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Bloc 1: L’Acreditació de Competències
Continguts:

 Introducció

 L’Acreditació de Competències. Concepte

 Per a què acreditar-se?

 Processos que inclou el procés d’Acreditació de Competències

 Etapes

 Resultats

 Els Certificats de Professionalitat: la via formativa per a la certificació de competències professionals

 Concepte

 Estructura

 La Formació Professional dels sectors de l’Aigua i el Medi Ambient

 Itineraris
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Bloc 1: 
Introducció

 Convocatòria específica per al reconeixement de competències professionals, 
sota conveni entre ASAC (Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya) i la 
Generalitat de Catalunya.

[...] 1074 places per a treballadors/es 
amb vinculació laboral amb alguna de 
les empreses del sector de l’aigua i el 
medi ambient

[...] possibilitarà l’acreditació de les 3 
qualificacions del sector de l’aigua i 
del medi ambient:

Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua

Operació d’estacions de tractament d’aigües

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

DOGC; Resolució ENS/284/2015, de 12 de novembre.

ASAC es defineix com a interlocutor 
únic amb la Generalitat de 
Catalunya.
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Bloc 1: 
L’Acreditació de Competències. Concepte

 […] procediment que permet reconèixer les competències
adquirides a través de l’experiència laboral. 

 […] permet obtenir una titulació reglada convalidant part 

dels coneixements i habilitats que s’han adquirit a partir de 
l’experiència professional i la formació continuada.

Experiència laboral Procés Acreditació Certificació
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 Valor afegit en licitacions i concursos

 Millora de la competitivitat

 Avaluació precisa del talent

 Possibilitat de definir plans de desenvolupmanet individual i 
necessitats formatives grupals

 Classificació professional més precisa

 Facilitador dels processos de selecció

 Mobilitat (funcional i geogràfica)

 Certificació oficial que reconeix l’experiència i  la formació continuada

 Eleva el nivell de qualificació

 Major ocupabilitat

 Possibilitat de convalidar matèries si es desitja realitzar més estudis

Treballador/a

Recursos Humans

Empresa

Bloc 1: 
Per a què acreditar-se?
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Identificació de les competències
professionals de l’aspirant i del 
reconeixement que sol·licita.

Fase d’avaluació

Fase d’assessorament

Bloc 1: 
Processos que inclou el Procés d’Acreditació de Competències
Etapes

Demostració de les competències
professionals de l’aspirant en relació a les 
UC (Unitats de Competència) de la certificació. 

Lliurament d’una acreditació de 
cadascuna de les UC (Unitats de 

Competència) que hagi superat l’aspirant
en l’avaluació.

AssessorAspirant

Portafoli individual de 
competències

Aspirant

Portafoli individual de 
competències

Comissió avaluadora

Aspirant certificat Fase de certificació

1

2

3
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Bloc 1: 
Processos que inclou el Procés d’Acreditació de Competències
Resultats

Experiència professional
adquirida

Bagatge formatiu del 
participant

(Formació continuada)

Altres competències de caràcter transversal
(Socials, tècniques, organitzatives, informàtiques, 

idiomes, etc)

 Procés d’avaluació a partir de:

 Resultats:

Acreditació total de competències Acreditació parcial de competències

Significa el reconeixement de totes les Unitats de 
Competència que té una Qualificació Professional.

El participant pot sol·licitar la certificació
corresponent (Certificat de Professionalitat).

Significa el reconeixement d’algunes les Unitats de 
Competència que té una Qualificació Professional.

Per a podrà obtenir la certificació total cursant els
Mòduls Formatius corresponents a les Unitats de 
Competència pendents d’acreditar.
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Bloc 1: 
Els Certificats de Professionalitat: la via formativa per a la certificació
de competències professionals
Concepte

[...] és un títol oficial (expedit per l’administració), 
vàlid a tot el territori espanyol, que acredita a qui 
l’obté que és competent per a desenvolupar una 
activitat laboral.

[...] acredita una qualificació professional del Catàleg 
Nacional de Qualificacions Professionals i està 

configurat per unitats de competència.

[...] Acredita les competències professionals d’una 
persona independentment de si aquestes s’han 

obtingut a través de l’experiència professional o de 
la formació, tant formal com no formal.
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Bloc 1: 
Els Certificats de Professionalitat: la via formativa per a la certificació
de competències professionals
Estructura

Certificat de 
Professionalitat

Qualificació
Professional

Unitat de 
competència 1

Unitat de 
competència 2

Mòdul
formatiu 1

Unitat
Formativa 2

Unitat
Formativa 1

Mòdul
formatiu 2

 Els Certificats de Professionalitat (CP) acrediten una Qualificació Professional

 Les Qualificacions Professionals estan formades per Unitats de Competència
(UC).

 Cada Unitat de Competència (UC) pot tenir una formació associada. Es 
denomina Mòdul Formatiu.
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CP en Muntatge
i manteniment

de xarxes
d’aigua.

CFGM 
Xarxes, 

instal·lacions i 
estacions de 
tractament 

d’aigües

CP en Organització i 
control del muntatge

i manteniment de 
xarxes i instal·lacions
d’aigua i sanejamentN
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- Col·laborar en la planificació de l’execució d’obres de xarxes 
i instal·lacions d’abastament i distribució d’aigua i 
sanejament.
- Controlar el desenvolupament d’obres de xarxes i 
instal·lacions d’abastament i distribució d’aigua i 
sanejament.
- Supervisar la posada en servei de xarxes i instal·lacions 
d’abastament i distribució d’aigua i sanejament.
- Organitzar el manteniment d’instal·lacions d’abastament i 
distribució d’aigua i sanejament. 

- Operar els processos de tractament i 
depuració de l’aigua.
- Realitzar operacions de manteniment d’equips 
i instal·lacions de plantes de tractament o 
depuració de l’aigua.
- Adoptar les mesures de prevenció de riscos 
laborals dins del lloc de treball. 

- Replantejar xarxes de distribució d’aigua i sanejament.
- Muntar xarxes de distribució d’aigua i sanejament.
- Posar en servei i operar xarxes de distribució d’aigua i 
sanejament.
- Mantenir xarxes de distribució d’aigua i sanejament.

Niv.
Qualif
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CP en Operació
d’estacions de 

tractament
d’aigües.

Denominació Unitats de competència Denominació

DEP. EMPRESA I OCUPACIÓ DEP. ENSENYAMENT

CFGS 
Gestió en 

Aigua
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Bloc 1: 
Els Certificats de Professionalitat: la via formativa per a la certificació de competències
professionals
La Formació Professional dels sectors de l’Aigua i el Medi Ambient



Bloc 1: 
Els Certificats de Professionalitat: la via formativa per a la certificació
de competències professionals
Itineraris

(*) Certificats de Professionaliat

Treballador/a del sector de l’aigua i 
del medi ambient qualificat/da

Acreditació de Competències

Formació en CP (*)

 La certificació professional es pot obtenir per dues vies: mitjançant d’Acreditació de Competències, 
o bé en la participació d’un itinerari formatiu de Certificat de Professionalitat.

 El/la participant que obté, com a resultat del Procés d’Acreditació,  una Acreditació parcial, podrà
obtenir la certificació completa cursant, en centres homologats,  els Mòduls formatius que 
corresponen a les Unitats de Competència que li ha mancat acreditar.
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Bloc 2: Fases prèvies al procés d’Acreditació de Competències
Professionals
Continguts:

 Confeccionar les Guies d’evidència

 Habilitar experts/es assessors/es i avaluadors/es 

 Configurar tribunals d’avaluació

Mapa d’experts provisionals per família professional

 Família professional_Energia i Aigua

 Família professional_Seguretat i Medi Ambient
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 Les Guies d’Evidència són els documents que defineixen els paràmetres bàsics
per avaluar competències.
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Bloc 2: 
Confeccionar les Guies d’Evidència
Concepte i estat

80 %

 Actualització 4 G.E vinculades a la qualificació
professional Muntatge i manteniment de xarxes
d’aigua

 Redacció 8 G.E vinculades a les Qualificacions 
professionals Operació d’estacions de tractament

d’aigües i Organització i control del muntatge i 
manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i 
sanejament.
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 Per a poder exercir com a orientador/a, assessor/a i/o avaluador/a cal estar 
habilitat per l’administració, mitjançant la participació en una acció formativa.

Abril 2016 Maig 2016 Juny 2016 Juliol 2016

Data: 04/04/2016
Inici Formació

Data: 22/06/2015
Publicació notes 
definitives

Data: 10/06/2015
Finalització Formació

Data: Pendent
definir

Tramesa certificats i 
diplomes 
d’habilitació

Curs d’ habilitació per orientadors, assessors i 
avaluadors

Formació on line

Bloc 2: 
Habilitar experts/es assessors/es i avaluadors/es 
Concepte i estat
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Prov. Girona

Bloc 2: 
Configurar tribunals d’avaluació (I)
Previsió d’experts habilitats

Família professional: Energia i Aigua
-Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua
-Org.i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions
d’aigua i sanejament

Zona: Barcelona

Zona: Camp de 
Tarragona

Zona: Catalunya 
Central

Zona: Ponent

Zona: Terres de 
l’Ebre

Zona: Girona

1

5
1

12

6

4
Zona: 

Catalunya 
Central- Girona

1

* Els tribunals estaran formats per 
experts habilitats i funcionaris públics.
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Prov. Girona

Zona: Barcelona

Zona: Camp de 
Tarragona

Zona: Catalunya 
Central

Zona: Terres de 
l’Ebre

Zona: Girona

Família professional: Seguretat i Medi Ambient

-Operació d’estacions de tractament d’aigües
* Els tribunals estaran formats per 
experts habilitats i funcionaris públics.

1
1

8

2
4

Zona: 
Catalunya 

Central- Girona

1

Bloc 2: 
Configurar tribunals d’avaluació (II)
Previsió d’experts habilitats



Bloc 3: Oficina de Projecte per a la gestió integral del procés

d’Acreditació de Competències
Continguts:

 Àmbits d’intervenció

 Model comunicatiu

 Preu/aspirant

 Timmig_ Primer pagaments

 Dades de contacte
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Bloc 3: 
Àmbits d’intervenció (I)
Cronograma de les accions

Abans del procés Durant el procés Després del procés













 

 Bloc: Experts/es
Identificació dels/ de les experts/es
Gestió relativa a  Guies Evidències

 Bloc: Aspirants
Configuració del Portafoli individual de 
competències, amb col·laboració amb
els RRHH. 

 Bloc: Experts/es
Coordinació i seguiment de la 
formació adreçada als experts/es 
assessors/es i avaluadors/es.

 Bloc: Gestió Procés Acreditació
Gestió de les preinscripcions dels/ de les 
aspirants al procés.

 Bloc: ICQP
Coordinació actuacions ASAC-ICQP

 Bloc: Gestió Procés Acreditació
-Inscripcions dels/ de les aspirants
-Coordinació del procés

 Bloc: Assessorament transversal del 
procés.
Assessorament, resolució de dubtes, 
gestió de consultes, etc.

 Bloc: Gestió Procés Acreditació
-Gestió dels resultats obtinguts



 Bloc: Assessorament transversal 

del procés
-Generació d’informes dels resultats
obtinguts per a les empreses partcipants
-Comunicació dels resultats
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 Els procediments que composen els processos d’Acreditació de competències estan configurats
per a gestionar avaluacions individuals. 

El repte que planteja aquest conveni és la gestió col·lectiva del procés.

Coordinació amb tots els 
agents implicats: Aspirants, 

Empreses, ASAC, Generalitat.

Gestió permanent al llarg del 
temps: s’estimen 2 anys de 

durada del procés

Atenció i gestió de consultes
directes amb els diferents 

interlocutors.

Gestió del conjunt de dades del 
procés

Gestió d’incidències

Confecció i validació dels 
Portafolis individuals de 

cadascun dels participants

20

Bloc 3: 
Àmbits d’intervenció (II)
Detall (I)

Annex 2

Detall d’actuacions
derivades



Gestió dels resultats a 
diferents nivells.

Altres

Coordinació i suport en 
l’actualització i elaboració de 
les Guies d’evidència de cada 

CP

Seguiment de l’acompliment 
de les accions formatives dels/ 

de les Experts/es i dels 
Revisors/es-Editors/es de les 

Guies d’evidència.

Gestió dels diversos tràmits
administratius del procés
(Inscricpcions, convocatòries, 

tramitació de certificacions,  etc) 

Degut al nivell de complexitat que exigeix la coordinació i gestió del procés, ASAC 
proposa la contractació d’una Oficina de Suport per a la gestió integral del mateix.

Definició i manteniment del 
calendari
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Bloc 3: 
Àmbits d’intervenció (II)
Detall (II)

Annex 2

Detall d’actuacions
derivades



Bloc 3: 
Model comunicatiu proposat per a garantir eficàcia i èficiència en els processos

Recursos Humans de 
les empreses
participants

Responsables/Caps
dels/de les aspirants

Aspirants a 
l’Acreditació de 
Competències

Experts/es
Assessors/es i 

avaluadors/es

22

Oficina de Projecte
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Bloc 3: 
Preu/aspirant

 La gestió i coordinació integral del procés, té un cost per aspirant de:

 Caldrà sumar-hi el conjunt de taxes públiques, atribuïdes al cost-aspirant:

Concepte Cost de referència/aspirant

Despeses centre 25 €/aspirant

Coordinació 14 €/ aspirant

Assessorament 105 €/aspirant

President/a i secretari/a 12 €/aspirant

Avaluació 90 €/aspirant
Avaluador/a 1 (empresa/públic):    37,50 €

Avaluador/a 2 (públic):          37,50 €
Procés administratiu: Assessorament > Avaluació:        15,00 €

Notes: Descompte de:
- 105 € per assessorar cada aspirant

Possible descompte ( a l’espera de la configuració definitiva dels tribunals)
- 37,50 € per avaluar cada aspirant

de la quantitat a ingresar a l’ ICQP pel total d’inspirants inscrits, en concepte de la feina que 
assumeixen els/les assessors/es i avaluadors/es que aporti cada empresa.

246€

390 €

Cost màxim/aspirant:

636 €

Annex 3

Despeses publiques de 
la convocatòria
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Bloc 3: 
Timming primer pagament

 En finalitzar el procés de Preinscricpió:

Concepte Import

Curs habilitació experts/es 
assessors/es i avaluadors/es

Taxes públiques

2.500 €

Import a repartir entre totes les empreses participants.

Guies evidència

Taxes públiques

15.800 €

Import a repartir entre totes les empreses participants.

Cost de gestió 58,50 €
Import per aspirant pre-inscrit.

Representa 15 % del cost total per participant

Annex 3

Despeses publiques de 
la convocatòria
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Bloc 3: 
Oficina de Projecte_ Dades de contacte

acreditacionsaigua.com
Contrassenya d’accés: Empreses1234

93 342 20 48
630 933 077

acreditacions@asac.es

http://www.acreditacionsaigua.com/


Bloc 4: Properes passes
Continguts:

 Preinscripció dels /de les aspirants
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Bloc 4: 
Preinscripció dels/ de les  aspirants (I)
Mapa de processos

Llistat de sol·licituds
presentades

Verificar:
• Actualitzar núm final de 

participants.
• Compliment dels requisits de 

participació.

Indicar:
• Nom i cognoms del participant
• DNI
• Contacte (Mòbil i Mail)
• Població
• Nom i contacte del/de la seu/va 

responsable, a efectes de comunicació

amb el/la participant

Del 02/06/2016 al 
08/06/2016

PREINSCRIPCIÓ

Màx. 23 de juny 2016

Plantilla

Empreses

Antecedents:

Conveni
1074 places



Persona treballadora:
-Contractes: fins a sumar 2.000 h, els últims 
10 anys. /Certificats de les empreses on s’ha 
desenvolupat l’activitat. Contingut: Durada 

contracte + Activitat desenvolupada + Temps.

Autònom/a:
-Alta autònom

Menys de 3 anys 
d’experiència a la 
mateixa empresa, 
afegir:

• DNI
• CV (Model Europeu)

• Acreditacions idiomes
• Acreditacions informàtica

• Contractes (2.000 hores, 

últims 10 anys).

• Informe de Vida 
Laboral  actualitzat

• Certificats Formació Contínua
• Registres de Formació reglada 

que puguin ser significatius
per l’Acreditació.

Documentació 

original 
del/ de la 
participant. 

Autoavaluació

Docum. 
personal

Experiència 
professional

Altres

Formació 
contínua

Formularis establerts per a les 
diferents etapes del procés 

Portafoli de 
l’aspirant
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Bloc 4: 
Requisits de participació
Portafoli individual de competències

 Nacionalitat española o un dels documents
següents:

 Certificat de registre de ciutadania comunitària

 Targeta de familiar ciutadà de la Unió Europea

 Autorització de residencia i treball a Espanya

 Tenir 20 anys

 Tenir 2.000 hores o 250 dies treballars a jornada plena, 
durant els últims 10 anys, almenys durant un període
mínim de 3 anys.

Requisits:
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Bloc 4: 
Preinscripció dels/ de les  aspirants (II)
Recursos (I)



30

Bloc 4: 
Preinscripció dels/ de les  aspirants (III)
Recursos (II)



 Annex 1: Visió global dels processos de l’Acreditació de Competències

 Annex 2:    Actuacions derivades. Detall.

 Annex 3: Despeses públiques de la convocatòria

Annexos
Índex 

31



Annex 1: 
Visió global dels processos de l’Acreditació de Competències

Certificat de 
professionalitat
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Fase I: Assessorament
Entrega Portafoli de Competències.

Fase III: Reconeixement
Certificació de competències

Fase II: Avaluació
Valoració de l’assoliment de competències

Derivació:
Itinerari
formatiu

Primera aproximació avaluativa

1. Revisió documental
2. Entrevista de contrastació

0
Competències no evidenciades

1
Evidències inexactes

2
Encaix de competències amb el CP de referència

Avaluació
demostrativa
Simulació pràctica

Unitats de 
Competència

Acreditació total Acreditació parcial acumulable



Annex 2 (I): 
Actuacions derivades. Detall (I)

 Coordinació i seguiment en la generació de les Guies d’evidencies:

 Coordinació procés d’actualització de les 4 Guies d’evidencies vinculades a la Qualificació
professional Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua

 Coordinació procés de redacció de les 8 Guies d’evidències vinculades a les qualificacions
professionals: Operació d’estacions de tractament d’aigües i Organització i control del 
muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament.

 Coordinació i seguiment de l’acció formativa dirigida als experts

 Recepció de dades en relació a la selección d’experts, gestió de les mateixes.

 Gestió de consultes i seguiment

 Gestió comunicacions

 Suport en la inscripció

 Gestió administrativa de la documentació requerida per a exercir d’expert (Certificacions)

 Coordinació integral del desenvolupament de l’acció formativa (acompanyament i seguiment del 
procés formatiu)

Experts/es 
assessors/es i 

avaluadors/es
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 Portafolis individuals de competències

 Gestió del contingut documental: 

 Obtenció de dades dels aspirants

 Suport en la recuperació de documentació original, segons format que exigeix el procés.

 Generació/adaptació de documentació i altres continguts requerits pel procés

 Configuració del conjunt documental segons requeriments del procés

 Seguiment continuat i validació final del producte

Aspirants a 
l’acreditació de 

competències

Coordinació amb ICQP
(Institut de 

Qualificacions
Professionals de 

Catalunya)

 Coordinació ICQP-ASAC

 Coordinació de l’operativa del procés

 Gestions vinculades als centres de d’avaluació

 Convocatòries
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Annex 2 (II): 
Actuacions derivades. Detall (II)



 Inscripcions dels/ de les aspirants

 Suport en la priorització de participants

 Gestió administrativa de les inscripcions dels/ de les aspirants

 Gestió d’incidències derivades

 Convocatòries a tots els agents implicats

 Gestió dels resultats

 Recepció de resultats

 Gestió documental dels resultats obtinguts

 Suport en la tramitació de les certificacions obtingudes

 Tractament dels resultats: Informes i comunicació

 Disseny i elaboració d’ informes finals

 Comunicació dels resultats

Gestió integral dels
processos que 

integren les 
convocatòries
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Annex 2 (III): 
Actuacions derivades. Detall (III)



Gestió de la 
facturació

 Pagaments oficials

 Gestió integral de la facturació

Assessorament i 
acompanyament al 

procés

 Servei transversal d’acompanyament al procés

 Resolució de dubtes i consultes

 Gestió incidències

 Reunions de coordinació amb agents implicats

 Pàgina web com a canal de comunicació i consulta permanent amb tots els stakeholders

 Altres serveis transversals de l’Oficina de Projecte:

 Mantenir i comunicar el pla de projecte

 Acordar i implementar el model de suport i coordinació amb les empreses participants

 Gestionar els riscos i desviacions
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Annex 2 (IV): 
Actuacions derivades. Detall (IV)



Annex 3: 
Desepeses públiques de la convocatòria

Concepte Import Observacions

Acció formativa per a experts assessors i avaluadors 2.500 € Pagament únic

G
u

ie
s

d
’e

vi
d

èn
ci

es Actualització i coordinació
-CP Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua

3.200 €
800 €/guia (4UC)

-

Generació i coordinació
-CP Operació d’estacions de tractament d’aigües
-CP Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i 
instal·lacions d’aigua i sanejament.

12.600 €
1800 €/guia (7 UC)

Total: 18.300 € -

Costos fixes

Concepte Import Observacions

Cost total Aspirant 246 € * Per aspirant

So
l·

lic
it

u
d

ti
tu

la
ci

o
n

s Acreditació total 52,20 € Per aspirant

Acreditació parcial 47,50 € Per aspirant

Costos variables

Total taxes públiques, aprox.:  338.566,80 €

Costos fixes=        18.300, 00€
Cost total aspirant (246 € x 1074 aspirants)=     264.204, 00 €

Sol·licitud Acreditació Total (52,20 € x 1074  aspirants) =       56.062, 80 €

Total=     338.566, 80 €

Tenint en compte un escenari
en el qual el 100% dels

aspirants aconsegueix una 
Acreditació Total

(*) Nota: 
Caldrà descomptar l’import derivat de la gestió del 
procés d’avaluació per part dels experts assessors i 
avaluadors provinents de les empreses ASAC.
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