
 

 

 

 

 

O Sistema de Acreditamento “DPC Ingenieros” do  COGITI acada a 

homologación no sistema de Desenvolvimento Profisional Continuo de Unión 

Profisional de España. 
 

Unión Profisional de España, asociación que agrupa às profisións colexiadas españolas 

(33 profisións e 1,5 millóns de profisionais), aprobou a homologación do sistema de 

Acreditamento  DPC Ingenieros do Consello Xeral da Enxeñería Técnica Industrial de España 

(COGITI), dentro do Modelo  UP - DPC, un marco común dos Colexios Profisionais que 

oferece unha garantía de calidade. 

Os Colexios Profisionais convértense así en  garantes do Desenvolvimento Profisional 

Continuo, como organismos competentes para acreditaren a formación e atualización de 

coñecimentos por parte dos profisionais, a fin de estes achegaren a suficiente garantía aos 

clientes, consumidores e usuarios dos servizos profisionais, e contribuiren, como xa fan, ao 

mellor desenvolvimento das sociedades e á mobilidade internacional coas garantías 

imprescindíbeis. 

 

A Coruña, 16 de xullo de 2019.- O Sistema de Acreditamento  DPC Ingenieros,  

criado no ano 2012, é un selo de garantía avalado polo COGITI como órgao representativo da 

Enxeñería Técnica Industrial española, que achega unha certificación da formación e a 

experiencia ao longo da vida profisional. 

O  COGITI tiña solicitado o recoñecemento e a homologación do seu Sistema de 

Acreditación  DPC Ingenieros, en base a esquema común, normalizado e transversal do 

modelo de Unión  Profisional de España (UP) do  DPC, aprobado o pasado mes de decembro 

na súa Asemblea Xeral.  

Unión Profisional de España levou a cabo dita aprobación nun contexto social no que 

os profisionais han de se manter atualizados nos seus coñecimentos e competencias ao longo 

do seu exercicio profisional. Esta atualización ha de ser recoñecida e supervisada por 

organismos competentes, como son os Colexios Profisionais. 

Con o Modelo UP DPC, o recoñecemento e/ou validación do DPC reflicte tanto a 

experiencia como a formación dos profisionais ao longo da súa vida, e está certificada polos 

Colexios. Amáis, outórgase o Selo de  UP aos sistemas de recoñecimento avalados por Unión 

Profisional de España. Deste xeito, dáse evidencia de que o sistema de recoñecimento e/ou 

validación do  DPC foi avalado pola organización. 

Para acadar este recoñecimento, COGITI acreditou o cumprimento de todos os criterios 

estabelecidos por  UP no seu modelo, como o feito de que o sistema de recoñecimento e 

validación realizado pola institución teña carácter voluntario para os profisionais colexiados, 

ou que o modelo sexa totalmente obxectivo, independente e imparcial, baseado nunha 

regulamentación interna aprobada polo Pleno do Consello Xeral, e na realización de revisións 

periódicas.   
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A iso hai que engadir que COGITI dispón dunha Normativa do Sistema de 

Acreditamento de Enxeñeiros pública e ao dispor dos interesados, así como dun protocolo de 

actuación, no que é necesario validar e compulsar toda a documentación orixinal achegada 

polo profisional.   

O órgao competente do recoñecimento e validación do  DPC é COGITI, e existen 49 

Mesas de Acreditamento de ámbito territorial, entre elas as de A Coruña, Lugo Ourense e 

Pontevedra, que validan a orixinalidade da documentación presentada polo profisional, e 

elevan a proposta de Acreditamento DPC ao COGITI. 

A idea incipiente de sentar bases para un modelo común de acreditamento do 

Desenvolvimento Profisional Continuo (DPC)  das profisións tituladas, colexiadas e reguladas 

de España para a súa proxección nacional e internacional naceu en xullo de 2012, coa 

elaboración dun documento que recollía as principais liñas a seguir nesta materia, e que 

posteriormente, en 2013, plasmouse nun Estudo de  UP. 

A motivación de UP, como asociación que agrupa ás profisións colexiadas españolas, 

era contar cunhas bases comúns sobre as que a organización colexial de cada profisión puidese 

desenvolver seus proprios modelos, sempre garantindo un marco común que supoña unha 

garantía de calidade. 

Con este obxectivo, UP seguiu traballando con seus asociados até chegar, despois dun 

intenso traballo, á elaboración dun “Modelo básico común para os sistemas de recoñecemento 

e/ou validación do Desenvolvimento Profisional Continuo”, baseado nuns mínimos 

imprescindíbeis a cumprir por cada un dos Consellos Xerais e Superiores ou Colexios de 

Ámbito Nacional que o queiran implantar. 

Para chegar a elaborar e concordar o documento final, constituíuse un Grupo de traballo 

de UP sobre Formación Continua e Desenvolvimento Profisional Continuo, incluído á súa vez 

no Grupo de traballo sobre “A esencia das profisións”, e mantivéronse numerosas reunións 

nese senso. 

COGITI, pola súa banda, tivo un protagonismo específico na culminación do devandito 

proceso, posto que o presidente da instituición, José Antonio Galdón Ruiz, foi coordenador 

xeral do citado grupo de traballo sobre Formación Continua e  DPC. Hai anos que a entidade 

apostou tanto pola formación continua como polo Desenvolvimento Profesional Continuo; 

proba diso foi a posta en marcha, en 2012, do Sistema de Acreditamento DPC Ingenieros e 

da Plataforma de formación e- learning. 

Os colexios profisionais convértense así en  garantes do Desenvolvimento Profisional 

Continuo, como organismos competentes para acreditaren a formación e actualización de 

coñecimentos por parte dos profisionais, a fin de achegaren garantías abondo aos clientes, 

consumidores e usuarios dos servizos profisionais, e contribuíren, como xa fan, ao mellor 

desenvolvimento das sociedades e á mobilidade internacional coas garantías imprescindíbeis. 
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