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Certificació de Professionals de l’Enginyeria

AQPE, un model de certificació internacional
AQPE, Agència de Qualificació dels Professionals de l’Enginyeria, dona resposta al nou escenari
professional marcat per la dispersió de titulacions acadèmiques en l’àmbit de l’enginyeria, i al nou
entorn empresarial, cada vegada més internacionalitzat. La certificació està concebuda com a un
aval per a les empreses, que informa amb rigor i precisió sobre l’especialització i l’experiència de
cada professional i guiarà la contractació del perfil més adequat.
AQPE és una Fundació integrada pels Collegis d'Enginyers Agrònoms, d'Enginyers de Camins,
d'Enginyers Industrials, d'Enginyers Informàtics, d'Enginyers de Telecomunicacions, d'Enginyers
Industrials de Balears i els Collegis d'Enginyers Tècnics Agrícoles, d'Enginyers Tècnics d'Obres
Públiques i d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions.
Si bé fins fa poc temps la professió de l'enginyer es contemplava com una de les més ben
retribuïdes, valorades i demandades per part les empreses del país , la crisi ha canviat les regles del
joc per a aquest collectiu. Així, des de l'any 2008 el 90% de les ofertes de treball que reben aquests
professionals en tot l'Estat són d'empreses que solliciten personal per treballar en països com
Alemanya, Noruega, Dinamarca o els llunyans Brasil i Austràlia , entre molts altres. La ja anomenada
fuga de cervells a Espanya és una palpable realitat tal com afirma l'estudi elaborat per Adecco que
determina que el nombre d'espanyols que resideixen a l'estranger va augmentar en un 9,2% entre el
2008 i el 2010 , motivats per trobar un lloc de treball que, a més , en la majoria dels casos està ben
remunerat. Davant aquesta mobilitat dels professionals de l'enginyeria, i tenint en compte el marc
legal propiciat per la directiva Bolkestein, que simplifica al màxim la presentació de tràmits i papers
amb l'objectiu de liberalitzar la circulació de serveis dins de la UE, els collegis professionals
catalans de l'enginyeria s'han unit per crear l'AQPE, una fundació que contempla com a principal
finalitat la qualificació dels professionals de l'enginyeria en funció dels seus coneixements acreditats
i la seva experiència professional. Aquesta certificació homologada internacionalment serà molt útil
per a aquells professionals que vulguin treballar en qualsevol part del món i que, lamentablement ,
cada dia són més.
En aquests moments, els enginyers catalans gaudeixen d'un gran reconeixement a Europa per la
seva excellent formació. Mitjançant el certificat de qualificació professional, que està fet sobre la
base dels que s'atorguen en el món anglosaxó, ara també comptaran amb un document que
demostri la seva experiència professional. I això, possiblement, els ajudarà a obtenir una major
retribució pels seus serveis
AQPE va néixer l’any 2012 a Barcelona amb la vocació d’esdevenir un organisme referent en el
sector com, per exemple, la Verein Deutscher lngenieure a Alemanya, que agrupa més de 140.000
enginyers de tots els nivells i de tots els camps de especialització. Així, tot i que allà no és obligatori
per als professionals formar part de la associació per exercir, sí els concedeix un major prestigi
professional.
A més, la unió d’aquests collegis professionals suposa a més un primer pas en la consolidació
d'una
agrupació professional d'enginyers amb un codi deontològic comú, similar a la que ja posseeixen
països referents en el sector com el Regne Unit o Alemanya , que treballi per a la defensa dels
interessos dels seus professionals i la societat civil.
Aquesta certificació homologada internacionalment serà molt útil per a aquells professionals que
vulguin treballar en qualsevol part del món. La certificació servirà perquè els professionals de
l'enginyeria puguin demostrar la seva àmplia experiència i, en conseqüència, ser més valorats i
reconeguts en un entorn internacional. La certificació contribuirà a avalar la seva gran formació i
reconeixement internacional, que segueix sent el seu principal actiu
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La presentació pública de l’AQPE, el 11/06/12, en el I Fòrum de l'Enginyeria, celebrat a la Torre
AGBAR, va estar dedicada a la internacionalització de l’enginyeria i als models professionals a
Europa. El fòrum comptà amb la presència de l’Hble. Sr. Francesc Xavier Mena, conseller
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. La presentació va comptar amb els degans
dels collegis promotors i amb representants de diferents organitzacions europees:
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (Itàlia)
- Conselho do Colégio de Engenharia Agronómica da Região Norte (Portugal)
- VDI-NRW (Alemanya)
- Institution of Civil Engineers (ICE) (Regne Unit).

AQPE ofereix als professionals de l’enginyeria un certificat
professional amb una valoració basada en la seva formació i
experiència professional, en els diferents àmbits d’actuació, amb
un sistema inspirat en el model anglosaxó (en aquests països, fa
molts anys que diferencien títol acadèmic i títol professional, i
aquest model els funciona perfectament) i de conformitat amb la
ISO 17024 de certificació de persones. Es tracta d’un sistema de
certificació complex per la seva rigorositat, l’avaluació dels
mèrits es fa davant d’un tribunal conformat a mida en funció de
l’àmbit professional que es vol certificar, que també facilitarà la
mobilitat internacional dels professionals de l'enginyeria. Es
tracta d'un model amb el mateix nivell d’exigència i rigor que
altres entitats reconegudes internacionalment, que certifica
competències i aptituds demostrades per aplicar coneixements.
El procés de certificació AQPE està
basat, principalment, en el model
anglosaxó (Regne Unit, Estats Units,
Canadà, Austràlia, etc. ). En aquest
model, les institucions professionals són
les que reconeixen les competències
professionals dels enginyers, permetent
en molts casos multiplicar per cinc els
seus honoraris, pel fet d’estar certificats
per aquestes entitats independents.
Així, la nostra referència principal és el model de l’Engineering Council del Regne Unit, i en
particular, els processos seguits per algunes de les entitats amb més membres: Institution of
Mechanical Engineers (IMechE), Institution of Civil Engineers (ICE) i Institute of Fire Engineers
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(IFE). A més, també s’ha tingut com a referència el model de certificació d’Enginyers Professionals
d’Engineers Canada (l'organització nacional de les 12 associacions provincials i territorials que
regulen la professió de l'enginyeria a Canadà i la llicència del país, amb més de 250.000 membres
de la professió de l'enginyeria). Una altra referència ha estat el sistema italià de certificació de la
competència Qing de la Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, que agrupa enginyers
civils, industrials i informàtics. A Itàlia, 40 de les 106 ordres han acceptat el sistema Qing.
Finalment, AQPE també ha tingut en compte els acords de The Washington Accord (1989).
Al nostre país, hem passat de tenir una trentena de titulacions
relacionades amb l’enginyeria a tenir-ne més de 500. Amb el Pla Bolonya
l’esquema un sol títol universitari per exercir una professió s’està desfent.
Ara entrem en un model convergent amb altres països de la UE.
Actualment la universitat emet títols universitaris i l’AQPE emet certificats
professionals. En aquest sentit, el professional de l’enginyeria que disposa
d’una titulació universitària de l’àmbit de l’enginyeria pot adreçar-se a
l’AQPE o al seu collegi/associació professional per iniciar el procés de
certificació. Tanmateix, les empreses també poden sollicitar el procés en
nom dels enginyers que hi treballen.
Per tal d’equiparar models professionals per impulsar la mobilitat internacional dels enginyers i
enginyeres, el certificat emès per l’AQPE avalua les competències professionals segons
procediments de certificació objectius i estandarditzats. Així, el certificat obre les portes cap a
l’exterior, eliminant les traves i potenciant la mobilitat
Aqualogy (Grup AGBAR) ha estat la primera
empresa que ha començat a certificar els seus
professionals de l’enginyeria, segons el model
AQPE. El passat 19 de juliol, la seu de Foment
del Treball acollia la Cerimònia de lliurament de
certificats AQPE als primers 18 enginyers
d’Aqualogy. Fins a un centenar de persones van
assistir a l’acte, que va comptar amb la
presència del Sr. Pere Torres i Grau, Secretari
d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de
Catalunya, encarregat de cloure la cerimònia.
Actualment, l’AQPE està treballant per establir acords de collaboració amb entitats similars de
diferents països:
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano – Itàlia
- Institution of Civil Engineers (ICE) – Regne Unit
- Verein Deutscher Ingenieure (VDI) - Alemanya
- Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) – Canada
- Conselho do Colégio de Engenharia Agronómica da Região Norte – Portugal
- Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France (SNIPF)- França
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Amb aquest nou sistema operatiu, els enginyers, que ja disposen d’un alt grau de reconeixement
nacional i internacional, comptaran amb una certificació que augmentarà la seva vàlua i
competitivitat.
Els interessats, tant empreses com enginyers, podeu adreçar-vos a secretaria@aqpe.org
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