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ACP presenta la
Guia per a la Certificació Professional
Acp es pot situar actualment al mateix nivell que altres agències certificadores

internacionals
Carles Cartañá
informatiu@apabcn.cat

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL AL Caateeb

E

l Caateeb va acollir el passat 9 de setembre la presentació de la Guia per a la Certificació Professional, un document que descriu d’una manera senzilla i aclaridora tots
els passos que cal seguir per aconseguir la certificació, així com les característiques i
requisits necessaris. El president del Col·legi, Jordi Gosalves, va destacar el paper de l’Acp
a l’hora d’avalar les trajectòries professionals “en un moment on allò que se sap fer predomina cada cop més per sobre dels títols que es posseeixin”. L’acte va comptar amb les
intervencions de la directora gerent de l’Agència de Certificació Professional (Acp), Diana
Tallo, i dels directors de certificació a Madrid i Barcelona, Loreto López i Javier Chaves, que
van coincidir en la necessitat d’una formació continuada dels professionals de l’edificació.
En el decurs de la seva intervenció, Diana Tallo va destacar la importància de la certificació
a l’hora de construir una marca personal, així com la necessitat creixent de que la capacitat
i competència adquirida per un professional sigui certificada per un tercer independent i
objectiu com és l’Acp. Segons Tallo, l’entitat que dirigeix es pot situar hores d’ara al mateix
nivell que altres certificadores d’àmbit internacional, com pot ser el cas de RICS o de PMI
pel que va al seu nivell d’exigència .
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P
 er obtenir la certificació

Què és ACP?
L’Agencia de Certificació Professional (ACP) va
néixer l’any 2014 per iniciativa dels col·legis
d’aparelladors de Barcelona i Madrid que, amb
el suport del Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España (CGATE) congreguen més
de 50.000 professionals i ho feia amb l’objectiu
d’adequar el mercat de treball espanyol als mercats internacionals més avançats. De moment,
ACP s’ha preparat per certificar quatre perfils
concrets: director d’execució de l’obra, auditor
energètic, coordinador de seguretat i salut i
consultor tècnic en edificació. I ho fa en quatre categories: professional, advanced, expert i
excellence. Però ja es preparen noves especialitats per tal de donar resposta al màxim nombre
de professionals. Podeu consultar la Guia per a la
certificació professional en l’enllaç següent:

La directora de l’oficina de Madrid, Loreto López, va fer un recorregut
per les diferents categories de certificació i els requeriments a complir
pels candidats a l’hora d’obtenir-les. Per la seva banda, Javier Chaves,
director de l’oficina de Barcelona, va fer una demostració pràctica sobre
l’ús de l’eina telemàtica que permet als sol·licitants d’una certificació
registrar-se i relacionar-se amb l’ACP. Per optar a tenir la certificació
de l’ACP cal disposar d’un seguit de requisits segons el perfil professional en què ens volem certificar i que tenen a veure, en primer lloc,
amb l’experiència professional i el nivell de competència. En segon lloc,
es valora la formació adquirida, ja sigui genèrica, com seria el cas de la
titulació universitària, o bé específica, amb màsters, postgraus o altres
ensenyaments relacionats amb la certificació a la quals s’opta. Finalment
es tenen en compte altres aspectes més generals com ara les bones pràctiques realitzades, els mèrits i reconeixements aconseguits, així com
publicacions realitzades, si és el cas.
Els perfils que ACP ha posat a disposició dels professionals de la construcció són Consultor Tècnic en Edificació, Director d’Execució d’Obra,
Coordinador de Seguretat i Salut i Auditor Energètic en Edificació. Actualment s’està treballant en la definició de nous perfils, un dels quals
estarà relacionat amb l’aplicació de la metodologia BIM, així com en
l’especificació de subperfils dins l’oferta actual, de manera que sigui possible acostar-se a un nivell màxim d’especialització. Els professionals
interessats trobaran tota la informació sobre el procés de certificació a la
pàgina web: www.agenciacertificacionprofesional.org.

Els primers avaluats
Els primers que han seguit els passos necessaris per obtenir la seva
certificació professional han estat els futurs avaluadors, que d’aquesta manera han pogut fer les seves aportacions per ajudar a millorar
el sistema i harmonitzar els criteris d’avaluació. Un cop culminades
aquestes primeres certificacions, comença el procés per a la resta
de professionals que vulguin certificar-se. El primer que han de fer és
registrar-se en la web. A partir d’aquest moment, ha d’introduir les
dades sobre la seva vida laboral, formació genèrica rebuda i formació
específica. Un cop disposi dels documents requerits per formalitzar la
sol·licitud de certificació i hagi emplenat el seu currículum, pot procedir a iniciar el procés.

Els perfils que ACP ha posat a
disposició dels professionals
són Consultor Tècnic en Edificació,
Director d’Execució d’Obra,
Coordinador de Seguretat i Salut i
Auditor Energètic en Edificació

ELS AVALUADORS DE BARCELONA MOSTREN LA SEVA PRÒPIA CERTIFICACIÓ

