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

Des de febrer de 2015 fins juliol 2018 els treballadors i treballadores han disposat de la
possibilitat d’accedir a l’examen, convocat pel Servei de Seguretat d’Instal·lacions de la
Generalitat de Catalunya, per l’obtenció de l’habilitació per treballar com a conservador
d’ascensors, a l’àmbit professional regulat per la normativa de Seguretat Industrial.
Aquesta possibilitat ha quedat tancada per l’Administració a juliol 2018.
•

Acreditació de competències professionals assolides per experiència laboral

Els treballadors, que no han pogut obtenir la seva qualificació per altres mitjans, poden accedir
al procés de l’acreditació de les competències professionals assolides 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 les convocatòries que periòdicament obren
les Administracions Públiques de les diferents Comunitats Autònomes, o bé, accedir a la
Convocatòria del Gremi d’Ascensors, en règim semi-privat segons Conveni amb el
Departament d’Ensenyament i el Servei Català d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb
mediació de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.
Aquest procediment que consta de 3 fases, 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.
Hi han dues sessions presencials que, normalment, tenen lloc a Barcelona:
1. Assessorament
2. Avaluació
3. Registre
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.
Les persones interessades poden informar-se dirigint-se al Gremi Empresarial d’Ascensors de
Catalunya i fer la preinscripció formalitzant dos documents i aportant Informe de Vida Laboral.
La convocatòria d’acreditació de competències preveu l’accés a treballadors d’altres
Comunitats Autònomes.
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