
COMUNICAT FUNDACIÓ AQPE 
 
Des de l’inici de la nostra activitat, un dels nostres principals reptes va ser trobar formes 
efectives de facilitar la mobilitat dels enginyers més enllà de les nostres fronteres. 
Per això, vam concebre la certificació Professional Engineer com un futur nexe entre la 
resta de certificacions d’Europa, junt amb els altres avantatges que comporta 
l’acreditació de les competències professionals. 
 
La pràctica de certificar les competències dels enginyers disposa d’una llarga tradició al 
Regne Unit, començant al segle XIX. En aquest país, es va comprendre des de fa més de 
200 anys la importància d’aquest fet, per ajudar a visibilitzar les habilitats de 
professionals compromesos que desitjaven portar les seves carreres a nous nivells. 
 
Per aquest motiu, ens complau anunciar el nostre recent acord amb l’Engineering 
Council, l’organisme de certificació de competències d’enginyeria del Regne Unit, 
procurant una convalidació més immediata entre les nostres titulacions. Les similituds 
que compartim en els nostres processos de certificació, basats en l’estàndard UK-SPEC, 
ens ajuden a oferir un reconeixement directe de la certificació Professional Engineer per 
a enginyers espanyols que busquin augmentar les seves oportunitats laborals al Regne 
Unit. D’aquesta forma, volem minimitzar al màxim qualsevol possible duplicació en el 
procés d’acreditació de competències en el país anglès, mentre facilitem el 
reconeixement de les aptituds professionals en ambdues jurisdiccions. 
 
Alasdair Coates, CEO de l’Engineering Council, va assegurar que: “El reconeixement 
mutu del registre professional entre el Regne Unit i Espanya és important, i aquest acord 
ofereix la seguretat als registrats de què el reconeixement de la seva competència 
professional continuarà. L’enginyeria és una professió global, i l’objectiu de l’activitat 
internacional de l’Engineering Council és garantir que les nostres normes siguin 
reconegudes globalment, i facilitar la mobilitat internacional dels professionals de 
l’enginyeria”. 
 
Celebrem veure com la nostra missió de connectar i crear noves oportunitats laborals 
pels enginyers es comença a complir, portant resultats tangibles pels professionals 
certificats amb ambicions internacionals. 
 
Més informació sobre l’Engineering Council aquí: https://www.engc.org.uk 
 
i sobre el Chartered/Incorporated Engineer: https://www.engc.org.uk/professional-
registration/ 
 
Aprofita aquest acord i tramita la teva certificació. Pots començar el procés aquí: 
https://www.aqpe.org/#formulari 
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