
 
 
 

Comunicado de la Comisión Permanente 
de la ETS de Ingenieros Industriales 

 
 
La Comisión Permanente de la Junta de Escuela de la ETS de Ingenieros 
Industriales, en su sesión del treinta y uno de mayo de dos mil doce, tras analizar 
el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo, acuerda manifestar que: 
 

1. Se adhiere por completo al contenido de los comunicados del Comité 
Permanente Ampliado de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) del 3 y 23 de mayo. 

2. Desaprueba rotundamente la falta de diálogo del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte con los máximos representantes de las 
Universidades en el diseño de las medidas de ajuste presupuestario.  

3. Rechaza la reforma del régimen de dedicación del profesorado 
universitario y sus reglas basadas únicamente en sexenios. Además de 
que los sexenios no son el único indicador de la actividad investigadora y de la 
transferencia de tecnología, y de que su solicitud es voluntaria, la falta 
transitoria de productividad o la denegación de un sexenio, dejará al profesor 
con una carga docente incompatible con el retorno a la investigación. 
Además, en el Real Decreto ley no se menciona en ningún momento la labor 
que realiza el profesorado en asuntos de gestión ni la elevada dedicación que 
estas tareas requieren. Por último, la aplicación de esta medida obligará a la 
Universidad a prescindir de profesores asociados cuya aportación a la 
formación del ingeniero ha sido siempre de gran valía. 

4. Se opone totalmente al fuerte incremento de las tasas de matrícula al 
ir en contra de la igualdad de oportunidades. El repentino cambio en las 
tasas sin el adecuado programa de becas forzará el abandono de los estudios 
a alumnos cuyas familias no puedan sostener el incremento, quedando 
desfavorecidos frente a aquellos alumnos con rentas más altas. Además, el 
salto en el coste de los másteres que no habilitan para el ejercicio de 
actividades profesionales, y la transferencia directa de los costes a los 
alumnos extracomunitarios, forzarán la supresión de esta oferta de 
enseñanzas. 

 
 
En resumen, insta al Ministerio a que inicie las conversaciones con la CRUE para 
replantear las medidas de racionalización en el ámbito educativo que garanticen la 
igualdad de oportunidades en la educación pública para los alumnos, así como el 
equilibrio racional de la dedicación de su profesorado en docencia, investigación y 
gestión. 
 
 
Valencia a 31 de mayo de 2012 
 
 
 
 
 



 
 

Comunicat de la Comissió Permanent  
de l’ETS d'Enginyers Industrials 

 
 
La Comissió Permanent de la Junta d'Escola de l’ETS d'Enginyers Industrials, en la 
sessió del 31 de maig de 2012, després d'analitzar el Reial decret llei 14/2012, de 
20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit 
educatiu, acorda manifestar que: 
 
 

1. S'adhereix per complet al contingut dels comunicats del Comitè 
Permanent Ampliat de la Conferència de Rectors d'Universitats 
Espanyoles (CRUE) del 3 i 23 de maig. 

2. Desaprova rotundament la falta de diàleg del Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esport amb els màxims representants de les universitats en 
el disseny de les mesures d'ajust pressupostari.  

3. Rebutja la reforma del règim de dedicació del professorat universitari 
i les seues regles, basades únicament en sexennis. A més que els 
sexennis no són l'únic indicador de l'activitat investigadora i de la 
transferència de tecnologia, i que sol·licitar-los és voluntari, la falta transitòria 
de productivitat o la denegació d'un sexenni, deixa el professor amb una 
càrrega docent incompatible amb la tornada a la investigació. A més, en el 
Reial decret llei no s'esmenta en cap moment la labor que realitza el 
professorat en assumptes de gestió ni l'elevada dedicació que aquestes 
tasques requereixen. Finalment, l'aplicació d'aquesta mesura obligarà la 
Universitat a prescindir de professors associats l'aportació dels quals a la 
formació de l'enginyer ha sigut sempre de gran vàlua. 

4. S'oposa totalment al fort increment de les taxes de matrícula, per 
anar en contra de la igualtat d'oportunitats. El sobtat canvi en les taxes 
sense l'adequat programa de beques forçarà l'abandó dels estudis a alumnes 
les famílies dels quals no puguen encarar l'increment, i que resultaran 
desfavorits enfront d'aquells alumnes amb rendes més altes. A més, el salt en 
el cost dels màsters que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals, 
i la transferència directa dels costos als alumnes extracomunitaris, forçaran la 
supressió d'aquesta oferta d'ensenyaments. 

 
 
En resum, insta el Ministeri a iniciar les converses amb la CRUE per a replantejar 
les mesures de racionalització en l'àmbit educatiu, que haurien de garantir la 
igualtat d'oportunitats en l'educació pública per als alumnes, així com l'equilibri 
racional de la dedicació del professorat en docència, investigació i gestió. 
 
 
 
València, 31 de maig de 2012 


	Comunicado_V03
	Comunicado_V03V

