Certificació PE
Un model de certificació internacional
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Què és?
AQPE és una Fundació que té com a objectius:
 La certificació dels professionals de l’enginyeria en funció dels
coneixements acreditats i l’experiència professional en els diferents
àmbits d’actuació, segons uns procediments de certificació basats en el
model anglosaxó i la ISO 17024 de certificació de persones.
 La promoció de la convergència internacional, principalment europea,
dels sistemes de certificació empleats i del seu reconeixement mutu.
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Quines entitats en formen part?
• Col·legi/Associació Enginyers Agrònoms de Catalunya
• Col·legi Enginyers de Camins, Canals i Ports
• Col·legi/Associació Enginyers Industrials de Catalunya
• Col·legi Enginyers Industrials de Balears
• Col·legi Enginyeria en Informàtica de Catalunya
• Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació
• Col·legi Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
• Col·legi Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya
• Col·legi Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya
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Antecedents
• Reestructuració del sistema universitari (Pla Bolonya)
 Més de 600 títols d’enginyer (grau o màster)
• Transposició directives europees (Directiva Serveis)
 Desregulació exercici professional: Supressió obligació Visat i
col·legiació
 Liberalització exercici professional – Supressió reserves d’activitat
• Convergència de models professionals d’enginyeria a nivell europeu
• Enginyers i Col·legis, canvi de model: desapareix l’esquema
un títol universitari, una professió i un col·legi professional
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Justificació
• Dóna continuïtat a la funció col·legial d’ordenament de la professió, en
benefici de la societat.
• Ens apropa corporativament a altres models europeus de referència per a
l’enginyeria: UK (món anglosaxó), Alemanya, Itàlia...
• Ens diferencia de la funció que desenvolupa la Universitat:
La Universitat emet títols universitaris,
AQPE certifica professionals
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PE

(Professional Engineer de la A PE)
 Proporciona als professionals de l’enginyeria un certificat de
competència professional, que acredita els seus coneixements i
experiència professional.
 Facilita la mobilitat internacional dels professionals de l'enginyeria,
principalment a nivell europeu, desenvolupant la convergència
internacional dels sistemes de certificació empleats, així com el seu
reconeixement mutu.
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Beneficiaris del PE
• Societat, perquè disposa d’un certificat que permet identificar la
qualificació del professional de l’enginyeria, títols actuals o nous (Bolonya).
En particular, dóna valor a l’experiència professional.
• Empreses, perquè disposen d’una certificació que identifica el
professional de l’enginyeria en un nivell i un àmbit concret, facilitant la
contractació del professional adient per al lloc de treball.
A més, en cas de projectes nacionals o internacionals, l’empresa pot
acreditar davant dels clients que disposa d’un equip professional certificat.
• Administració, perquè li facilita el reconeixement dels professionals
davant qualsevol tràmit oficial.
• Enginyers, perquè disposen d’un certificat amb reconeixement
internacional que acredita les seves capacitats i experiència professional.
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Quines competències té un PE ?
Un Professional Engineer de la A PE, PE , ha acreditat davant Tribunal,
que ha assolit satisfactòriament les competències professionals en:
1.
2.
3.
4.
5.

Aplicació dels coneixements d’enginyeria
Aplicació pràctica de l’enginyeria
Gestió i lideratge
Habilitats interpersonals
Implicacions socials de l’enginyeria
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Què valora el certificat PE ?
• Parteix del reconeixement de les competències que aporta la formació

universitària: nivell acadèmic (enginyer, enginyer tècnic, grau, màster), àmbit
de coneixement, especialitat, …
• Posa en valor, com a elements d’increment de les competències:
- L’experiència professional significativa (anys i assoliment de
competències professionals)
- Les habilitats professionals
- La formació contínua
• Comporta l’acompliment d’un codi de conducta comú a tota l’enginyeria
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Àmbits i Subàmbits
Àmbits
• Camps generals de coneixement de la pràctica professional de l’enginyeria
• Inicialment, consta de 54 Àmbits (exemples: Energia, Gestió, Hidràulica,
Instal·lacions, Medi Ambient, etc.). A UK hi ha 36 institucions d’enginyers (la
traducció al nostre escenari no és directe)
Subàmbits
• Corresponen amb l’especificitat de la pràctica professional de l’enginyer
• Poden tenir caràcter tecnològic, científic, de gestió o funcional
• La relació de Subàmbits pot ser il·limitada
• Un mateix Subàmbit pot estar inclòs dins de diferents Àmbits.
Rutes Específiques
• Camps d’actuació desenvolupats amb profunditat i d’acord amb
organismes i entitats oficials (Facility Management, PAU, Incendis...)
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Exemples de subàmbits
Energia
 Energia eòlica
 Energia hidràulica
 Energia nuclear
 Energia solar
 Energia tèrmica
 Estalvi energètic
 Gas Natural
 Petroli

Bioenginyeria
 Biomagnetisme i
tècniques cerebrals
 Creació d’imatges i òptica
biomèdiques
 Biomaterials
 Biomecànica i
biotransport
 Instrumentació mèdica
 Enginyeria molecular i
cel·lular
 Biologia de sistemes
 Manufactures o
tractaments de productes
naturals, animals i vegetals
 Millora genètica animal
 Millora genètica vegetal
 Anàlisi genètic

Seguretat
 Plans d’emergència
 Prevenció de riscos
laborals
 Prevenció i Protecció
d’incendis
 Coordinació de seguretat
i salut
 Seguretat de Sistemes
d’Informació
 Seguretat alimentària
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Nivells de certificació
• La designació del nivell de certificació és:
Categoria per Experiència + Nivell Numèric
(exemple: Enginyer Professional Nivell 4, Member Nivell 3…)
• Categoria per Experiència: 5 categories de certificació, segons els anys d’experiència
professional significativa acreditats (davant Tribunal):
• Member: < 5 anys
MA PE (Ex: Josep Pérez, MA PE)
• Enginyer Professional: > 5 anys
• Enginyer Professional Senior: > 10 anys
PE (Ex: Pere Barceló, PE )
• Enginyer Professional Senior-Fellow: > 15 anys
• Honorary-Fellow: Nivell 9 (honorífic)
• Nivell Numèric: 9 nivells de certificació (nivell 9 és honorífic). El nivell numèric de
certificació es determina a partir de 3 conceptes:
1. Formació universitària (1, 2 ó 3 en funció del títol universitari)
2. Experiència Professional Significativa: 5 nivells suplementaris per experiència
professional acreditada i competències professionals (davant de Tribunal)
3. Formació continuada: 1 nivell per Formació Continuada de 60 ECTS o 750 h.
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Nivells de Certificació
AQPE
1)
2)
3)

Enginyer Tècnic
Enginyer Grau
Enginyer o Màster

UK Model

Member

Graduate

+ 1, experiència 5-10 anys

Professional

Member (Chartered o
Incorporated)

+1, experiència 10-15 anys

Professional
Senior

+1, experiència > 15 anys
+1, experiència > 15 anys and
treballs rellevants

Professional
Senior-Fellow

Fellow

Honorary-Fellow

Life/Honorary Fellow

+1, formació post universitària
(mínim, 5 anys experiència)
9) Hors Class
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Nivell Competencial ( Formació U.)

Perfil característic d’un títol universitari

3

2

....
1

1

2

3

4

..................................................

53

54

Àmbit d’Actuació
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+ 6 (5 experiència, 1 FC)

9

....

8

....

7

....

6

....

5

....

4

....
3 formació U.

Nivell Competencial

Matriu de Qualificació

E, EM

3

....

2

EG

....

1

1

2

3

4

5

....

ET
53

54

Àmbit

20

Certificació PE

Procediments de certificació
 Són el resultat de l’estudi i comparació de
diferents models internacionals de qualificació
per, finalment, basar-se en els més consolidats
i acceptats, especialment, el model anglosaxó.

 Elaboració segons ISO 17024 de certificació
de persones: Procediments, Formularis,
Instruccions, Taules de referència i
documentació general. En tràmits per
esdevenir entitat acreditada per ENAC.
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Documentació (I)
PROC-CERT-01 Procés de certificació
Formularis

FORM-CERT-01
FORM-CERT-02
FORM-CERT-03
FORM-CERT-04
FORM-CERT-05
FORM-CERT-06
FORM-CERT-07
FORM-CERT-08
FORM-CERT-09
FORM-CERT-10
FORM-CERT-11

Sol·licitud de Certificació AQPE
Dossier d’Experiència Professional
Dossier de Competències Professionals
Dossier de Formació Post-universitària
Validació de la Sol·licitud (Entitat Postulant)
Avaluació del Candidat (Entitat Postulant)
Proposta de Qualificació (Entitat Postulant a AQPE)
Acompliment de requisits dels membres del Tribunal
Acord de Confidencialitat i Conflicte d’interessos
Registre de Desenvolupament Professional Continu
Avaluació del Candidat (AQPE)

Instruccions
IT-CERT-01
IT-CERT-02
IT-CERT-03
IT-CERT-04
IT-CERT-05
IT-CERT-06
IT-CERT-07
IT-CERT-08
IT-CERT-09
IT-CERT-10

Càlcul del Nivell de Qualificació Professional
Nivell Inicial de Qualificació segons la Titulació Universitària
Avaluació de l’Experiència Professional
Nivell per Formació Addicional Post-universitària
Càlcul d’hores Desenvolupament Professional Continu
Guia Bàsica del Candidat
Requisits dels membres del Tribunal
Guia Bàsica de l’Examinador
Ús de la marca
Entrevistes Revisió Professional
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Documentació (II)
Taules de referència






































Tarifes
Àmbits/ subàmbits
Llistat d’entitats postulants
Membres de Tribunals registrats per AQPE

Documentació del sistema

Organització i funcions de AQPE (estatuts, reglament, organigrama, funcions,…)
Procediment general per assegurar independència.
Funcionament del comitè de qualificació i patronat.
Auditoria interna
Manteniment i gestió de sistemes informàtics
Procediment de comunicació
Control de la documentació
Procediment de subcontractació.
Procediment de relació amb entitats postulants.
Gestió de no conformitats
Gestió de reclamacions, queixes i suggeriments
Gestió d’Accions Correctives, Preventives y de millora
Seguiment i medició processos
Procediment per a la planificació anual.
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Tramitació
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Certificat Professional
Agency for Qualification of
Professional Engineers
certifica que:
el Sr/Sra ………………
Enginyer/enginyera ……………..
per la Universitat de …………….
Segons mèrits aportats i contrastats,
ha assolit la qualificació professional de
Nivell ………………………….
en l’Àmbit de ……………………..
i en el Subàmbit (activitat / funció /
projecte/ …) ……………….

Data del certificat
Núm. Registre AQPE
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Vigència
• La certificació fa referència a una trajectòria professional fins a la data de
valoració. Aquesta data és rellevant i ha de constar en els certificats emesos per
l’Agència a sol·licitud de l’enginyer.
• Un mateix enginyer pot estar certificat en diferents Àmbits i amb diferents
Nivells. A cadascun d’ells es correspondrà una data de vigència pròpia.
• Periòdicament, cal fer una revisió i manteniment, per confirmar la contínua
competència de la persona certificada.

Tarifes
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Codi de Conducta
• El seu compliment és requisit previ a la certificació d’un
enginyer
• És un codi general i d’aplicació comuna a tota l’enginyeria.
• S’estructura en forma de decàleg, segons tres components:
- Ètica Personal
- Ètica Professional
- Responsabilitat Social
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Presentació pública
11/06/2012: I Fòrum de l'Enginyeria.- Presentació pública de l’AQPE. Torre
AGBAR: Internacionalització de l’enginyeria i models professionals a Europa
Exposició diferents models europeus:
• 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) (Anglaterra)

32

Certificació PE

Certificacions per a empreses
Contactes amb empreses de referència dels
sectors econòmics més importants, per
introduir-los el procés de certificació
PE i efectuar la certificació dels
seus enginyers professionals.

La primera empresa que va iniciar el
procés de certificació dels seus enginyers va
ser AGBAR. El 19 de juliol de 2013, la seu de
Foment del Treball acollia la Cerimònia de
Lliurament de certificats AQPE dels seus
primers 18 enginyers.
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Relacions internacionals
S’està treballant per establir acords de col·laboració amb entitats similars de
diferents països:
• Institution of Civil Engineers (ICE) – UK
• Verein Deutscher Ingenieure (VDI) - Alemanya
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - Itàlia
• Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) – Canada
• Conselho do Colégio de Engenharia Agronómica da Região Norte - Portugal
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Un model de certificació internacional
 www.aqpe.org
 secretaria@aqpe.org
 902 054 940
 Plaça Ramon Berenguer El Gran 1,
pral. 1a 08002 Barcelona
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