
Organització i control del muntatge i manteniment de 
xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament

Aspirants a la Qualificació Professional 

Detall de les despeses i 
temporització dels pagaments
Acreditació de Competències Professionals
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Donada la complexitat de la naturalesa de les despeses atribuïbles a l’Acreditació de Competències, us

oferim un document de consulta en el qual, les empreses participants podreu situar-hi tota la

informació detallada, concretament, en el cas de l’aspirant que es presenta a la Qualificació Professional

Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament.

Aquest document es divideix en tres blocs, corresponents als tres tipus de taxes que apliquen al procés:
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Introducció

Preus públics i la temporització de les despeses

Preus fixes, a repartir entre totes les empreses participants [pàg. 3 i 4]

Preu aspirant [pàg. 5 i 6]

Costos de gestió i la temporització de les despeses [pàg. 7 ]

Preu públic per a la tramitació del títol i temporització de la despesa [pàg. 8 i 9]
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Preus públic_ Despeses fixes (I)

Curs habilitació experts assessors/es i 
avaluadors/es

Redacció i actualització de les 
Guies d’Evidència

Preu  aspirant_ 44,17 €
(36,50 € + IVA)
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Preu públic_ Despeses fixes (II)

Qualificació professional Preu total Temps Observacions

Organització i control del 
muntatge i manteniment de 
xarxes i instal·lacions 
d’aigua i sanejament

44,17 €
per aspirant

Pagament únic

Correspon a la divisió de les següents despeses, entre totes 
les empreses participants:
2.500 €_ Curs habilitació experts assessors i avaluadors
15.800 €_ Redacció i actualització Guies d’Evidència

Pagament que ASAC facturarà un cop rebut el conveni 
degudament signat. 

Temporització dels pagaments
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Concepte Preu

Despeses centre 25 €

Presidència i secretaria 12 €

Coordinació 14 €

Assessorament 105 €

Procés administratiu Ass > Av 15 €

Avaluació
Avaluador/a 1 (empresa/públic)

Avaluador/a 2 (públic)

75 €
37,50 €
37,50 €

Total _ aspirant 246 €

Possible descompte de la quantitat a ingressar a l’ICQP, en 
concepte de la feina que assumeixen els assessors/es i 
avaluadors/es que aporta l’ASAC.

Llegenda

Preu màxim/aspirant_ 246 €

Preu mínim/aspirant_ 103,50  €

Preu públic_ Preu aspirant (I)
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Qualificació professional Preu 
total

Temps Import Observacions

Organització i control del 
muntatge i manteniment 
de xarxes i instal·lacions 
d’aigua i sanejament

246 €

1r pagament 26 €
Preu únic per accedir a l’Assessorament d’una Fam. 
Professional.
Pagament que es realitza a l’iniciar l’Assessorament

2n pagament 52 €
13 € per Unitat de Competència (4 UC)
Pagament que es realitza a l’iniciar l’Avaluació

3r pagament 168 €
Import que resta fins arribar als 246 €.
Pagament que es realitza en finalitzar la totalitat de la 
convocatòria

Temporització dels pagaments _ Preu màxim 

Qualificació professional Preu total Temps Import Observacions

Organització i control del 
muntatge i manteniment 
de xarxes i instal·lacions 
d’aigua i sanejament

103,5 €

1r pagament 52 €
13 € per Unitat de Competència (4 UC)
Pagament que es realitza a l’iniciar l’Avaluació

2n pagament 51,50 €
Import que resta fins arribar als 103,50 €
Pagament que es realitza en finalitzar la totalitat de la 
convocatòria.

Temporització dels pagaments _ Preu mínim

Preu públic_ Preu aspirant (II)
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Costos de gestió_ Oficina de Projecte (I)

Coordinació i validació dels portafolis individuals de cadascun dels participants.

Coordinació amb tots els agents implicats (Aspirants, empreses, Generalitat, ASAC).

Gestió del conjunt de dades del procés d’acreditació professional.

Atenció i gestió de consultes directes amb els diferents interlocutors.

Gestió d’incidències.

Gestió dels diversos tràmits administratius del procés (Inscripcions, Convocatòries, Tramitació de les certificacions, etc.)

Definició i manteniment del calendari.

Coordinació i suport en l’actualització i coordinació Guies d’Evidència de cada qualificació professional.

Seguiment de l’acompliment de les accions formatives dels experts i dels revisors-editors de les Guies d’Evidència.

Gestió dels resultats a diferents nivells.

D’altres que puguin resultar d’utilitat, segons es vagi desenvolupant el procés d’acreditació.
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Preu  aspirant _ 471,90 €
(390 € + IVA).
Pagament fraccionat_ Pendent establir etapes de facturació.
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Preu públic_ Tramitació Certificat de Professionalitat

Preu  tramitació certificació_ 52,20 €

Tramitació certificació

Només caldrà tramitar la certificació en cas de que l’aspirant superi el 100% 
de les Unitats de Competència que forma la Qualificació Professional.

Observacions

Participant acreditat Certificat de professionalitat

Organització i control 
del muntatge i 

manteniment de xarxes 
i instal·lacions d’aigua i 

sanejament



9
9

Costos de gestió_ Oficina de Projecte (II)

Qualificació professional Preu 
total

Temps Observacions

Organització i control del 
muntatge i manteniment 
de xarxes i instal·lacions 
d’aigua i sanejament

52,20 € Pagament únic

Pagament que es realitza en finalitzar l’etapa 
d’Avaluació.
Només caldrà tramitar la certificació en cas de que 
l’aspirant superi el 100% de les Unitats de 
Competència que forma la Qualificació Professional.

Temporització dels pagaments



www.acreditacionsaigua.com


