
 

Identificats amb la marca Telecos.cat som l’entitat de referència per als professionals, 
l’administració i el teixit empresarial del sector de les Telecomunicacions i les TIC. Associa la 
teva entitat o empresa al nostre col·lectiu i gaudeix de totes les accions i serveis que oferim.  





Qui som? 

Amb una trajectòria institucional de més de 20 anys, 
l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació 
(Telecos.cat) representa els enginyers de 
telecomunicació a Catalunya  i acull empreses del 
sector amb l’objectiu de divulgar els seus programes 
tecnològics i empresarials. Igualment, és objectiu de 
Telecos.cat impulsar projectes comuns, actuar com a 
interlocutor amb les administracions, i estudiar i fer 
propostes de millora que afectin a tot el col·lectiu 
transversalment. És en aquest sentit, que Telecos.cat 
s’organitza a través de diferents grups de treball, on 
hi poden participar també enginyers de les empreses 
membres afavorint així la interacció sectorial. 

 



Què fem? 
• Som el col·lectiu de referència dels professionals 

i les empreses de telecomunicacions a Catalunya. 

• Vetllem per garantir la qualitat de les actuacions 
i els drets dels ciutadans en l’àmbit de 
l’enginyeria de telecomunicació, l’electrònica i les 
TIC. 

• Col·laborem activament en el desenvolupament 
de les enginyeries i l’impuls de les 
telecomunicacions, l’electrònica i les TIC a 
Catalunya. 

• Som col·laboradors preferents de l’Administració 
i el sector professional. 

• Impulsem el desenvolupament professional, 
laboral i personal tant dels enginyers de 
telecomunicació com d’altres graduats vinculats. 

• Som referència i veu autoritzada en el món de 
l’enginyeria. 

 



Quins serveis oferim? 
Participació als Grups de treball 
 

 L’Associació organitza la seva activitat a través dels Grups de treball, on a banda dels associats 
professionals, poden participar-hi les entitats associades interessades. Aquests grups de treball generen 
opinió qualificada del sector professional concret davant la societat, l’administració i la universitat. 

  

 Els Grups de treball constitueixen alhora l’espai ideal perquè els que en formen part puguin aprofitar 
sinergies, fer networking i intercanviar experiències i coneixements.  

 

 Entre d’altres, l’Associació s’estructura al voltant dels següents Grups de Treball: 

 

  • Energia i TIC  
 

• Radiocomunicacions, Espectre i Emissions 
Radiolèctriques 
 
• Operadors i usuaris dels serveis de 
Telecomunicacions 
 
• Audiovisual i acústica 
 
•Serveis TIC 
 

 
 

• Seguretat de la informació 
 
• Emprenedoria  
 

• Docència i relacions amb escoles i universitats 
 
• Exercici de la professió 
 

• Pèrits judicials 
 

• Electrònica 
 
 

 



Quins serveis oferim? 
Formació a mida i bonificada 
 

 Amb l’objectiu de garantir la formació contínua dels professionals de l’enginyeria de telecomunicació, oferim un 
catàleg amb 40 cursos dissenyats a mida. Aquest catàleg de formació es pot adaptar a les necessitats particulars de 
cada empresa i/o entitat (formació in company bonificada). 

 
          A més, els treballadors de les entitats associades gaudeixen de descomptes exclusius en els serveis de formació 

adreçats a professionals. Els cursos en modalitat presencial s’estructuren al voltant de quatre eixos formatius: 
Telecomunicacions, Direcció i Gestió, Energia i Enginyeria, i són bonificables mitjançant la subvenció de la Fundació 
Tripartita. 

   
 També s’ofereix formació on-line d’alt nivell a uns preus molt assequibles. Concretament es tracta de més de 50 

cursos en anglès sobre tecnologies (LTE, UMTS, IPv6, mobile wallet, entre d'altres). 
  
 A més, els treballadors de les entitats associades tenen accés a la plataforma Update, on poden trobar cursos de 

formació contínua en enginyeria a un preu preferent. La plataforma inclou recursos sobre cadascun dels cursos, com 
ara el seu contingut, documentació addicional o fòrums on-line d’interrelació amb companys i docents.  

  
  
 



Quins serveis oferim? 
Certificat AQPE:  

 

 Com a patrons fundadors de l’AQPE (Agència 
de Qualificació dels Professionals de 
l’Enginyeria), Telecos.cat pot oferir a les 
empreses i entitats associades l’accés a aquest 
certificat de competència professional que, 
segons procediments de certificació basats en 
el model anglosaxó i la ISO 17024, acredita els 
coneixements i l’experiència professional dels 
enginyers.   

 

          El certificat AQPE permet a les empreses 
identificar el professional de l’enginyeria en un 
nivell i un àmbit concret, la qual cosa facilita la 
contractació del professional adient per al lloc 
de treball i a més, en cas de projectes 
nacionals o internacionals, l’empresa pot 
acreditar que disposa d’un equip professional 
certificat. 

 

          Més informació: www.aqpe.cat  

  
 

http://www.aqpe.cat/


Quins serveis oferim? 
Borsa de treball 
 Les entitats associades poden fer servir la borsa de treball del 

col·lectiu per publicar les seves ofertes laborals adreçades al 
col·lectiu.  Aquesta difusió controlada és una garantia de la 
qualificació professional dels candidats. A més, l’Associació 
s’encarrega de realitzar el procés de preselecció entre les 
candidatures rebudes.  

Servei de workshop 
 Telecos.cat posa a disposició de les entitats associades la seva 

infraestructura i capacitat de convocatòria per a l’organització de 
workshops, presentacions i seminaris. 

Disponibilitat de sales 
 L’Associació disposa a les seves oficines ubicades al centre de 

Barcelona de sales de reunions i despatxos que les entitats 
associades poden fer servir prèvia sol·licitud i segons 
disponibilitat.  



Quins serveis oferim? 

Serveis d’imatge i marca 
 

 Les entitats associades poden fer ús del logotip d’entitat associada, tenir presència al 
directori virtual del web www.telecos.cat i participar de les accions de comunicació a través 
dels canals informatius de l’Associació (web, butlletins, revista TELECOS, etc.). 

 

 

 

 

 

http://www.telecos.cat/


Quins serveis oferim? 
Participació a activitats 
 

 L’Associació organitza periòdicament jornades, sessions i esdeveniments de gran format que són cita de 
referència obligada per al sector. Les entitats associades hi poden col·laborar tant per fer networking com 
per difondre la seva pròpia activitat i posicionament. Alguns exemples són:  

  

• Nit de la Telecomunicacions i la Informàtica 

• Fòrum d’escoles 

• Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació 

• Taula de la professió 

• Dia de Sant Gabriel 

• Jornades específiques de temàtiques concretes del sector 

 



Quins serveis oferim? 

Descomptes exclusius 
 

• Estalvi de la quota d’entrada per als treballadors de l’empresa associada. 

• 15% de descompte en els cursos de formació. 

• 20% de descompte en el servei de normativa legal Infocentre. 

• Descomptes en els serveis de control professional. 

• Descomptes en les tarifes de patrocinis d’activitats i publicitat. 

 





Associa la teva empresa o entitat! 
 

         L’ Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació (Telecos.cat) té entre els seus objectius el d'establir 
una xarxa de relació entre les empreses, les entitats i els professionals del sector que, com a integrants 
d’un mateix col·lectiu, poden gaudir de tota una sèrie d’avantatges exclusius i serveis a mida. 

 

         Poden ser ENTITATS ASSOCIADES a Telecos.cat les entitats i empreses relacionades amb l’Enginyeria de 
Telecomunicació, l’Electrònica i les TIC. 

 

         Formulari d’inscripció on-line   
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Pl. Ramon Berenguer el Gran, 1 
Entresòl dret 

08002 Barcelona 
Tel. 935513322 / secretaria@telecos.cat  

Contacta’ns a través del nostre web: www.telecos.cat 
Segueix-nos a: 

Facebook /Twitter/LinkedIn/Flickr 

Amb l’objectiu que les accions i serveis oferts arribin a tot el territori, hem posat en marxa un 
procés de descentralització. Per conèixer les nostres delegacions contacta amb 
secretaria@telecos.cat  
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