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Nota de Premsa: 
 
Afectats per les males praxis d’algunes universitats i per l’administració que 
controla el funcionament del sistema universitari, segueixen sense poder 
obtenir els títols oficials de grau.  
 
 
 
Els estudiants que van finalitzar els estudis conduents a l’obtenció del títol oficial de 
grau en enginyeria de l’edificació entre els anys 2009 i 2013 a determinades 
universitats, entre elles cinc catalanes, segueixen esperant que els entreguin 
els títols preceptius que van abonar i no els que corresponen a una denominació 
eufemística buscada amb urgència pels responsables acadèmics, a petició del 
Ministerio de Educación, Cultura i Deporte, per defugir una prohibició judicial que 
mai hauria d’haver prosperat i de la qual tots els estudiants n’eren aliens. 
 
Aquestes universitats a les quals ens referim són set, cinc d'elles catalanes: 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat 
Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, també la de 
Saragossa i la d'Alacant. 
 
Es va optar per denominacions diferents entre sí entre universitats i pels 
mateixos estudis, amb les que els afectats mai s’han sentit identificats, com 
ja han fet saber als rectors, denominacions que es van decidir de forma unilateral 
per esquivar una polèmica sentència del Tribunal Suprem i evitar així la paraula 
enginyer.  
 
Una de les titulacions escollides i que es pretenia lliurar als egressats, és la de grau 
en ciències i tecnologia de l'edificació, que resulta confusa respecte de 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, que va ser qui 
precisament va propiciar l’harmonització de les titulacions dels estats membre dins 
l’espai europeu a través del tractat de Bolonya, fet 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, amb la conseqüent despesa econòmica que els 
comportaria tornar a expedir-ne de nous. 
 
El conflicte resulta encara més discriminatori, esperpèntic i injustificat perquè 
mentre uns alumnes es veuen impedits per obtenir un títol universitari que 
van superar, a la resta d'universitats espanyoles no afectades, els alumnes sí 
que van obtenir la titulació cursant el mateix pla d'estudis i al mateix temps, 
és més, per a major confusió i despropòsit, existeixen quatre universitats a 
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les que a dia d'avui encara es pot obtenir oficialment i de forma legal, la 
titulació anul·lada pel Suprem de graduat en enginyeria de l'edificació. 
 
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 sagrada autonomia universitària de ple, sinó sobre els efectes de la 
retroactivitat d’aquesta mesura i com perjudica aquesta a un col·lectiu amb 
3.000 afectats.  
 
En conclusió, tota la comunitat educativa ha 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. 
 
Per ampliar informació i els detalls del cas, podeu sol·licitar el comunicat que ha 
formulat l’Associació o bé consultar la pàgina web. 
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