Informació facilitada pel Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya
Accés a examen per a l’obtenció de l’habilitació de competència professional com a
conservador d’ascensors
El Servei de Seguretat d’Instal·lacions de la Generalitat de Catalunya preveurà dates de
convocatòria FINS AL JUNY 2018 per accedir a l’examen per a l’obtenció de
l’habilitació de competència professional com a conservador d’ascensors.
Els operaris d’ascensors que disposen d’aquest certificat estan habilitats (APTES) com a
conservadors i per tant, qualificats per exercir la professió, tal com exigeix la normativa.
Les vies d’accés a examen són:
1) Via d’accés a l’examen per experiència laboral:
El sol·licitant haurà d’acreditar, mitjançant Informe de Vida Laboral, els següents punts:
•
•
•
•

Que ha estat donat d’alta en una o vàries empreses conservadores d’ascensors, i que
pot demostrar un mínim de 1043 dies cotitzats, realitzats abans del 24 de febrer de
2013.
Que el seu grup de cotització a la Seguretat Social és o va ser: 1, 2, 3, 8 i 9.
Que les empreses conservadores d’ascensors estan o van estar registrades a
l’Administració competent.
Els treballadors d’altres Comunitats Autònomes que vulguin accedir a l’examen
d’habilitació de competències a Catalunya, han d’aportar també, certificat o
document de la Delegació d’Indústria de la seva Comunitat Autònoma en el qual
s’acrediti el registre de l’empresa conservadora, igualment ha de quedar clar que es
compleix aquest requisit amb el període cotitzat pel treballador.

2) Via d’accés a l’examen per formació reglada:
El sol·licitant haurà d’acreditar que disposa d’una de les titulacions que donen accés a
l’examen. Consulteu el llistat de titulacions que donen accés a l’examen.
Com sol·licitar l’accés a examen?
Els treballadors que vulguin sol·licitar l’accés a examen i que disposin d’un dels
requisits indicats als punts 1) o 2) han de cursar la corresponent inscripció aportant
el document de sol·licitud, fotocòpia DNI, i Informe de Vida Laboral emès per la
Seguretat Social o títol de formació professional, segons sigui la via d’accés.
En el cas de títol de formació professional han d’aportar una fotocòpia compulsada.
La sol·licitud s’ha de presentar en qualsevol Oficina de Gestió Empresarial OGE o
en les Cambres de Comerç.
La inscripció a examen es formalitza amb el pagament de les taxes
IMPORTANT: Es preveu l’última convocatòria d’examen al juny 2018
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Acreditació de competències professionals assolides per experiència laboral

Els treballadors que per les seves circumstàncies laborals no han pogut qualificar-se poden
accedir al procés d’acreditació de les competències professionals per experiència laboral,
sempre que reuneixin els següents requisits:
-

-

Ser major de 18 anys.
Tenir una experiència laboral de 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades
en total (equivalen a 250 dies de cotització) demostrables en els últims 10 anys, tant
com treballador assalariat, autònom, voluntari o becari, i/o 300 hores de formació
no reglada relacionada amb les competències a acreditar
Disposar de la nacionalitat espanyola o bé d’autorització de residència.

Aquests treballadors podran optar per presentar-se a la convocatòria SEMI-PRIVADA
segons Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el
Gremi Empresarial d’Ascensors.
Aquest procediment permet demostrar que la persona està capacitada per desenvolupar una
activitat professional en la qual ja té experiència i per tant pot aconseguir l’acreditació
oficial.
El procediment consta de 3 fases que es desenvolupen a Catalunya amb dues sessions
presencials que, normalment, tenen lloc a Barcelona:
1. Assessorament
2. Avaluació
3. Registre
Els aspirants a aquesta convocatòria ja poden informar-se en el Gremi Empresarial
d’Ascensors de Catalunya i fer la preinscripció formalitzant dos documents i aportant
Informe de Vida Laboral.
Aquesta convocatòria està subjecta al pagament de l’import per dur a terme el procés així
com el pagament de les taxes de l’Administració.
La convocatòria d’acreditació de competències preveu l’accés a treballadors d’altres
Comunitats Autònomes.
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