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PROCÉS D’ACREDITACIONS PROFESSIONALS 

 
Nota informativa (2) 

 
 
 
Antecedents 
 
El conveni que les empreses que tenen aspirants inscrits en el procés 
d’acreditacions professionals signat amb ASAC preveu que cal contribuir en les 
despeses del procés per dues vies: 
 

- despeses d’acompanyament de l’Oficina de Projecte a cada participant 
- taxes que la Generalitat cobra per participar en el procés a cada 

participant 
 
D’aquest segon grup de despeses en que han d’incórrer les empreses (en nom 
dels participants) es va establir un cost màxim i un de mínim en funció de si tot 
el procés d’assessorament i avaluació dels aspirants el feia personal de 
l’administració  (primer cas) o si el procés es realitzava de manera mixta amb 
aportació d’experts d’ASAC (segon cas). En aquest últim supòsit cada aspirant  
podria estalviar fins a 142,5€ per acreditació. 
 
Casuística 
 
Com que el procés per a poder tramitar les 496 acreditacions previstes durarà 
mesos i les convocatòries s’aniran tramitant poc a poc, per poder casar les 
necessitats d’assessors de cada especialitat, els tribunals (amb una 
determinada composició, marcada per normativa) i tot això encabit en la 
dimensió territorial, és possible i molt probable que alguns aspirants acabin 
pagant el preu màxim previst i d’altres el mínim. 
 
És per això que, plantejada la qüestió a la Comissió Executiva de l’ASAC, 
aquesta va acordar el passat 10 de maig, pendent de la seva ratificació en 
Junta de Govern, la següent proposta: 
 
 
Per evitar una possibles discriminació econòmica dels aspirants: 
 

- tot aspirant haurà de pagar el preu màxim previst (sufragat per les 
empreses) de la part corresponent a l’administració: 
 

o uns ho faran directament via taxa a la Generalitat (cas que no 
es disposi d’assessors/avaluadors d’ASAC) 
 



 
 
 

Página 2 de 2 
 

o uns altres ho faran en part via taxa i en part via factura emesa 
per ASAC a cada aspirant (pel mateix preu que la taxa, però 
afegint l’iva); en total el cost final serà el mateix 

 
Els imports facturats per ASAC als interessats (sufragat per les empreses) serà 
destinat a compensar a les empreses que han aportat experts durant el procés 
d’assessorament/avaluació. Aquestes hauran d’emetre una factura a ASAC pel 
concepte indicat. 
 
La fórmula en que cada empresa que ha facilitat assessors/avaluadors al 
procés ha de confeccionar la factura a ASAC és la següent: 
 
 

Factura (€) = ∑ (nº aspirants assessorats per cada assessor x 105 € 
+ nº aspirants avaluats x 37,5 €)i + IVA (21%) 

 
on el subíndex “i” indicaria cadascun dels assessors pertanyents a l’empresa 
que confecciona la factura (UNA FACTURA per cada convocatòria i empresa). 
 
 
 
Aquesta factura caldrà girar-la en  el moment en que es vagin finalitzant les 
diverses convocatòries, restant la Secretaria de l’ASAC a disposició per 
resoldre qualsevol dubte al respecte. 
 
 
 
Secretaria ASAC 
 
Terrassa, a 24 de maig de 2017 


