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Certificació PEQ

Agència de Qualificació dels Professionals de l'Enginyeria:
D'una idea a una realitat
En els últims anys, el món professional i col·legial de l’enginyeria, s’està enfrontant a canvis de gran
transcendència i que modifiquen l’esquema tradicional de “un títol universitari, una professió i un
col·legi professional”. Afecten al model d’agrupació de professionals i a les funcions dels col·legis i
associacions professionals (nou Espai Europeu d’Educació Superior, liberalització i desregulació de
l’exercici professional, convergència de models a nivell europeu..)
Davant d’aquesta situació, l’any 2011, els col·legis professionals catalans d’enginyeria es van
plantejar la conveniència i l’oportunitat que els col·legis professionals poguessin desenvolupar, com
a nova funció, la certificació dels professionals de l’enginyeria. Els principals arguments de la
proposta eren donar continuïtat a l’exercici de la funció col·legial d’ordenament de la professió,
equiparació corporativa a altres models europeus de referència per a l’enginyeria, diferència de la
funció que desenvolupa la universitat, informar la societat...
El model que calia proposar per a l’exercici d’aquesta funció, havia de contemplar molts aspectes
que havien de satisfer totes les parts involucrades. Finalment, després de gairebé dos anys de
treball, al desembre de 2013 es va constituir l’Agència de Qualificació dels Professionals de
l’Enginyeria (AQPE). AQPE 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 actualment pels Col·legis d'Enginyers Agrònoms, d'Enginyers de
Camins, d'Enginyers Industrials, d'Enginyers Informàtics, d'Enginyers de Telecomunicacions,
d'Enginyers Industrials de Balears i els Col·legis d'Enginyers Tècnics Agrícoles, d'Enginyers Tècnics
d'Obres Públiques i d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, entitats que agrupen 50.000
enginyers a tot l’estat espanyol.
AQPE ofereix als professionals de l’enginyeria un certificat professional amb una valoració basada
en la seva formació i experiència professional, 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.
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.

