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En els darrers dies s’ha produït la mobilització de professionals i estudiants del sector 

Informàtic per cridar l’atenció del Govern sobre la seva situació a l’estat Espanyol i reclamar 

mesures per a la  regulació de la seva professió i per a l’elaboració dels futurs plans d’estudis.  

Donada la gran repercussió que aquesta mobilització està tenint en els mitjans i en el públic en 

general, i donada la confusió i l'alarma que estan produint certes informacions inexactes, hem 

cregut convenient clarificar algunes de les informacions publicades i explicar el nostre punt de 

vista.  

D’entrada, volem deixar clar que les titulacions d’Enginyeria Informàtica no tenen cap risc de 

desaparèixer, ni s’han posat mai en dubte des de l’inici del procés de Bolonya. Actualment les 

universitat espanyoles estan elaborant els nous plans d’estudis de Grau i Màster en Enginyeria 

Informàtica adaptats al nou Espai Europeu d'Educació Superior, i fins i tot en algunes 

universitats ja s'han començat a impartir. Aquests nous títols tindran validesa, no tan sols a 

l'àmbit de l'estat espanyol, si no a tot l'àmbit comunitari. 

Per tant, les informacions  al voltant de la invalidesa dels actuals títols d’Enginyeria Informàtica 

per a l’exercici futur de la professió són totalment infundades. El decret 1993/2007 garanteix 

els drets acadèmics i, en el seu cas, professionals dels actual titulats universitaris. 

L’adaptació dels estudis universitaris a l’Espai Europeu d’Educació Superior suposa un 

important canvi normatiu que afecta a totes les Enginyeries. L’Enginyeria Informàtica no pot 

estar aliena a aquest procés. És ara quan tot el sector Informàtic; estudiants, universitats, 

col·legis i professionals, esperem que els Ministeris implicats en aquest canvi revisin una sèrie 

d’aspectes que afecten a l’exercici de la professió i als estudis d’Enginyeria Informàtica envers 

la regulació i completa equiparació de la nostra Enginyeria respecte a tota la resta 

d’Enginyeries. 

En primer lloc, donada la contribució decisiva del sector Informàtic al progrés i modernització 

de la nostra societat i amb dades objectives, podem afirmar que l’Enginyeria Informàtica és 

actualment una professió àmpliament reconeguda i valorada en la societat actual que gaudeix 

d’una situació d’atur inexistent, suposant el 1,6% del PIB espanyol. Hem de considerar que avui 

en dia, les aplicacions de la Informàtica es troben en tots els àmbit socials: telecomunicacions, 

defensa, aviació, transport marítim i terrestre, sistemes industrials, energia, medicina, etc... 

Malgrat això, actualment l’Enginyeria Informàtica és una professió que no està regulada 



professionalment, com ho estan la resta d'enginyeries, i no té, per tant, atribucions 

professionals. La responsabilitat de modificar el marc legislatiu que doti a l'Enginyeria 

Informàtica d'aquesta regulació recau en el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

En segon lloc, i conseqüentment a la manca de regulació, el Ministeri de Ciència i Innovació no 

ha elaborat unes directrius pels nous graus d'Enginyeria Informàtica, com sí s’ha fet per la 

resta d'enginyeries i tal com la Conferència de Degans i Directors d’Informàtica (CODDI) de 

l’estat espanyol ve demanant des de l'inici del procés d'adaptació al nou EEES. Entenem que 

els aproximadament 100.000 alumnes que actualment cursen estudis d’Enginyeria Informàtica 

i que representen el 25% dels estudiants d’Enginyeria de tot l’estat Espanyol, han de ser 

tractats com la resta dels estudiants d'Enginyeria, des de l'inici d'aquest procés, més enllà dels 

retards que pugui suposar la realització de la pertinent regulació per part d'altres ministeris. 

Per tot això considerem imprescindible que l’Enginyeria Informàtica rebi per part dels 

ministeris implicats el mateix tracte que la resta d’enginyeries de l’estat.  

Per tant, sol·licitem que: 

1. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç es comprometi a elaborar una llei que reguli 

les atribucions professionals del sector Informàtic 

2. El Ministeri de Ciència i Innovació realitzi les fitxes que regulin els estudis de grau i 

màster d’Enginyeria Informàtica. 


