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AVALUAT UN COP, ACCEPTAT ARREU
L’acreditació assegura que els organismes que la porten 
a terme estan avaluats per una entitat única per a cada 
estat de la Unió Europea, en el nostre cas ENAC, que al 
mateix temps és membre de l’European Cooperation 
for Acreditation. Actualment, les seves acreditacions, i, 
per tant, la nostra, estan reconegudes a més de 70 països 
de tot el món amb un lema important: “Avaluat un cop, 
acceptat arreu”. 

Aquests organismes eliminen fronteres partint de 
la confi ança que es basa en el compliment de normes 
internacionals de prestigi reconegut. La UNE/EN ISO/
IEC 17024 és la triada per avaluar el que anomena 
esquemes, que no són res més que competències 
per portar a terme especialitats professionals molt 
concretes. Cada organisme de certifi cació tria els 
esquemes que li són més propis en funció del seu 
mercat. Els nostres esquemes són aquells que el mercat 
demana, en els quals els nostres professionals tenen una 
gran expertesa i activitat. Certifi quem experts i ho són 
aquells que poden demostrar tres coses: 1) formació al 
llarg de la vida professional, 2) experiència professional 
en l’especialitat, i 3) un examen per demostrar la 
competència de manera objectiva. 

Hem començat amb tres esquemes: “Expert en baixa 
tensió”, “Expert en auditories energètiques” i “Expert en 
legalització d’activitats”. Us animem a considerar aquest 
nou servei del Col·legi com una eina més al vostre abast 
per continuar millorant la vostra carrera professional.  ● 

En l’àmbit de l’enginyeria industrial 
existeixen atribucions professionals que 
van associades a les diverses titulacions i 
especialitats, cosa que genera confusió tant 
a l’Estat espanyol com a Europa i la resta 

del món. Així doncs, davant la necessitat de demostrar 
la competència i especialització dels professionals, 
s’ha generat una resposta d’abast internacional: la 
certifi cació professional. 

Les atribucions professionals que vénen defi nides 
per llei, i que defensarem sempre sense cap mena de 
dubte, en molts casos poden no ser sufi cients, alhora 
que tenen un futur incert. La missió del Col·legi envers 
els col·legiats és oferir serveis de qualitat que els donin 
eines per a l’exercici de la professió d’enginyer en les 
condicions més favorables, tant aquí com a fora. Per tant, 
ens calia respondre a 
aquesta necessitat dels 
professionals. 

Davant aquest repte, 
el Col·legi es va exigir 
fer la certifi cació de 
la manera més fi able 
i reconeguda possible 
en els àmbits europeu i 
internacional. Aquesta 
responsabilitat es 
reforçava encara més 
si érem nosaltres 
mateixos un organisme de certifi cació; per aquest motiu, 
hem treballat fermament per aconseguir ser reconeguts 
com a organisme de certifi cació professional acreditat. 
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A la imatge de la portada, els guanyadors dels Premis EBCN 2016. D’esquerra a dreta i de baix a dalt: Josep 
Tresserra (empresa Albiral, premi a la innovació); Eulàlia E. Violant (millor TFG); Jordi Sanchez (Albiral); 
Norbert Manén (accèssit al millor TFG), Lluís Duran (Col·legiat Distingit), Àngel Fernández i Josep Vergés 
(empresa Nova Energia, premi a l’efi ciència energètica). La fotografi a és del fotògraf Quim Roser. 

205 - JULIOL-AGOST 2016

P-06 P-28 P-40
SOSTENIBILITAT

Centrals 
fotovoltaiques 

flotants

EMPRESA
Suprametal, SA, 

identitat 
industrial

INFORMACIÓ
COL·LEGIAL
Junta General 
Extraordinària

DIADA DE LA 
PROFESSIÓ

TRIBUT AL TALENT, L’ESFORÇ 
I L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONALS

02-03 TK205 publi - observatori.indd   3 07/07/16   22:38


