'edificació, ja que 
és una titulació que gairebé no ha tingut recorregut en el temps i perquè les 
expectatives que augmenti el que el Suprem considerava "la percepció social 
majoritària" d'aquests titulats, és absolutament nul·la. 
 
Aquesta seria la situació esperpèntica que han patit els afectats, molt defraudats 
per l’actual funcionament de les universitats que ofereixen titulacions sense 
les garanties legals suficients i per l'administració, còmplice en tot aquest 
assumpte. És frustrant que tot el succeït no es correspon amb l'esforç, la il·lusió i 
perquè no mencionar-ho també, amb l’important cost econòmic que els va 
comportar la convalidació de tots els crèdits i les hores d'estudi del nou grau als qui 
ja eren titulats en arquitectura tècnica i no els calia haver malbaratat tots aquests 
recursos perquè sempre han conservat les seves atribucions.  
 
No resulta desitjable que es repeteixi aquesta cadena de despropòsits, errors 
i anomalies, ni tampoc que pugui afectar a ningú més en un futur, i encara més 
a tenor dels casos de frau acadèmic coneguts els darrers mesos, on hem sabut què 
hi ha titulacions que es regalen sense assistir a classe, sense treballs final de 
carrera o polítics que denuncien cadenes de favors per aprovar amb "facilitat" els 
crèdits pendents per a l'obtenció d'un títol, mentre en altres casos i en titulacions 
oficials, el sistema es nega a fer esmena dels seus propis errors donada la situació 
d'excepcionalitat, a on tot el perjudici recau exclusivament sobre els alumnes, 
que son els únics que no han comès cap irregularitat ni tampoc tenen culpa 
en tot aquest assumpte, excepte la de confiar en un sistema viciat que augmenta 
el seu desprestigi dia a dia. 
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