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Girona, a 10 de març de 2018. 
 
 
 
Benvolguts/des companys/es, 
 
Com alguns de vosaltres ja sabreu, el problema amb les titulacions de Grau en Enginyeria 
de l’Edificació per a tots aquells que el vau superar el grau durant el període entre 2009 i 
2013 en alguna d’aquestes Universitats: UPC Universitat Politècnica de Catalunya, URL 
Universitat Ramon Llull (La Salle- Arquitectura), UPF Universitat Pompeu Fabra, UdG 
Universitat de Girona, UdLL Universitat de Lleida, UA Universitat d’Alacant, no segueix el 
camí que seria desitjable, tot i les accions i gestions que s’han dut a terme per part del 
CAATEEB, a través del Consell d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya tant 
davant de totes les Universitats catalanes afectades, la Secretaria d’Universitats de la 
Generalitat i el Ministeri d’Educació estatal, com per la via judicial, amb recursos davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, per intentar que els 
estudiants que vau superar el grau abans dels canvi de nom dels estudis, pugueu obtenir el 
títol amb el nom inicial d’Enginyer/a en Edificació.  
 
No obstant això i per tal d’esgotar fins el final totes les vies possibles amb aquest objectiu, a 
mitjans de l’any passat, un grup d’afectats vam constituir oficialment l’Associació d’Afectats 
pel Canvi de Denominació en les Titulacions d’Enginyeria en Edificació, entitat sense ànim 
de lucre amb CIF:G67057851, inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 61891 de la secció 
1ª, amb la finalitat d’esdevenir el punt d’informació, coordinació i trobada dels afectats amb 
aquesta problemàtica, per tal que aquest assumpte no quedi en l’oblit o la resignació, i la 
d’intentar vies paral·leles que puguin donar una sortida satisfactòria als seus afectats/des, 
de manera que no prosperi aquesta sensació d’impunitat on sols carreguem amb les 
conseqüències els que menys les mereixem, els que realment patim la seva afectació. 
 
Per tot això, us encoratgem a formar part de la nostra Associació el més aviat possible, 
tanmateix podreu trobar informació a la nostra pàgina www.acdtie.es i als nostres perfils en 
xarxes socials twitter (@acdtie) i facebook (facebook.com/acdtie). 
 
Ben atentament 
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