
 

RESUM DELS PAGAMENTS DEL PROJECTE ACREDITA’T* 

*El següent esquema respon al supòsit dels aspirants que es presenten 

a una única Qualificació Professional.  

1) TAXES PÚBLIQUES 

Les taxes del projecte ACREDITA’T es satisfan en tres pagaments diferents: 

PRIMER PAGAMENT: 

   Quantitat: 26 € 

  Data de pagament: Abans d’iniciar l’assessorament 

D’aquests imports es descomptarà 26 € si l’assessorament és realitzat per 

experts d’empreses vinculades a l’ASAC. En aquest cas aquest primer pagament 

NO es materialitzaria. 

SEGON PAGAMENT: 

Quantitat:  

A) 52 € per a les acreditacions de la família professional d’Energia i 

Aigua (Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua / Organització i 

control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua 

i sanejament) 

 

B) 39 € per a la família professional de Seguretat i Medi Ambient 

(Operació d'estacions de tractament d'aigües) 

  Data de pagament: Abans de l’avaluació. 

Aquest segon pagament suposa el dret a accedir a l’avaluació i és una 

contraprestació per a  cada Qualificació Professional assessorada. Així per a 

tots els aspirants a la família professional d’Energia i Aigua cal satisfer el 

pagament de la taxa pública de 52€ independentment de si l’aspirant 

finalment es presenta a 1,2,3 o 4 Unitats de competència i dels aspirants de 

la família professional de Seguretat i medi ambient cal satisfer el pagament 

de 39€ independentment de si l’aspirant es presenta a 1,2 o 3 unitats de 

competència. 

TERCER PAGAMENT: 

  Quantitat: 

A) 168 € per a les acreditacions de la família professional d’Energia i 

Aigua (muntatge i manteniment de xarxes d’aigua / Organització i 

control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions 

d'aigua i sanejament). 

 

B) 181 € per a la família professional de Seguretat i Medi Ambient 

(Operació d'estacions de tractament d'aigües) 

 



 

   Data de pagament: Al final del procés d’avaluació 

D’aquests imports es descomptarà 105 € si l’assessorament és realitzat 

per experts d’empreses vinculades a l’ASAC (*). 

D’aquests imports es descomptarà 37,5 € si l’avaluació és realitzada per 

experts d’empreses vinculades a l’ASAC(**). 

CONSIDERACIONS ADDICIONALS:  

En el cas dels aspirants que es presenten a dues o tres Qualificacions Professionals, els 

imports del 2n i 3r pagament variaran en funció de a quines es presenta. En el benentès 

que són casuístiques molt particulars, podeu consultar aquests supòsits a la web 

d’acreditacions dins la secció Empreses en l’apartat d’Economia i en cas de dubte 

l’Oficina de Projecte us ajudarà per a la seva correcta interpretació. 

2) ALTRES PAGAMENTS MITJANÇAMT TAXA PÚBLICA:  

a) CERTIFICAT: Al final del procés d’acreditacions hi ha l’opció d’obtenir el títol de la 

Qualificació(ns) Professional(s) a les quals s’hagi presentat l’aspirant, fent un 

pagament de taxa pública de 52,2€ per cadascuna d’elles. Només es podrà tramitar 

la certificació en cas de que l’aspirant superi el 100% de les Unitats de Competència 

que forma la Qualificació Professional. 

3) ALTRES PAGAMENTS: 

A) ASAC facturarà a les empreses beneficiàries del procés els costos del servei 

d’acompanyament prestat a través de l’Oficina de Projecte (que són de 390 € 

+ iva per aspirant). Nota: també es facturaran per aquesta via altres serveis com 

la formació dels experts o la confecció de les guies d’evidències.  

 

B) COMPENSACIÓ ASSESSORS I AVALUADORS (*) (**): Tal com va anunciar la 

Junta de l’ASAC en la nota informativa emesa el 24 de maig i que està disponible 

a l’apartat d’Economia dins la secció Empreses, les empreses que via taxa 

pública no hagin satisfet l’import màxim, degut a que hagin comptat amb 

experts assessors i/o avaluadors d’empreses vinculades a l’ASAC, abonaran la 

diferència entre el pagament que han realitzat via taxa pública i el preu màxim 

per via d’una factura emesa per ASAC (pel mateix preu que la taxa, però afegint 

l’iva); en total el cost final serà el mateix, el màxim previst en cada cas. 

 

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 (ja s’emetran les instruccions oportunes). 

 

NOTA: Aquest cobrament no serà gestionat per l’Oficina de Projecte sino per 

l’ASAC. 

 

Barcelona, 21 de Juliol de 2017 

 


