
QUINS NIVELLS ESTABLEIX EL 
CERTIFICAT AQPE?

COM S’AVALUEN LES CANDIDATURES?

QUI ES POT CERTIFICAR?

A aquestes categories se li afegeix l’atribut d’un 
nivell numèric (entre 1 i 9) en funció de la formació 
universitària, l’experiència professional significativa 
i la formació continuada.
Ex: Enginyer Senior nivell 5
Ex: Enginyer Professional nivell 3

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 col·legi professional 
per a iniciar el procés de certificació. Tanmateix, les 
empreses també poden sol·licitar el procés en nom 
dels enginyers que hi treballen. 

QUINS SON ELS PREUS?

Categoria
Anys 

d’experiència

Member < 5 anys

> 5 anys

> 10 anys

> 15 anys

Honorífic

Professional

Senior

Senior-Fellow

Life-Fellow

Enginyer

Col·legi /
Associació

AQPE

Empresa

Proposta de
qualificacióDocumentació

(Proposta Nivell/Àmbit)

1. Control formal
2. Designació Tribunal
3. Revisió Professional

(Candidat davant 
Tribunal)

Certificat 
Professional

Categoria Tarifa*

Member 150 €

350 €

550 €

1.000 €

segons cas

Professional

*preus sense IVA

Senior

Senior-Fellow

Senior-Fellow + actuacions 
de rellevància

 1. Control documental
 2. Avaluació del tribunal:
     a. Avaluació documental prèvia
     b. Entrevista de Revisió Professional 

És una fundació que té com a objectiu la certifica-
ció dels professionals de l’enginyeria en funció dels 
coneixements acreditats i l’experiència professional 
en els diferents àmbits d’actuació, segons procedi-
ments de certificació basats en el model anglosaxó 
i la ISO 17024 de certificació de persones.

QUI FORMA PART DE L’AQPE?

L’AQPE neix com una fundació que recull les princi-
pals institucions de l’enginyeria a Catalunya i 
Balears. Actualment en formen part:

QUÈ ÉS EL CERTIFICAT AQPE?

És un certificat de competència professional que 
acredita els coneixements i l’experiència professio-
nal dels enginyers. Aquest certificat facilita la mobi-
litat internacional dels professionals de l’enginyeria.

QUÈ ÉS L’AQPE?



www.aqpe.org
secretaria@aqpe.org

902 054 940

QUI SE’N BENEFICIA DEL CERTIFICAT?

- La societat: perquè disposa d’un certificat que 
permet identificar la qualificació del professional de 
l’enginyeria.

- Les empreses: perquè disposen d’un certificat que 
identifica el professional de l’enginyeria en un nivell i 
un àmbit concret, la qual cosa facilita la contractació 
del professional adient per al lloc de treball i a més, 
en cas de projectes nacionals o  internacionals, l’em-
presa pot acreditar davant dels clients que disposa 
d’un equip professional certificat.

- L’Administració: perquè li facilita el reconeixe-
ment dels professionals davant de qualsevol tràmit 
oficial.

- Els enginyers: perquè disposen d’un certificat 
amb reconeixement internacional que acredita les 
seves capacitats i experiència professional.

- El títol universitari.

- L’experiència professional significativa 
(anys + assoliment de competències professionals).

- La formació continuada.

- L’acompliment del codi ètic de l’AQPE.

QUÈ VALORA EL CERTIFICAT AQPE? Un model de 
certificació 

internacional


